Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5fa1-c655-3235-2fa0
Título

registro de conversa de whatsapp
Responsável
Pessoa jurídica
Verifact / 00.000.000/0000-00

Introdução
A Verifact é um serviço online para registro de fatos digitais ocorridos na internet. A plataforma emprega diversos
procedimentos e tecnologias para gerar confiança em seu resultado, além de permitir que pessoas sem conhecimento técnico
avançado sejam capazes de registrar provas de forma rápida, robusta e confiável.
A ferramenta realiza um espelhamento técnico do fato digital, usando práticas forenses como o uso de um ambiente
controlado e sem contaminações, ponto de acesso de internet seguro e sem interferências, coleta de metadados técnicos sobre
a origem e o conteúdo, uso de cálculo de HASH para a verificação de integridade de arquivos, anotação de horários na forma
UTC e outras medidas (explicações mais detalhadas no item 2 deste relatório). Estas medidas são aderentes às práticas e
recomendações forenses validadas internacionalmente como a ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013.
A Verifact também emprega medidas efetivas para evitar fraudes ou manipulações no processo de registro. Os
procedimentos de extração e preservação ocorrem em um computador virtual remoto, dentro dos servidores da plataforma,
mitigando a possibilidade de interferência nos procedimentos ou nos dados registrados antes de sua preservação de
integridade. Ao usuário é disponibilizada uma interface de interação mínima que permite a visualização da navegação e
comandos básicos pelo mouse e teclado.
Imediatamente após ao processamento dos dados, o conteúdo tem sua origem, integridade e anterioridade atestadas com o
uso da Certificação Digital ICP/Brasil (MP 2.200-2/2001 e CPC 411-II). A assinatura certificada eCNPJ/A3 da Verifact
confirma a origem do relatório a partir de sua estrutura, a assinatura certificada de Carimbo de Tempo comprova a
anterioridade registro e ambos confirmam a integridade do relatório. Em seguida, a integridade dos arquivos de conteúdo e
metadados é garantida pelo uso de códigos HASH confiáveis contidos no relatório técnico (Veja explicação no item 2.8). O
resultado é disponibilizado ao usuário somente depois de sua efetiva preservação.
A coleta e processamento dos dados são realizados de forma automatizada e imparcial pela Verifact, sem a
interferência manual de componentes da empresa. Cabe ao usuário interagir com sua interface, navegar nos sites, registrar
conteúdos relevantes e indicar a conclusão do relatório. A coleta de metadados técnicos é executada com base na interação do
usuário de forma automática.
O resultado consiste em uma preservação impessoal e técnica do fato digital que pode conter imagens estáticas da tela,
vídeo captura da tela com áudio, registro de arquivos remotos e amplos metadados técnicos sobre a origem e o conteúdo
digital.
A totalidade do registro é organizada em 3 arquivos: arquivo ZIP com conteúdos registrados (vídeo captura da tela,
imagens de tela ou arquivos baixados), arquivo ZIP com metadados técnicos e relatório técnico PDF/a com assinaturas
certificadas ICP/Brasil. É possível o uso dos arquivos registrados de forma separada do ZIP, a partir da validação dos códigos
HASH individuais constantes no relatório.
Em resumo, a Verifact provê uma cadeia de custódia confiável para provas disponíveis na internet, realizando a sua extração
em ambiente controlado e sem interferências, com detalhes técnicos auditáveis e preservação de integridade confiável e
regulamentada.
A qualquer momento a integridade do material pode ser verificada através de validador automatizado disponibilizado pelo
serviço ou, de maneira independente, através da verificação manual das assinaturas certificadas ICP/Brasil e códigos HASH
(descritos no item 3 deste documento).
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Certificação

* As assinaturas certificadas constam no documento digital original somente. Não é possível verificar sua validade em documentos impressos ou outras condições
expostas no item 3 deste documento.

Validador online
Validação dos códigos HASH e existência do registro:

https://valida.verifact.com.br/5fa1c65532352fa0

A validação de integridade dos arquivos pode ser feita de forma facilitada no link abaixo:

https://valida.verifact.com.br/

Identificador Captura 5fa1-c655-3235-2fa0 •

página 3/32

1. Detalhes do registro
Identificador

5fa1-c655-3235-2fa0
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

03/11/2020 18:06:34

03/11/2020 18:11:17

04m 43s

03/11/2020 21:06:34 UTC

03/11/2020 21:11:17 UTC

Fuso horário definido pelo responsável (Zona GMT)
(UTC-03:00) Brasilia

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

54.207.11.206 - São Paulo/SP - AWS

Objetivo
https://web.whatsapp.com

1.2 Arquivos gerados
capture_5fa1c65532352fa0.zip(6565127 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
6680210d9da7b6bcadb3d1128ed9e3b7d7315e7cff6ba149f09b2a9379179584292d5799c47d23e5d263a03ea629fbfad94b2bdadce9c9a731999c22a2bec199
HASH SHA3-512:
4d8379401142f7f58b5f5f79577a194bf53d620406a035143cae260e19392cbd1d1129fa46691fbfba7ddcbd23deaeaef913cc4d4af31f3ebd0e600c47ed4872

metadata_5fa1c65532352fa0.zip(543553 bytes)
Descrição:Metadados técnicos coletados durante o registro no ambiente seguro. Os tipos de metadados variam de acordo com o
ambiente de registro e os detalhes estão descritos neste documento na sequência.

