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1 ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

1.1 O que são Pessoas Obrigadas? 

PESSOAS OBRIGADAS são aquelas para as quais a Lei 9.613, de 1998, impõe obrigações de 

prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. As 

obrigações, estabelecidas pelos artigos 10 e 11 da lei, referem-se ao dever de identificar clientes, 

manter registros e comunicar operações financeiras, entre outros. As pessoas obrigadas estão 

relacionadas no artigo 9º da referida lei.  

1.2 Perfis de acesso 

O SISCOAF disponibiliza para a pessoa obrigada dois perfis de acesso: 

Perfil usuário responsável 

O “Usuário Responsável” é o sujeito encarregado de manter o relacionamento da pessoa obrigada 

com o COAF, cabendo-lhe ainda a incumbência da prestação de informações. Essa pessoa também 

desempenha o papel de administrador do SISCOAF, incumbindo-se da criação e manutenção dos 

demais usuários e atualização das informações da instituição. É vital que os dados do 

“Responsável” estejam sempre atualizados no SISCOAF. 

Perfil Usuário 

O acesso ao SISCOAF identifica o Usuário que está acessando o sistema e não a empresa, 

indivíduo ou instituição obrigada “Pessoa Obrigada”.  

Para acessar o SISCOAF deve ser informados CPF e Senha de usuário, ou por meio de certificado 

digital. Em ambos os casos o sistema verificará se o usuário está habilitado.  
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1.3 Para acessar todas as funcionalidades do sistema 

O usuário responsável deve utilizar certificado digital do tipo E-CPF. Em não utilizando o acesso 

com certificação digital, o sistema permitirá somente o envio de comunicações, cadastro de 

usuários (para o responsável pela instituição), consulta a protocolo das comunicações enviadas, 

alternar comunicante e sair. 

O acesso com certificado digital é opcional, caso venha utilizar, deve-se adquirir certificado digital 

padrão ICP Brasil válido em nome do Usuário cadastrado.  

1.4 Para esclarecimentos de dúvidas e perguntas frequentes 

Para o esclarecimento de dúvidas sobre a utilização do SISCOAF e outros assuntos, acesse o portal 

do COAF na URL http://www.coaf.fazenda.gov.br opção PESSOAS OBRIGADAS item Perguntas 

Frequentes.   

As dúvidas também podem ser tiradas ligando para o numero 0800 978 2332 ou ainda na opção 

FALE CONOSCO. 

 

 

  



P á g i n a  | 6 

 

2 FUNCIONALIDADES DO SISCOAF 

Sistema de Informações do COAF (SISCOAF) é um portal eletrônico para relacionamento com 

Pessoas Obrigadas. Com ele é possível o envio de comunicações das operações financeiras 

dispostas no artigo 11 da lei 9.613/98 o atendimento, pela pessoa obrigada, de requisições do 

formuladas pelo COAF conforme disposta no artigo 10 da referida lei. 

 

Figura 1 - Tela de acesso SISCOAF 
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Alternar Pessoa Obrigada 

Um mesmo usuário pode está cadastrado para realizar atividades em mais de uma Pessoa 

Obrigada. No alto do sistema, conforme mostra a “Figura 2 – Alternar Comunicante”, está 

disponível uma caixa de seleção que permite a seleção da Pessoa Obrigada.  

 

Figura 2 – Alterar Comunicante 

As comunicações e atividades realizadas pelo o usuário serão feitas em nome da Pessoa Obrigada 

selecionada nessa caixa. 

2.1  Comunicações 

Comunicações são operações ou propostas de operações que, nos termos definidos nas instruções, 

possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na Lei 9.613/98, ou com eles 

relacionar-se.  

2.1.1 Registrar Comunicação 

A funcionalidade de Registrar Comunicação disponibiliza o formulário para a realização do envio ou 

retificação de uma comunicação. O formulário é diferente para cada segmento e, portanto, o seu 

preenchimento deve ser realizado com base nas normas vigentes. A Figura 3 – Formulário de 

Registro de Comunicação apresenta um exemplo de formulário de registro de comunicação. 
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Figura 3 – Formulário de Registro de Comunicação 

Seleção do Segmento 

O campo segmento definirá a norma regulatória e a lista dos campos e enquadramentos que 

comporão a comunicação. O formulário para envio de comunicação será atualizado após a seleção 

do segmento. 

