
ORIENTAÇÕES PARA HOMOLOGAR PRODUTOS PARA USO 
PRÓPRIO POR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

O presente documento tem por objetivo orientar o usuário do sistema SGCH a homologar produtos para uso 
próprio e sem direito à comercialização.

O roteiro abaixo está organizado de forma simplificada por etapas a serem cumpridas até a conclusão do 
processo de homologação.

Etapa I

Quero homologar um produto para uso próprio.

O que fazer?

Fazer o autocadastramento no sistema SGCH no site: www.anatel.gov.br

Clicar em informações técnicas (indicado pela seta vermelha abaixo).

Clicar em certificação de produtos (indicado pela seta vermelha abaixo).



Clicar no link (indicado pela seta vermelha abaixo).

Clicar na opção ”Identifique-se“ (indicado pela seta vermelha abaixo).

Clicar na opção ”Ainda não sou cadastrado“ (indicado pela seta vermelha abaixo) e 
preencher os dados cadastrais.



Após o preenchimento do cadastro, solicitar à Gerência de Certificação da Anatel a 
liberação para preencher requerimentos para Homologação para produtos de 
telecomunicações enviando e-mail para rfcec@anatel.gov.br , com os seguintes 
dizeres:

Assunto: Liberação de perfil para preenchimento de requerimentos

Texto:

Solicito a esta gerência liberação para o preenchimento de requerimento para 
homologação de produtos de telecomunicações.

Nome: _______________________
CPF: ________________ (somente números)

Atenciosamente,

____________________.

A Anatel enviará e-mail em resposta confirmando a alteração do perfil de acesso.



Etapa II

Quero preencher o requerimento para homologar um produto.

O que fazer?

Entrar no sistema SGCH informando CPF e senha (como descrito na tela abaixo).

Na tela seguinte, clicar na opção ”HOMOLOGAR PRODUTOS“.



Na tela seguinte, clicar na opção ”PREENCHER REQUERIMENTO“.

Na tela seguinte aparecerá um aviso. Ignorar o aviso e clicar ”OK“.



Na tela seguinte escolha a opção “Declaração de Conformidade”.

Selecione o solicitante: escolha a opção “importador do produto para uso próprio”. O 
sistema perguntará se este é um novo requerimento, responda “sim”.



No campo “Documento” escolha a opção “Declaração de conformidade” caso não for 
realizar ensaio no produto. Após, clicar em próximo.



Preencher os dados da próxima tela, lembrando-se de selecionar “pessoa física” no 
primeiro campo. Todos os campos que contenham a seta vermelha são de 
preenchimento obrigatório.

Escolher o fabricante, caso não tenha na lista, preencher. Clicar em próximo.



Um aviso informará o número que o sistema registrou o requerimento.

A próxima tela solicita o cadastro de outras unidades fabris se for o caso. 
Preenchimento não obrigatório. Clicar em próximo.





Nesta tela, preencher os dados do produto. Para uso próprio, não é necessário 
preencher o código EAN.

Preencher o tipo de produto e o tipo de serviço. Clicar em próximo.



Informar os dados técnicos do produto. 
Esses dados podem ser obtidos no site do FCC (caso o produto tenha registro nos EUA) 
no seguinte endereço: http://transition.fcc.gov/oet/ea/fccid/. O certificado FCC 
também pode ser obtido neste site.

Clicar em próximo.



Selecione a opção “Laboratório não cadastrado” (caso não for fazer ensaio) e clicar em 
adicionar. Colocar “1” nos campos que solicitem prazos. Clicar em próximo.

Na tela a seguir, adicionar os seguintes documentos (todos em formato .pdf):

1 - Documento de identidade (colocar no campo “Contrato social”);
2 – CPF (colocar no campo “Cartão do CNPJ”);
3 – Manual do produto (colocar no campo “Manual”);
4 – Certificado FCC ou equivalente (colocar no campo “Outros(requerimento));
5 – Fotos nítidas do produto inclusive da etiqueta do fabricante (no campo “Carta 
EAN”);
6 – Foto do Selo Anatel indicando onde será fixado no produto (no campo Selo Anatel). 
6.1 - O  Selo deverá ser apresentado no seguinte formato (não é necessário colocar o 
código de barras em caso de produto para uso próprio):

 



7 – Declaração de Conformidade conforme o modelo a seguir:

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A (nome da empresa ou pessoa física) declara que o produto (identificação do 
produto), modelo (modelo do produto), de fabricação (nome do fabricante), 

atende aos requisitos técnicos aplicáveis conforme lista disponível na página 
da Anatel na Internet, datada de
 --/--/---- (data da assinatura).

Nome completo, registro da classe (se possuir) e assinatura do responsável

Clicar em próximo.



Clicar “Concluir”.

Clicar “OK”.

O processo de preenchimento foi finalizado.



Etapa III

Quero imprimir o boleto para pagamento.

O que fazer?

Na tela a seguir, selecionar a opção “Visualizar boleto”.

Preencher o número do requerimento.



Clicar na palavra “SIM” abaixo de “Boleto Gerado”.



Imprima o boleto. O processo estará disponível para análise à partir da data de 
confirmação do crédito referente ao boleto.