HASH SHA512:
986195f42a6acfe77dc901d09b56e30ca0b2a3c86493ec2fb73c2b61869ed99d5525084d2f85832a434109c6488da3f21ea6da2b9b763babbe51d38d2db17a1b
HASH SHA3-512:
05ed565a92a40978f1f1d0fec40bc991e5adb6f067803ad145464f4f0b13e6b4f1131918789b707b3bbe0dd7e3893f86a70e7511b88ef1e8a76004d88e5aaf25

1.3 Vídeo capturas de tela
Seguem os vídeos registrados pelo usuário durante a sessão:
(Cada arquivo possui código hash individual, permitindo a validação de sua integridade de forma separada)

Arquivo

Início

Fim

Duração

video1_5fa1c65532352fa0.mp4

03/11/2020 18:06:34

03/11/2020 18:11:17

4:43 segundos

HASH SHA512:
929493defca1130a360e8e911c000a31081578c97c5ec8895c4e94dc8fd3f1442a6f1007cdc5a958929979191d839fbad8dcb83bfbe73de9cdbd886aeb1c619a
HASH SHA3-512:
00ab46561d160a060d9c9336a10c9298615c89385bd86eb56b41adc913b1496541696540bb41b3ff8d62948bbce90ace6b885c1107663fdb70ddbc04ba5b0f5c

03/11/2020 21:06:34 UTC

03/11/2020 21:11:17 UTC

1.4 Imagens de tela
Seguem as imagens registrados pelo usuário durante a sessão:
(Cada arquivo possui código hash individual, permitindo a validação de sua integridade de forma separada)
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Arquivo: image1_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:07:21 / 03/11/2020 21:07:21 UTC
HASH SHA512: c49f87328cffa4a0535672adbff908ff0216e91dac7fecc9cb83343de02f1a59daaf313bcb10640aa11b6e6d7085ca6fd9ce2fae16683a897f23ed5b1bac0f7f

-

HASH SHA3-512: 493e70d67bde4b78c202b20ef3cc3efaf9df426e6cc7dd663ace7651bff592e84b8700857281460f10b8ede5ceedbc88e3f1914611b2a968765b2400b854d0e8

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image2_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:07:39 / 03/11/2020 21:07:39 UTC
HASH SHA512: d384ca4d1fd3bf1ef61ae539051660d538c32a9b7ecf297b6b9457dd13c26a01b6c5599007b68ff24445ed9679f7494a4c3a32c53468882f569f9fa24d13deed

-

HASH SHA3-512: 852ca4c34231fc01e3e78918953532ec6720e411c32ebcbc2d4ddf40061308bd3be4ae3fee7c741c65f0f0903d063f5271c62eeff3df0d497747e7a59a7efe21

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image3_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:07:50 / 03/11/2020 21:07:50 UTC
HASH SHA512: 1ddc9a516ea8530bd1d8e30103f242ae8275e1bb160e0b02312d5298ae69336f333e184a4a4956ac10998e5b033496c650907f0b9c99c6e650abccbee14ab57d

-

HASH SHA3-512: f117de03989722a22c686ffc551983e708f7f5242ba5a5bf783d192248a917a517e07628ae584d000e076729c683af063c246868353a5727cbc0704624594499

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image4_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:07:55 / 03/11/2020 21:07:55 UTC
HASH SHA512: 01db901768c883201d5cdef6fac74e7f1fd1914e6dc929fefdd37f281f3c86c69c7c07fca1fdd41b844868cfa0236f72f0d936eb155901118f42166efa7aa541

-

HASH SHA3-512: e9c16d4db44a6dc26953579e6e5f784e792ef4a93a17790eeb527c730f3764f1f7fb698f6e7c78fa5109b8f0924ddff7b3c90f5680d440ee71fa16a8a24a54a7

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image5_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:08:22 / 03/11/2020 21:08:22 UTC
HASH SHA512: 4139334af5398958244c383844fb7835a3094bfabfec8156d56eba051e4bcf75e415916273e467af3ca5a3c040a17ae5393dc3a705efa77bf4ec0257ba7f8ed5

-

HASH SHA3-512: ce7e04d4388fc0f9ff5b84e1eb7c1a5f31e86b2633e5e8ab6325dc1e1d39ade40423662dd8f424f87288be5f2ac06e6f2b844392b23e40600df0da3cb8319be8

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image6_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:08:30 / 03/11/2020 21:08:30 UTC
HASH SHA512: 6aaf49ef9d124c8b68cffec26222a3a56406702b77d1255f3928384917003a551ad7a2747bd86f4810a6315f23a5333dde2eea41233f7cf1bfcfcf2ad880d365

-

HASH SHA3-512: bd838462424f1b261b23f707e53677836d7079277a27d12e92f1e1f6a44b41b2c85fef2d46ab46d50000234c650a734c7d9cf7b8b739ee735705a4071383f9db

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image7_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:08:34 / 03/11/2020 21:08:34 UTC
HASH SHA512: e3ef1e1dae5378f237f4e650dc54f4823880a31df12c698c9d22aaa1c98dc86da966ffd7c05e313566913898540dd3af69ac3e5691b105a570ee901aab2f8582

-

HASH SHA3-512: 6ce5e5507c68e60a5f39f19d80c5458030bf4589367d9748ae4e569f023f3ba4cf6124f4df4cea12389d2f76c57cf09e6ce5e517a7102bef58cfc6a1f4dff06b

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image8_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:08:54 / 03/11/2020 21:08:54 UTC
HASH SHA512: d7c69b8d58e305bb13b7f66e2f62b7cd374139f4d53120c964bd785945c443380dd0cea8aef12d329bd50beec886bd385e006634099163faa7f80140db905d4e

-

HASH SHA3-512: 90d53720f7022ecb9b0474c980a2f5eb1ef821f334f109cbad0b7ec9695d345ee95033117fa7b1bbeeea712d046f74666bebdcd2eaceec597c6455069d0b1768

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image9_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:09:05 / 03/11/2020 21:09:05 UTC
HASH SHA512: 6ff2c052a0fde7db774b8b5a0d6ab0af86210ea8047738430f3c95716238ead7caf3a8cf17010c9dedce69461998559fbb4e324a04d953d008d28aec10aa22c1