Para selecionar o segmento que será utilizado no formulário, selecione um dos segmentos 

disponíveis no campo “Segmento” (Figura 4 – Seleção de segmentos). 
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Figura 4 – Seleção de segmentos 

Retificadora 

A opção “Retificadora” deve ser marcada (Figura 5 – Retificação) quando for necessário retificar 

informações da comunicação já enviada. Neste caso, uma vez marcada a opção, deve-se indicar no 

campo “Número COAF” o número da comunicação enviada que será retificada. O número COAF 

poderá ser obtido na funcionalidade “Protocolo de Envio de Comunicação”. 

Uma vez selecionada a opção Retificadora, o usuário deverá informar novamente todos os dados 

da comunicação. 

 

Figura 5 – Retificação 

Dados Básicos 

Os dados básicos são campos obrigatórios para o envio da comunicação (Figura 6 – Dados Básicos 

da Comunicação), esses campos podem sofrer alterações dependendo do segmento 

selecionado para o envio da comunicação. 
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Figura 6 – Dados Básicos da Comunicação 

Nº de Origem: Deve ser utilizado como campo de controle do próprio comunicante. Esse campo 

deve ter uma numeração única em cada comunicação, não podendo assim, existir duas 

comunicações com o mesmo nº de origem. Ex: 001/2014. 

Número da Agência: Deve ser preenchido com número da agencia do local onde ocorreu o fato 

comunicado. Deve ser preenchido com o sufixo do CNPJ da agencia conforme exemplo abaixo. 

CNPJ: XX.XXX.XXX/ 0001-XX    Código da Agencia: 0001 

Observação: Para instituições quem não trabalham com uma estrutura de agências, deve ser 
informado um número sequencial de quatro dígitos (0001 – matriz, 0002 – filial X, 0003 – posto 
avançado Y) indicando a matriz, filial/posto avançado, etc. 

Nome Agência: Deve ser preenchido com o nome da agência onde ocorreu o fato. 

Observação: Para instituições quem não trabalham com uma estrutura de agências, deve ser 
indicado a matriz, filial/posto avançado, etc. 
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Cidade, UF: Devem ser preenchidos com o local (cidade e estado) onde ocorreu o fato. 

Data inicial e final do fato: Deve ser preenchida data e/ou período em que ocorreu o fato. Para 

indicar uma data específica, informar a data inicial igual à data final. 

Valor do Credito: Deve ser preenchido com o total dos valores creditados na conta do Titular ou 

ingressados na instituição. 

Valor do Débito: Deve ser preenchido com o total dos valores debitados da conta do Titular ou 

retirados da instituição. 

Valor do Provisionamento: Deve ser preenchido com o total dos valores provisionados para 

futuro saque em espécie.  

Valor da Proposta: Deve ser preenchido com o total dos valores de operações propostas, porém 

não efetivadas. 

ATENÇÃO: Para o preenchimento dos campos de valores, não deve ser incluídos os centavos. 
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Envolvidos 

Devem ser informadas todas as pessoas físicas e/ou jurídicas que se relacionaram com o fato 

comunicado.  

Para adicionar um envolvido, basta preencher os campos relacionados e clicar no botão 

“Adicionar”, lembrando que os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

Figura 7 – Envolvidos na Comunicação 

CPF/CNPJ: Deve ser preenchido com o CPF ou CNPJ as pessoas envolvidas com o fato. Caso a 

pessoa envolvida não possua CPF ou CNPJ, como no caso de estrangeiros ou pessoas que não seja 

possível a identificação do CPF/CNPJ deve ser marcada a opção “Pessoa sem CPF/CNPJ” e 

informado um código de identificação desse envolvido. Ex.: Número do Passaporte. 

ATENÇÃO: Caso seja marcada a opção “Pessoa sem CPF/CNPJ” deve ser realizado um 
relato mais detalhado desse envolvido no campo “Informações Adicionais” possibilitando a 
identificação da pessoa pelo COAF. 
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Nome: Deve ser preenchido com o nome do envolvido. 

