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Processo de Cadastramento

Guia Prático



No primeiro acesso, clicar aqui

Cadastramento

Esqueci minha senha

Termo de Responsabilidade
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração 
Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações 
ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização 
administrativa, penal e cível, segundo a Constituição Federal, o Código Penal 
e outras normas vigentes:

a) O acesso não autorizado; 
b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua 
senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção 
"Sair". Ao teclar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das 
responsabilidades acima referidas.

Acesso ao SISCOAFAcesso ao SISCOAF

CPF do usuário:

Senha:

AvançarAvançar

Esqueci minha senhaUsuário novo /

Acesso com 
Certificado Digital

Dúvidas?Dúvidas?
• Manual do usuário

• Perguntas mais frequentes

Se a sua dúvida ainda não foi esclarecida, envie 
mensagem para duvidas.coaf@fazenda.gov.br

Comunicados do 
SISCOAFPara ler os comunicados sobre o 

SISCOAF, clique aqui.

Comunicados do 
SISCOAFPara ler os comunicados sobre o 

SISCOAF, clique aqui.



33.333.3333/0001-33

Cadastramento

1
Informar CNPJ com 14 algarismo

2
Clicar aqui



33.333.3333/0001-33

Cadastramento

3
Clicar aqui

1
Informar Código SISBACEN

2
Informar senha recebida do 

COAF, via PSTAW



1
Selecionar Segmento

2
Informar a Razão Social do Comunicante

3
Informar o nome do Responsável pela 

Área de PLD.

Obs. Para as instituições cujo supervisor 

não é o COAF, este Responsável será a 

pessoa com quem o COAF se 

comunicará.

Para as instituições sob supervisão do 

COAF, esta será a pessoa 

responsabilizada administrativamente 

nos termos da Lei nº 9.613/98, devendo 

exercer cargo de administração dentro 

da empresa.

4
Mínimo 8 dígitos alfanuméricos. (Não é 

“case-sensitive”)5
Clicar aqui

33.333.3333/0001-33

Cadastramento



Clicar aqui



3
Clicar aqui

Log-in

Esqueci minha senha

Termo de Responsabilidade
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração 
Pública são protegidas por sigilo. As seguintes condutas constituem infrações 
ou ilícitos que sujeitam o usuário deste sistema à responsabilização 
administrativa, penal e cível, segundo a Constituição Federal, o Código Penal 
e outras normas vigentes:

a) O acesso não autorizado; 
b) O acesso não motivado por necessidade de serviço;
c) A disponibilização voluntária ou acidental da senha de acesso;
d) A disponibilização não autorizada de informações contidas no sistema;
e) A quebra do sigilo relativo a informações contidas no sistema.

Todo e qualquer acesso é monitorado e controlado. Proteja sempre a sua 
senha. Quando encerrar as operações, tenha o cuidado de clicar a opção 
"Sair". Ao teclar a opção "Avançar", o usuário declara-se ciente das 
responsabilidades acima referidas.

Acesso ao SISCOAFAcesso ao SISCOAF

CPF do usuário:

Senha:

AvançarAvançar

Esqueci minha senhaUsuário novo /

Acesso com 
Certificado Digital

Dúvidas?Dúvidas?
• Manual do usuário

• Perguntas mais frequentes

Se a sua dúvida ainda não foi esclarecida, envie 
mensagem para duvidas.coaf@fazenda.gov.br

Comunicados do 
SISCOAFPara ler os comunicados sobre o 

SISCOAF, clique aqui.

Comunicados do 
SISCOAFPara ler os comunicados sobre o 

SISCOAF, clique aqui.

1
Informar CPF do Responsável

2
Informar senha do Responsável



NOME DO COMUNICANTE

33.333.3333/0001-33

PEDRO ÁLVARES CABRAL

PEDRO ÁLVARES CABRAL

Passar o curso aqui e 

selecionar a opção 

“Administrar 

Usuários”



Cadastramento de Usuários

Clicar aqui



Para cada 

usuário, 

preencher o 

formulário e 

salvar, clicando 

aqui