-

HASH SHA3-512: ee0968518b2803be0553d9eafb146d58bc5e13df66fe5b31e20d11fa49dc4affc683580f937f86a4e5513d3825c29e7153758c4b30225cb2d6cebbd01a046118

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image10_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:09:38 / 03/11/2020 21:09:38 UTC
HASH SHA512: 245b71484510f19f9fdba292f32e978ee1122056bb73beee69aaa065d87cd59a9484550aa71a9b8adf6431b8d981c4af49da362de3900d3707719f6346028c5b

-

HASH SHA3-512: 3e31686c91c515eb2125d708f04fcf37ace74c2e5bda31391d5e766b1d149bdfdbc2c5527c622d8b832e272db0169ec21fc4024259187a68e0578ed7753049be

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image11_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:09:44 / 03/11/2020 21:09:44 UTC
HASH SHA512: 34aea92517d83107eb981cfe14f62983a8b1ba71191689e042a38966fdcbfb09d7dacc6a4637f773c438d1fb124a5fb4ebfc4f8b209366863ad59d98474e1309

-

HASH SHA3-512: 62056d5f8fe23ee864a35317fcac927ad57371eeada7155bc1bc266d01353791de13ba9dad1823e056bd038ca7e63b4c2339a21a2be5bc2f9673515cda776e54

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image12_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:10:05 / 03/11/2020 21:10:05 UTC
HASH SHA512: 5728330342485dc2c7ce8e063827490b7129467d4c7f1f503058fda07f2050fe17851dda8354ac62d696cca7bae01782bce943721963139c610f9ca912c44ee9

-

HASH SHA3-512: 803efc5b5bc2455b7eeac6e0ae7128439524b0ee2848ee1294ca32126896805282f0133a1dc9e103f0b6fb15fc5be59a2be5f618d1435f3cdf4dac6078358f0b

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image13_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:10:29 / 03/11/2020 21:10:29 UTC
HASH SHA512: 210b751d186c8a0df249fd69e5bf8eddd9254385e53a2cf4d808fad40632de7a76fe50f209a4fcea36e8282e401e2d69506bd2f400699d3703df504cc5d12a39

-

HASH SHA3-512: 5dad58176d61e337c63e13e19bc6b7c9c5f13f8fa25581e9692d771ce13299611eb36262d2bbc03a1152ab7f1ab49f74c6c5e139d624d20206b82da4801794c2

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image14_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:10:43 / 03/11/2020 21:10:43 UTC
HASH SHA512: 1368c5f58cc068ccf44b367d9a12444ca8b646b7881a26f0db717b151ed775d6a271616a9f59b9267bdc6a43829ddeda5fe63392b1b7f0ab790d267a7a95a18e

-

HASH SHA3-512: 1d0cf80232871a02a883c4d7b64e8b27efd9bc0be9af2ce8a3d4085fafe95f89e365513c9be62f9f36430dab21299e60704797fe6ddfcafaf8dd5a70dc66f6aa

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Arquivo: image15_5fa1c65532352fa0.png - Registrado em: 03/11/2020 18:10:57 / 03/11/2020 21:10:57 UTC
HASH SHA512: 750db335b423e1f3647322963ce6add1376381070cf57e63ba6ae1519c679316834835a7f61b122f6401bb593646bc8c8f70a029f6b68c3bbc30ee7947fd33d7

-

HASH SHA3-512: 0c22ec09dfb080cedb86714d19aed9ae61080705f6c9d6500a4035ad3fcb21c9eb072b572761fea41688f0e12c728a0284550fa70397d50bed0d8a7d9d1114ce

URL: https://web.whatsapp.com/

.
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Total de 15 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados
Arquivos baixados pelo usuário durante a sessão:
(Cada arquivo possui código hash individual, permitindo a validação de sua integridade de forma separada)

Data/Hora

Arquivo

Tamanho

Descrição

(bytes)

03/11/2020 18:08:14

whatsapp_ptt_2020_11_03_at_17_04_05.ogg

03/11/2020 21:08:14 UTC

tipo: download

14951

URL: blob:https://web.whatsapp.com/dc65f063-2b8f-422f-9c68754fd0d0958e

331639

URL: blob:https://web.whatsapp.com/5ba20894-2f3d-4705-93201042d2e82ad7

HASH SHA512:
be96c58b1d9bafe0a5faefc9ad73841cb97ba7819d3d6d77bc69162742abbd3b0e1b3333
094cc6a94887ca078f40a112d35d5b6a0c725d093cf1fdd642ef091a
HASH SHA3-512:
91a7f913c528093a2bcedf358f0c89383fe386485bcf24285815a251d9d919cf93caffb3c4
3978f7526dcbef4834a7797e8c27439dbd4e005997f226fb79f314

03/11/2020 18:10:33

download.jpeg

03/11/2020 21:10:33 UTC

tipo: download
HASH SHA512:
40cf70b81756b6f986564d50a21cf53324da2c3df846f79d42ba630e76941b55046a72f8e
130a358b10f5329d968b4ad7a55b6d069090ea77d3329363d8721bd
HASH SHA3-512:
276b5f7b031754c4509e1319b12fc63501fed420421be2c1ec9cceab6d0c4d4128d7383f
60530bbb9a5ec0061a6ebf2071748ed9a68337ccbf7947978151a29a

* Há dois tipos de registro (“download” e “hash”), verifique a explicação no item 2.4 deste documento

1.6 Histórico de navegação
URLs navegadas pelo usuário durante a sessão:
(Verifique a coerência dos domínios em comparação ao contéudo acessado)