Tipo de Envolvimento: Deve ser informado o qual é o grau de envolvimento que o envolvido tem 

com o fato. As opções do campo tipo de envolvimento mudam de acordo com o segmento 

escolhido e dos enquadramentos marcados. Em alguns casos, para o envio da comunicação é 

necessário constar pelo menos um envolvido com um tipo de envolvimento específico. Ex: Para o 

envio de uma comunicação do segmento SFN – Espécie é necessário que na tabela de envolvidos 

possua pelo menos um envolvido com o tipo de envolvimento “Titular”. 

Número da Agência: Deve ser preenchido com número da agencia onde o envolvido possui 

cadastro. Deve ser preenchido com o sufixo do CNPJ da agência conforme exemplo abaixo. 

CNPJ: XX.XXX.XXX/ 0001-XX    Código da Agencia: 0001 

Observação: Para instituições quem não trabalham com uma estrutura de agências, deve ser 
informado um número sequencial de quatro dígitos (0001 – matriz, 0002 – filial X, 0003 – posto 
avançado Y) indicando a matriz, filial/posto avançado, etc. 

Nome Agência: Deve ser preenchido com o nome da agência onde o envolvido possui cadastro. 

ATENÇÃO: Os campos número da agência e nome da agência nesse caso são referentes ao 
cadastro do envolvido junto à instituição e não está relacionado ao lugar onde ocorreu o fato. 

Número da Conta: Deve ser preenchido com o número da conta do envolvido. 

Observação: Para instituições quem não trabalham com conta o campo número da conta deve 
ser preenchido o número de cadastro do envolvido junto à instituição  

Data de Abertura Cadastro: Deve ser preenchido com a data de abertura do cadastro do 

envolvido na instituição. 
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Data de Atualização Cadastro: Deve ser preenchido com a data de atualização do cadastro do 

envolvido na instituição. 

Pessoa Politicamente Exposta: Deve ser marcada a opção pessoa politicamente exposta caso o 

envolvido seja uma pessoa que se enquadre nessa denominação. Para maiores informações sobre 

Pessoas Politicamente Exposta consulte a resolução COAF nº 16 ou norma especifica do órgão 

regulador do comunicante. 

Pessoa Obrigada: Deve ser marcada a opção se envolvido comunicado é pessoa obrigada a 

comunicar conforme o Art. 9º da Lei 9.613 de 03 de março de 1998. 

Servidor Público: Deve ser indicado se o envolvido for servidor público. O campo possui as 
seguintes opções: 

o Não – Informa que o individuo NÃO é servidor ou o comunicante não possui essa 
informação; 

o Sim – Afirma que envolvido é servidor público; 
o SPF – indica que é servidor público federal; 
o SPE – indica que é servidor público estadual; 
o SPM – indica que é servidor público municipal. 

Enquadramentos 

Os enquadramentos se referem aos itens da norma que está sendo comunicado. Em uma 

comunicação pode ser relatado vários enquadramentos, lembrando que é necessária a seleção de 

ao menos um. 

 



P á g i n a  | 15 

 

 
Figura 8 – Enquadramentos na Comunicação 

Observação: No caso do segmento CVM – Valores Mobiliários faz-se necessário indicar o tipo 
de mercado e em seguida ao menos um enquadramento. 

Informações Adicionais 

O campo Informações Adicionais é destinado ao detalhamento das circunstâncias que motivaram a 

comunicação é nele que será narrado o fato que motivaram o envio da comunicação ao COAF, e 

devem ser incluídas as informações relevantes, que o formulário preenchido não foi capaz de 

capturar, e as eventuais análises feitas pelo comunicante. Quanto maior o detalhamento do fato 

melhor será a análise realizada pelo COAF. 

 

Figura 9 – Informações Adicionais na Comunicação 
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Enviar Comunicação 

Ao clicar em Enviar Comunicação será feita uma checagem sistêmica do formulário de Registro de 

Comunicações e caso seja encontrada alguma informação divergente será apresentada um alerta. 

Caso contrário, será apresentada a tela de confirmação conforme Figura 10 – Envio da 

Comunicação.  

 

Figura 10 – Envio da Comunicação 
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2.1.2 Cancelar comunicação 

A opção permite realizar o cancelamento de comunicações já enviadas.  