Data/Hora

URL acessada

03/11/2020 18:06:39

https://web.whatsapp.com/

03/11/2020 21:06:39 UTC

1.7 Informações de domínios
Informações dos domínios acessados durante a navegação, obtidas a partir de servidores WHOIS e DNS (informações
detalhadas podem ser encontradas no arquivo de metadados técnicos):
Domínio

Informações

whatsapp.com

Registrado por: Whatsapp Inc. Domain Administrator US
Criado em: 04/09/2008 Alterado em: 06/06/2019 Expira em: 04/09/2027
Endereços Ipv4: 185.60.216.53 - 157.240.195.56 - 157.240.9.53
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f22d:c5:face:b00c:0:167 - 2a03:2880:f228:c5:face:b00c:0:167

* A disponibilidade de dados varia de acordo com a autoridade de registro do domínio acessado e disponibilidade do serviço. A consulta completa de cada domínio está disponível no pacote ZIP de metadados técnicos.
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1.8 Metadados técnicos
Arquivos de metadados técnicos coletados durante a sessão:
(Cada arquivo possui código hash individual, permitindo a validação de sua integridade de forma separada)

Data/Hora

Arquivo

Tamanho

Descrição

(bytes)
03/11/2020 18:06:39

domain-whois_whatsapp.com_5fa1c65532352fa0.txt

03/11/2020 21:06:39 UTC

HASH SHA512:
8e1d1d30e59af9bcd5682b2939420b86d3295f17e3ddc8d07bbd536752ff66a15f6e3879aa7b1e8effde24b9496ce460c99dfeb8c217e65d56fe0ff3930c26c7

3825

Whois do domínio: whatsapp.com

24731

Consulta RDAP (domínio e ips): whatsapp.com

4369

Informações do domínio (endereços IP, SSL e outros): whatsapp.com

1905

Rota lógica para o domínio: whatsapp.com

26182

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

109297

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

109505

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

109296

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

109552

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

109131

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

179779

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

55470

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

51492

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

182534

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

185669

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/

189651

Código fonte de: https://web.whatsapp.com/
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HASH SHA3-512:
33ac322fe5d32dd2493346c511b52169e81b74889b79090729f563f77f33a66da5c856194e48eb25d0bbdf94decf4b72e2728b6d411d08b17ec82eb8bd9a269c

03/11/2020 18:06:41

domain-rdap_whatsapp.com_5fa1c65532352fa0.json

03/11/2020 21:06:41 UTC

HASH SHA512:
19dd5a79b004a4cb696edf378da8ba3f42d1b08c0720d2dba2adf165f8328701ca0f8c2f0209f29a0977810efa7ed00da8543b5ef565858427cbbd8b93f0e2d0
HASH SHA3-512:
24a23db89232c8fa65ba724df900903043164cc809da5ed31e51d55b164f222a7c6f62aa68cc010561a59f8354994224c896dc3da33f46aa237ae7a1d5ac3415

03/11/2020 18:06:41

domain-info_whatsapp.com_5fa1c65532352fa0.json

03/11/2020 21:06:41 UTC

HASH SHA512:
0058ccb030b0d0c7640318767d4b02f8e1283306c157b6ea3c482fcbaec5d6e7aafb1a8716d14e2cdde478cc3c939ffdff04df1bd1cce5c694bb19a8106df360
HASH SHA3-512:
85b379366a1f638aa150c1e991cbb85013b6edd36e6e8781d74ff59810c1fe75ccffe5988734c40eef3b0330676977d5067665f2859e1487b7612404b298d710

03/11/2020 18:06:42

domain-traceroute_whatsapp.com_5fa1c65532352fa0.txt

03/11/2020 21:06:42 UTC

HASH SHA512:
5101ddff0aef69d513ced5be1eae9fce9a69e2f193467f231455d8ba99d360491f4855a0b59f1eb854df5b99eabd9d3e3f6cabbb424440585395a56d16ac0017
HASH SHA3-512:
104d1341d33086875c893c84190f35ead77f328581cec40c0ceb111a42c60020a6db882680cf96e6ce37ae27cce36337a584988a299342ffb23e43e6509627b3

03/11/2020 18:06:42

source-1_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:06:42 UTC

HASH SHA512:
444d19e68cdc77ae2e703d07397f749d7ad49eab465cd75d69a4d37ab56fd568dc2d7a1de0b8e23b4672aeaea5b7282352acd9f436d21dd1123bbe1e39c8aa38
HASH SHA3-512:
b29724c444f41c910e1165aa2f876be136b78d4f218778333486941bf6c71300d788637017b390dc0fc5be1853494759ea2982cece230a922e25a7f0bef0acda

03/11/2020 18:07:21

source-2_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:07:21 UTC

HASH SHA512:
999f61ef08b4c2c2a6228c3b3e91771c7b74318f4479e763e17fb2d2b8a16ee0db1a0e1b0e041e52e81179e727f98e6d555ec9b0e3474f9940717ff047f5cb4a
HASH SHA3-512:
2d2d6cfe07d5535910d91911bc3cc31bc6ae6fec588bfc69b64a7aad40ac308bae8d95e6fded07aa5e7c5adfbf351c4802560709e20002ac1e06ff733fdb7006

03/11/2020 18:07:50

source-3_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:07:50 UTC

HASH SHA512:
2e6db213708c4155e6574c39f379a55770a34af7558770c7c6e04c9a7200e791496df7afa79e03f99286d390309e876028eed99eec6d1669d06236305d7dcb98
HASH SHA3-512:
993a18a14e1d77bb36d5069fe8d367ca513741b00b7ed6ba6495a76b57c18cb781e8fcea337575ec515e70936b52b3628db9e5b5ab8025a47e3f76007ad546df

03/11/2020 18:08:23

source-4_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:08:23 UTC

HASH SHA512:
f7de94aeee1b26f1387affa404c361eb26475338bee6e252ae20b64aa32424400a66b0fa2edfe39f33214b17a53d7d7a2fba46c2fdf4f130002ac76cc1d70401
HASH SHA3-512:
19251a7386197da62fc8ee0b392681502b04b030759d0ff5164c6d7259c503125d8724ded0feccd9dbaa9f47f8e90c0a01f713d15eb513f13dcbc357e02527fd

03/11/2020 18:08:30

source-5_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:08:30 UTC

HASH SHA512:
d6c48490e1c5f4c5ac7b29c2fd8ccbbd05ee5ca357f61a246bcd1f513ab7b2cc575f1cddbf3ef1e18667a0ea0962245d26bb91372dea057f16ad4b1d33233281
HASH SHA3-512:
576a56a367ad821f009ed5de8ef8957d256ea0d297da187894de5a3ee0f62d48c0278179a26c1e5680d724b50ecd3e80783b5b738552720846a82d166155816
b

03/11/2020 18:08:34

source-6_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:08:34 UTC

HASH SHA512:
7126aba20bfc432445e6c072c35fffb2137810482441fea2b58d4d144cedb3d25079cfe438461a3a44776c73478d52c84c68fd09f5e9104487c09250e865e1d6
HASH SHA3-512:
6836d69304e0ac4a53f008ca13fff3aac1e87de524683f2a7060b26c7d32d619abc3b9e4c1dbbc8daf00a082e33db2543ab455d7261cd39ea30595f2ec33cf0f

03/11/2020 18:08:43

source-7_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:08:43 UTC

HASH SHA512:
d04b21abe28a0b1f2cdb10fc0eab80614d03defb2e52a518791e64e8fc7eba19b9e290044cb929bac3a1bbc622426330f4d3f924a81118623e94414c72a43a43
HASH SHA3-512:
5a76b84aef8a40b151e799634e367b0de3eb385616091fefe4977be28a9ae0752277165c8d2e39d439393f189a4024f7fd7ef29113709476322dc2248284687c

03/11/2020 18:09:38

source-8_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:09:38 UTC

HASH SHA512:
a6a1fb70f287e1895ce59468adafd10e37b4bd41ab49bfd11e208604f6b602c0eda37cd1840334b2de147b1879044053fa47b3c9cd28a6a26bad81ba50a5a5d4
HASH SHA3-512:
12ebf4e2a76259df7cbb673a03dc78565a6baf32f6b8e041aec4e600d9161922d3ef2e63832306d2112bac0f8e5b930e5e68490b3b532dc6132efde120f78fc5

03/11/2020 18:10:05

source-9_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:10:05 UTC

HASH SHA512:
7f6398020a035ac4e462d7d0eeb8e052c2ed79d4573d7f5189da94e419c3e85864ad5a5388b86bc84649af871412488e8c791654cd88227c2ad1a390523d2537
HASH SHA3-512:
0fb0e7f31a5b189f33a555e2c8e53327265f2abd494d3cebab83dfb4fb6e25785342685e1d63d5fe68d5e23edc98095ac9f9a27b3fdeed44187c70fa1606deb7

03/11/2020 18:10:29

source-10_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:10:29 UTC

HASH SHA512:
6e73bd020063255201443c912592c60bd441a13a6a0bd0147333953034d584e9dd5284553033a0585ab6163af41c1e3b5ad9f542f50e70b6d259b6e77c31382a
HASH SHA3-512:
2c5c626202caba5efd8fe66a389dd4df8c8f07ee2c3dd276325d191b2689da3ec5898ac5433a7801b97a130b6d65b74031fefcaf25382f998b4bfa88d16e0fb8

03/11/2020 18:10:43

source-11_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:10:43 UTC

HASH SHA512:
d81d4b20bf63ad8d0d08acc0e1e6c191c521a061759a09ec5547623028132221e52e0de6926eff462eaa98e8c5a37133151cee859ee8febfc3bb7e2444af8773
HASH SHA3-512:
6d578669a0e905908bab22cc61eaf34810f68b9553c9f413480b1ec2d879f9eaf320e93566056934a2cb4a43a7e00c145cfddc4dc9a37f783a24b14ab2da8366

03/11/2020 18:10:57

source-12_5fa1c65532352fa0.html

03/11/2020 21:10:57 UTC

HASH SHA512:
f34a2c86cf405e11e1d22027d0e2ec87912fc743b66529343bd565fbbe5ea31a1d0d84b27c185837790ab25a9f0016ccb83ea37f3548c6c609df9a580359699b
HASH SHA3-512:
eef0898ceeca47b517f8d76697ce23fb6b098bd5208c3babbb461aee1e05899cd7c0000e4667c4d2ac2eb2d5e1f455cc0e84e5aae88a9743620a8cea29c985b6

03/11/2020 18:11:17

navigation_5fa1c65532352fa0.csv

03/11/2020 21:11:17 UTC

HASH SHA512:
2f5ed0e34ce9fa8a0b408ab93c1da5ce1396b00efc5c8f20b66153184d2e7047fbff58c9b6a5238c736ef24c26757b7abf719ce8bc6146231d75c73d4b5e1125
HASH SHA3-512:
f3e8637f5244045f282f56f0fedb690c6b37e9d0c9133c19d7bb380df46dc8f86ec382f8f7e796f51df84b5540608a16ca79573ae72a1a21cb309a96a3669ed2

03/11/2020 18:11:17

browser_requests_5fa1c65532352fa0.csv

03/11/2020 21:11:17 UTC

HASH SHA512:
053fc6b1456a8a2df21d4d5dfd096e82ea9d7a147330dc6ce1137d69be818d4da004c0caa61a124ab86977d66becf570f9fa461255976bcfb10bd3e242f42a02
HASH SHA3-512:
4283f9f5896fb5c3415d18375fa5c73bf243a51c841ef77c4e0907b1f07ddb1d90081fe7ddc284f04f0af54512d21ed6409cc1c56510e26a3e07288a6ab83cb3
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2. Sobre a Verifact
A Verifact é uma plataforma online que facilita o registro de fatos ocorridos no ambiente digital de forma fácil, rápida e robusta.
O registro pode ser feito em minutos, antes que a informação seja removida, e por uma pessoa com conhecimentos básicos em
tecnologia. Atualmente a plataforma suporta registros em diversos websites como Whatsapp (web), Facebook, Instagram
(web), blogs de notícias, lojas virtuais e outros.
Nos próximos tópicos são detalhados os aspectos envolvidos no processo de registro de uma prova digital através da Verifact.