 

Figura 11 – Cancelar Comunicação 

Número COAF e o Código de Autenticação são os números que identificam a comunicação na base 

de dados do COAF. Esses números poderão ser obtidos na funcionalidade “Protocolo de Envio de 

Comunicação”. 

Motivo do cancelamento deve ser preenchido com a justificativa detalhada para o cancelamento da 

comunicação. 

2.1.3 Comunicar em Lote 

A funcionalidade Comunicar em Lote deve ser utilizado para o envio, cancelamento ou alteração de 

várias comunicações via arquivo XML.  

Para maiores informações sobre a criação do arquivo XML, envio em lote e/ou utilização de web 

service acessar o manual disponível no link “Instruções sobre envio em lote”  dessa funcionalidade 

IMPORTANTE: Na funcionalidade Comunicar em Lote está disponibilizado as tabelas com os 
códigos de Enquadramentos e Tipo de Envolvidos necessários para criação do arquivo XML. 
Está disponibilizada também a tabela com os códigos de erros apresentados. 
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Enviar Comunicações 

Ao clicar no campo “Selecionar Arquivo...” será aberta uma caixa de diálogo para a seleção do 

arquivo a ser carregado. Após a seleção do arquivo clique em uma das opções conforme Figura 12 

– Enviar Comunicações em Lote. 

 

Figura 12 – Enviar Comunicações em Lote 

Validar Arquivo: A opção deve ser utilizada para identificar possíveis erros no formato do arquivo 

XML. 

Enviar Arquivo: A opção deve ser utilizada para o envio do arquivo lote de comunicações ao 

COAF; 

Alterar comunicações 

Ao clicar no campo “Selecionar Arquivo...” será aberta uma caixa de diálogo para a seleção do 
arquivo a ser carregado.  Após a seleção do arquivo clique em uma das opções conforme Figura 13 
– Alterar comunicações. 

 

Figura 13 – Alterar Comunicações 

Cancelar Arquivo: A opção deve ser utilizada para envio de um lote de cancelamento de 

comunicações; 
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Retificar Arquivo: A opção deve ser utilizada para envio de um lote de retificação de 

comunicações. 

2.1.4 Declaração Negativa 

A funcionalidade declaração negativa permite o encaminhamento da comunicação de não 

ocorrência de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao COAF, no 

período determinado. Para esclarecimentos a respeito da obrigatoriedade do envio da Declaração 

Negativa para o COAF, devem ser consultadas as normas do órgão regulador do comunicante. 

 

Figura 14 – Declaração Negativa  

No campo ano deve ser informado o ano que deseja realizar a declaração e ao clicar em “Emitir 

Declaração Negativa” será apresentada a tela conforme Figura 15 – Confirmação da Declaração 

Negativa.  
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Figura 15 – Confirmação da Declaração Negativa  

Para confirmar o envio marque na opção “De acordo” em seguida clique na opção “Registrar 

Declaração Negativa” e será apresentada a mensagem do envio da declaração negativa, conforme 

mostrado na Figura 16 – Declaração Negativa Enviada. 

 

Figura 16 – Declaração Negativa Enviada 
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2.2 Responsabilidades 

A funcionalidade Responsabilidades é apresentada somente para as pessoas obrigadas que são 

reguladas pelo COAF. Nessa área estarão disponíveis as funcionalidades para realização da 

supervisão pelo COAF da pessoa obrigada no que tange a Prevenção a Lavagem de Dinheiro. 

2.2.1  Cadastro  

A funcionalidade de cadastro permite o acesso aos dados cadastrais da Pessoa Obrigada junto ao 

COAF. Para realizar a atualização cadastral da Pessoa Obrigada, clique na opção “Atualizar 

Cadastro” no final do formulário de cadastro. 

É possível também imprimir o comprovante de cadastro acessando a opção “Imprimir 

Comprovante” no final do formulário. 

2.3 Consultas 

A funcionalidade possui uma série de consultas e permite acompanhamento das comunicações 

enviadas ao COAF. 

2.3.1 Protocolo de Envio de Comunicações 

Permite verificar o protocolo gerado no envio das comunicações. Para consultar o protocolo digite a 

data do envio e o segmento da comunicação enviada e clique em gerar protocolo conforme Figura 

17 – Protocolo de comunicação. 