2.1 O ambiente seguro
Para cada sessão é criado um novo ambiente seguro nos servidores da Verifact para a realização do registro, isolado de outras
atividades ou registros anteriores. Após o processamento das informações, o ambiente é destruído e os dados gerados na
sessão são apagados com técnicas seguras (Método GutMan, com sobrescrição de dados randômicos antes da remoção).
Dentro do ambiente seguro o usuário interage com uma versão do navegador FIREFOX. Esta versão foi modificada para evitar
possíveis intervenções ou acesso às informações que poderiam colocar em risco o ambiente. Estão desativados recursos como
Java, Flash, upload de arquivos, inspetor de elementos, atalhos de teclado e outros. A interação com o navegador é reduzida,
permitido ao usuário somente navegar em sites e enviar comandos através dos botões disponibilizados para “voltar”, “voltar à
url inicial” e “recarregar” da interface, além da possibilidade de inserção direta de um novo endereço URL.

2.1.1 Metadados técnicos do registro de websites
No registro de websites, consta no resultado da sessão um pacote de arquivos ZIP com os metadados técnicos específicos
desta modalidade. Os metadados facilitam o trabalho de avaliação técnica independente posteriormente, sendo um aspecto
chave no manuseio da evidência digital, a auditabilidade.
Segue abaixo, uma descrição breve dos tipos de conteúdo constantes nos metadados:
Informações de domínio: Para cada domínio acessado, são capturadas diversas informações técnicas , sendo elas: Arquivo
JSON constando lista de endereços IP nos formatos IPV4 e IPV6 (o segundo, se disponível) associados ao domínio, servidores
DNS usados na consulta, e, se disponível, informações públicas do certificado digital do servidor usado na encriptação do
acesso via protocolo HTTPS; Arquivo TXT com consulta WHOIS; Arquivo JSON com consulta RDAP(novo formato WHOIS)
sobre o domínio e as faixas de IP do servidor; e Arquivo TXT com rota lógica (TRACEROUTE) do ponto de acesso à internet
até o servidor de dados.
Registro de acessos do browser: Registro de URLs de todos os recursos acessados pelo browser internamente, sendo possível
verificar os endereços completos das requisições e outros detalhes.
Histórico navegação URLs: Registro dos endereços URL de páginas acessadas pelo browser durante toda a sessão de
navegação do usuário. Diferente do item anterior por conter somente os endereços comumente mostrados na barra de
navegação do browser.
Código HTML de página: Os códigos fonte HTML são capturados a partir do conteúdo já renderizado pelo browser, incluindo
modificações promovidas por códigos javascript. Os momentos em que o código fonte é registrado depende de algumas
condições: 1) Na página corrente no acionamento do início da gravação, a cada nova página navegada durante a navegação
e, mesmo sem a mudança de endereço url, a mesma é monitorada a cada 120 segundos por mudanças em seu conteúdo. Em
caso de modificação do conteúdo, o código fonte é gravado novamente. 2) No momento do acionamento da captura de imagem
estática é verificado se a página atual é igual ao último conteúdo registrado. Caso o conteúdo do código fonte e endereço url
sejam idênticos ao acionamento imediatamente anterior, a gravação de novo código fonte será ignorada.
Não há a possibilidade de ocultar partes do código fonte registrado, prevenindo exposição de determinados detalhes. Os
mesmos são salvos em sua forma integral conforme disponíveis e renderizados pelo browser.
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2.1.2 Serviço de identificação para Whatsapp (inferface WEB)
Até este momento, o acesso ao Whatsapp através da interface web (https://web.whatsapp.com) não exibe a informação do
número de telefone do proprietário da conta. Para possibilitar esta identificação, a Verifact criou um serviço automatizado e
seguro, que permite a identificação do número de telefone do proprietário da conta através do envio da mensagem “meu
número” para o número (11) 4950-9099 durante a sessão do registro, aguardando a resposta com a identificação. Após
receber a resposta, o usuário deve exibir também a tela de dados de contato, onde consta o número deste serviço, de modo a
comprovar a origem da mensagem de identificação. As interações com este serviço são guardadas e log interno da plataforma
com um número de identificação único, que pode ser eventualmente verificado.

2.2 Registro de Vídeo captura de tela
A gravação em vídeo permite uma verificação clara e transparente da situação digital, livre de qualquer distorção cognitiva
capaz de desvirtuar a interpretação do conteúdo capturado, bem como de imagens estáticas e sem contexto. Também
possibilita o registro de conteúdos dinâmicos, vídeos e áudios necessários para o conteúdo da prova.
É dada a opção ao usuário de iniciar a gravação de vídeo da tela imediatamente com a captura, porém, o responsável pode
parar ou iniciar nova gravação a qualquer momento da sessão através do botão disponibilizado no canto superior direito na
janela da sessão. Cada intervalo de gravação irá gerar um arquivo separado de vídeo, não havendo cortes dentro do seu
conteúdo individualmente.
Dois recursos gráficos são adicionados à gravação: a representação gráfica do cursor no momento do clique e a legenda da
captura. Dois círculos vermelhos concêntricos permitem observar claramente os momentos em que os cliques são efetuados
pelo usuário na navegação dentro do ambiente. Já a legenda exibe o código identificador, hora corrente dentro da faixa
escolhida pelo usuário e o horário na faixa UTC (explicação em tópico seguinte) , facilitando a identificação do vídeo e a
validação de outros dados registrados.
O vídeo é gravado com o uso de codecs de compressão comumente disponíveis e compatíveis com os sistemas operacionais
mais usados atualmente. São realizadas otimizações e compressões no conteúdo para reduzir seu tamanho, o que pode gerar
perda de qualidade no áudio e vídeo da gravação. Portanto, o registro não garante a mesma qualidade de imagem e som da
situação original. Caso o usuário necessite do registro de vídeo com alta qualidade, deve procurar outro meio para tal fim.