 

Figura 17 – Protocolo de Envio de Comunicações 
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Após a consulta será criada uma listagem com seguintes campos: 

Número do COAF: É o número que identifica a comunicação no banco de dados do COAF. 

Número Origem: É o número que o comunicante utiliza para identificar a comunicação. Esse 

número é de controle do próprio comunicante. 

Valor: O valor total da comunicação. 

Autenticação: É o número de autenticação da comunicação. 

Status: Mostra a situação da comunicação na base de dados do COAF. 

2.3.2 Lotes Enviados 

Para consultar os lotes enviados para o COAF, informe o período da consulta no campo data e 

clique em consultar. Será aberta tabela com todos os lotes enviados no COAF conforme mostrado 

na Figura 18 – Consulta Lotes Enviados. 

 

Figura 18 – Consulta Lotes Enviados 
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Ao clicar em “Visualizar lote” é possível baixar para o computador o arquivo de lote enviado, e ao 

clicar em “Visualizar erro” é possível baixar para o computador o arquivo de erro apresentado para 

o lote enviado. 

O processamento de comunicações em lote acontece somente uma vez ao dia. Caso o campo 

“Processado” esteja marcado com “Não” esse lote ainda não foi processado e por consequência as 

comunicações não foram incluídas na base de dados do COAF. 

2.3.3 Relatório de Notas de Comunicação 

Funcionalidade disponibilizada para consulta e acompanhamento das notas de avaliação realizadas 

pelo COAF acerca das comunicações analisadas. Permite ainda a exportação das notas de 

comunicações para formato CSV. 

 

Figura 19 – Consulta Notas de Comunicações 

É possível realizar o filtro por qualquer um dos campos citados, lembrando que a data inicial deve 

ser superior a 13/05/2012. 

2.3.4 Estatísticas de Notas de Comunicação 

Funcionalidade com informações estatísticas, acerca das notas de avaliação das comunicações 

analisadas pelo COAF. Permite ainda a exportação das notas de comunicações para formato CSV. 
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Figura 20 – Estatística de Notas de Comunicações 

É possível realizar o filtro por qualquer um dos campos citados, lembrando que a data inicial deve 

ser superior a 13/05/2012. 

2.3.5 Estatística de Quesitos de comunicação 

Funcionalidade com informações estatísticas, acerca dos quesitos das notas de avaliação das 

comunicações analisadas pelo COAF, de acordo com quesitos de avaliação. Permite ainda a 

exportação das notas de comunicações para formato CSV. 

 

Figura 21 – Estatística de Quesitos de Comunicações  

 

É possível realizar o filtro por qualquer um dos campos citados, lembrando que a data inicial deve 

ser superior a 13/05/2012. 
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2.3.6 Lista de PEP 

O cadastro de Pessoas Exposta Politicamente (PEP) foi consolidado pela Controladoria-Geral da 

União e contem informações sobre os servidores, titulares de  cargos e de outras funções públicas, 

considerados expostos politicamente. O Cadastro PEP permitirá aos comunicantes a identificação 

de envolvidos classificados como PEP de acordo com a Lei 9.613/98 e normativos dos órgãos 

reguladores.  

 

Figura 22 – Cadastro de PEP 

Ao acessar a rotina “Relação PEP” será baixado para o computador um arquivo em formato CSV, 

contendo a relação de PEP. 

Ao acessar a rotina “Layout do arquivo” será baixada para o computador um arquivo trata das 

especificações técnicas (formato, tipo, conteúdo e atualização) referente ao arquivo relação de 

PEP. 
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2.4 Administração 

A funcionalidade de administração é acessada somente pelos usuários responsáveis, nela é 

possível delegar a outros usuários as tarefas de acesso ao sistema, ou até mesmo o responsável 

para outro usuário do sistema. 

Lembrando que somente um usuário pode ser responsável pela Pessoa Obrigada. 

2.4.1 Administrar usuários 

O usuário responsável pode delegar atividades de comunicações, responsabilidades e consultas 

para outros usuários. Essa funcionalidade visualiza a listagem de todos os usuários disponíveis 

para a pessoa obrigada. Também, nessa funcionalidade, é possível a criação e alteração desses 

usuários pelo usuário responsável. 