2.3 Registro de imagens de tela
Durante a sessão de captura, o usuário pode acionar a gravação de uma imagem da tela corrente através da interface
disponibilizada. As imagens serão gravadas no formato PNG e disponíveis dentro do pacote ZIP de conteúdo capturado, bem
como inseridas dentro do laudo PDF para facilitar sua visualização.
Diferentemente de cópias de tela registradas em situações normais, este registro realizado dentro do contexto da captura
técnica oferece toda a segurança e confiança já descritas, além da preservação de sua integridade e anterioridade.

2.4 Registro de arquivos remotos
É disponibilizado ao usuário a possibilidade de registrar arquivos durante a sessão de captura através da interação com o
menu de contexto (botão direito sobre o link ou recurso) ou clique direto sobre links com o comportamento de download.
Há duas possibilidades de registro:
• Download: o arquivo é baixado, tem seus códigos HASH calculados e incluído no pacote ZIP de dados capturados, junto com
os vídeos e imagens registradas.
• Hash: o arquivo remoto tem seus códigos HASH calculados, porém, sem sua inclusão no no pacote ZIP de dados capturados.
Neste caso, comprova-se a origem do arquivo em determinado endereço e contexto, permitindo sua anexação de forma
separada. Esta opção viabiliza o registro de um volume maior de arquivos dentro da plataforma.
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Ambos podem estar ativados, ou desativados, e estarem condicionados aos limites informados na descrição do produto
contratado no início da sessão. Em caso de solicitação que ultrapasse o limite, o registro do arquivo é cancelado
automaticamente.
Pode ocorrer que a plataforma altere os nomes originais dos arquivos baixados para fins de segurança ou por obter
informações incompletas por parte do servidor. Porém, sempre que possível será indicado o nome e extensão original do
arquivo baixado. Em caso de dúvida sobre a natureza do arquivo, será indicado no laudo a URL de origem do download.

2.5 Integridade dos arquivos através dos códigos HASH
Durante o processamento da captura, são gerados códigos HASH dos arquivos registrados na da sessão. Adicionalmente, é
inserido nos pacotes ZIP o arquivo ‘info.csv’, que descreve os arquivos constantes dentro do pacote, bem como seus códigos
hash individuais.
A partir destes códigos, a integridade dos arquivos pode ser verificada a qualquer momento; para isso, basta gerar um novo
código hash do arquivo disponível e compará-lo com o hash constante do relatório, que está protegido de alterações pela
assinatura certificada em procedimento explicado em seguida neste documento.
Sobre o código hash: É uma função criptográfica gera uma representação mínima do conteúdo do arquivo em um código de
largura fixa e com tamanho que pode variar entre 8 e 128 caracteres, de acordo com o algoritmo escolhido. Caso o arquivo
tenha qualquer parte do seu conteúdo alterado, mesmo um único caractere, o novo código gerado será divergente do inicial.
Por essa razão, o recurso de cálculos hash são comumente usados para a verificação de integridade de arquivos. Existem
funções de hash que foram ultrapassados para a função de integridade de arquivos no momento da elaboração deste
documento, por exemplo, os cálculos MD5 e SHA1. Porém, no momento não existem falhas indicadas nas funções SHA512 e
SHA3-512, escolhidas para este fim neste laudo. Por fim, vale ressaltar que não é possível resgatar o conteúdo original a partir
de um código hash.

2.6 O relatório PDF/A
Imediatamente após a finalização do tratamento dos dados do registro, é gerado este relatório PDF com detalhes sobre a
aquisição de dados e explicações gerais. O documento é criado em conformidade com o padrão PDF/A-2B, um padrão
internacional indicado para o arquivamento de documentos eletrônicos no longo prazo. Baseia-se na norma ISO 19005-2 e
orienta o mercado de software para manter a compatibilidade dos documentos gerados com as novas gerações de leitores de
PDF.