 

Figura 23 – Administrar Usuários 

Novo usuário 

Ao clicar no botão novo é aberto um formulário para cadastro de um novo usuário, conforme 

mostrado na Figura 24 – Novo Usuário. 
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 Figura 24 – Novo Usuário  

Ao clicar em salvar o novo usuário está criado já com as permissões necessários para executar 

atividades em nome da pessoa obrigada. 

Habilitar Usuário 

Caso o usuário esteja desabilitado, o usuário responsável pode habilita-lo novamente para acesso 

a pessoa obrigada. Para habilitar, selecione os usuários marcando-os na caixa de seleção em 

seguida clique em “Habilitar”. 

Desabilitar Usuário 

Caso o usuário responsável desejar impedir o acesso de um usuário à Pessoa Obrigada, selecione 

os usuários marcando-os na caixa de seleção em seguida clique em “Desabilitar”. 
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Desbloquear Usuário 

O sistema bloqueia o usuário no caso de mais de 4 tentativas de acesso inválido. Para desbloquear 

o usuário selecione os usuários marcando-os na caixa de seleção em seguida clique em 

“Desbloquear”. 

2.4.2 Alterar Perfil 

Alterar perfil permite ao usuário responsável a delegação de sua responsabilidade para outro 

usuário, ou seja, tornar outro usuário cadastrado no sistema como usuário responsável. 

 

Figura 25 – Alterar Perfil 

 

Para alterar o responsável, selecione o usuário na lista e clique em escolher como responsável. 

IMPORTANTE: Após a designação do novo Usuário Responsável, o antigo Responsável passa 
a ser apenas Usuário do sistema. 
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2.5 Meus Dados 

Caso o usuário deseja realizar a atualização dos seus dados cadastrais do acesse a funcionalidade 

 disponível na barra superior do sistema.  Será aberta a tela conforme Figura 26 – Meus 

Dados. 

 

Figura 26 – Meus Dados 

 

2.5.1 Dados Cadastrais 

A funcionalidade permite atualização de dados cadastrais do Usuário autenticado no sistema.  
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Figura 27 – Dados Cadastrais 

É importante sempre manter todos os dados atualizados, especialmente o e-mail. Pois em caso de 

esquecimento de senha, quando da recuperação de senha, o sistema enviará nova senha para o e-

mail cadastrado. 

2.5.2 Alterar Senha 

A funcionalidade permite a alteração da senha do usuário atual 
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Figura 28 – Alterar senha  

2.5.3 Sair 

Permite sair de forma segura do sistema, consolidando os dados da sessão do usuário. 

2.6 Notificações 

O COAF pode enviar notificações para a pessoa obrigada, as notificações não lidas ficarão 

disponíveis na tela de acesso ao sistema até a sua leitura.  

Será possível verificar as notificações acessando o item  na barra de superior. Ao clicar no 

será aberto o resumo das notificações conforme mostrado na figura: 

 

Figura 29 – Notificações  

Para acessar o conteúdo completo da notificação clique .  



P á g i n a  | 32 

 

2.7 Alertas 

O Sistema pode enviar alertas para a Pessoa Obrigada, Os alertas não lidos ficarão disponíveis na 

tela de acesso ao sistema até a sua leitura.  

Será possível verificar os alertas acessando o item  na barra de superior. Ao clicar será aberto 

o resumo dos alertas já enviados conforme mostrado na figura.  

 

Figura 30 – Alertas  

Para acessar o conteúdo completo do alerta clique . 
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3 ÁREA DE TREINAMENTO DO SISCOAF 

Ambiente destinado à realização de testes e treinamento. As informações apresentadas nesse 

ambiente devem ser fictícias, não devendo em hipótese alguma ser informadas informações reais. 

Todas as informações comunicadas poderão ser descartadas pelo COAF sem prévio aviso. 

Para acessar à área de treinamento do SISCOAF, utilizar o link abaixo: 

http://treina.siscoaf.serpro.gov.br/  

 

Figura 31 - Tela de Acesso ao SISCOAF - Treinamento  

 