2.7 Assinatura digital e carimbo de tempo ICP/Brasil
Após sua conclusão, o relatório é selado com uma assinatura digital do certificado digital da Verifact, emitido pela cadeia de
confiança da Autoridade Certificadora Brasileira (ICP/Brasil). Este recurso possui a função específica de confirmar que o
seu conteúdo foi gerado pelo serviço Verifact, através da validação da assinatura digital pelas chaves públicas ICP/Brasil.
Adicionalmente, o arquivo PDF é assinado com o recurso de Carimbo de Tempo, que possui a finalidade de comprovar a data
e hora em que o arquivo foi gerado, com a informação da Hora Legal Brasileira emitida pelo relógio atômico gerenciado pelo
Observatório Nacional. O Carimbo de Tempo é uma assinatura criptográfica emitida pela certificadora homologada pelo
ICP/Brasil que confere prova de existência ao documento na referida data e hora de modo confiável e regulamentado dentro
do território Brasileiro. Ambos recursos protegem a integridade do documento contra alterações, desde que realizados os
procedimentos de validação.
O Certificado Digital e o Carimbo de Tempo são gerenciados pela Autoridade Certificadora Brasileira (ICP/Brasil), administrada
pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), que é uma autarquia federal ligada à Casa Civil da Presidência da
República do estado Brasileiro. A Autoridade ICP/Brasil foi implantada a partir da medida provisória 2.200-2 de 24 de agosto
de 2001, que criou um sistema nacional de certificação digital, mantida e auditada por um órgão público e sob as regras de um
comitê gestor com membros dos poderes públicos, sociedade civil organizada e pesquisadores acadêmicos. Também se
qualificam dentro do item II do artigo 411 do CPC/2015 como capazes de autenticar documentos.
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Ambas assinaturas são feitas no formato PADES e resguardam a integridade dos dados no interior do arquivo PDF. Caso haja
qualquer mínima alteração do conteúdo do documento, as assinaturas perdem sua validade. Este método permite que sejam
inseridas novas assinaturas digitais no formato PADES sem a perda da validação de sua integridade. Uma nova
assinatura com tecnologias incompatíveis (CADES, imagens, textos, escrita e outros) irá prejudicar os meios disponibilizados
de validação do registro dispostos no item 3 deste documento.
As assinaturas são realizadas no modo de “arquivamento” (LTV ou LTA), que acrescentam referências de validação e todos
os dados para a validação da asinatura no futuro sem a necessidade de verificar fontes externas de informação.

2.8 Fuso horário e a faixa UTC
Ao iniciar a sessão de registro é disponibilizado ao usuário informar o fuso horário em que se encontra para trazer facilidade de
interpretação às informações exibidas no laudo. Entretanto, todos os registros de tempo da captura são primariamente
realizados dentro da faixa UTC (ou GMT 0). O horário UTC, ou Tempo Coordenado Universal, consiste no fuso horário
referência a partir do qual são calculados os horários de todas as zonas do planeta.
A exibição deste formato tem o objetivo de evitar interpretações divergentes ou equivocadas, sobretudo em razão das
alterações promovidas pelo horário de verão ou variação de fusos horários dentro do território brasileiro. Para converter para
seu horário local, basta observar o número do GMT em que se encontra. Por exemplo, a hora 18h00 UTC é equivalente a
15h00 dentro da faixa GMT -3 (horário de Brasília).
Para facilitar a interpretação dos horários, sempre que possível os resultados do registro possuirão os dois formatos de horário.

2.9 Conformidade técnica
A Verifact procura atender aos princípios da evidência digital, bem como aos aspectos-chave no manuseio de evidência digital
preconizados na ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 Tecnologia da informação — Técnicas de Segurança - Diretrizes para
Identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital.
Além disso, atividades base e adicionais, quanto à aquisição de dispositivo digital ligado, mencionadas na referida norma são
realizadas na plataforma Verifact, tais como: A rápida aquisição de maneira remota de dados de dispositivos ainda em
execução com armazenamento de dados voláteis em arquivos ZIP, com valor de hash calculado e documentado, utilizando
programas ou ferramentas confiáveis; A documentação de Data e hora das ações, com esses dados obtidos a partir referências
confiáveis.

2.10 Problemas conhecidos
Mesmo diante da postura da Verifact de buscar todos os meios tecnológicos possíveis para dar mais confiança ao registro de
provas digitais, o meio digital envolve alta complexidade e há situações diversas a serem consideradas. Portanto, como uma
das práticas de transparência do serviço, apontamos neste tópico os problemas conhecidos para o registro de provas digitais
dentro da plataforma.
Conforme já apontado, a Verifact procura espelhar o fato digital da maneira como se encontra disponível na internet de maneira
pública ou em áreas de acesso restrito navegadas por um usuário autorizado. Porém, a plataforma não pode dar garantias
sobre os dados em sua origem, ou seja, as informações já constantes dentro dos servidores. Isto implica que a avaliação do
valor probatório do material deve considerar a confiança da origem destes dados. Por exemplo, ao avaliar o registro feito em
uma rede social, é preciso verificar o poder que o usuário possui de modificar estes dados diretamente no site. Algumas redes
sociais permitem a edição ou remoção de dados de própria autoria por um determinado tempo. Ou diversas outras situações
em que seja constatado que o responsável pelo registro possui a capacidade de interferir nos dados diretamente em sua
origem (servidores de aplicação, dispositivos, etc).
Caso este questionamento seja realizado sobre o material, recomenda-se a comparação com um registro realizado pela outra
parte e, se necessário, o acionamento de um perito técnico para análise direta dos dispositivos envolvidos ou a solicitação dos
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dados históricos diretamente no provedor de serviços.
Ressalta-se que os problemas citados também afetam outros meios de registro de provas no meio digital, como a ata
notarial, por exemplo. Esta situação faz parte da complexidade relacionada ao registro e preservação de dados e não diminui
a utilidade da Verifact.
Sobre o questionamento da possibilidade de intervenção direta na Verifact, afirmamos que o ambiente seguro da plataforma,
aliado à medidas de cybersegurança empreendidas, são efetivos para evitar tentativas de invervenção maliciosa no processo
de registro dos fatos digitais. Não havendo indícios neste momento da possibilidade de corrupção da cadeia de confiança
proposta pela plataforma, considerando que os envolvidos procurem usar os sistemas de validação disponibilizados.
Portanto, diante da complexidade e volatilidade do meio digital, a Verifact procura se apresentar como uma solução suficiente
e atualizada para a maioria dos casos envolvendo fatos ocorridos no ambiente da internet e suas plataformas. O uso de
métodos efetivos para o espelhamento técnico e medidas atualizadas de segurança procuram criar confiança e auditabilidade
suficientes nos materiais registrados, entretanto, em caso de questionamentos não resolvidos, outros recursos devem ser
acionados para se atingir a verdade dos fatos.
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3. Validação do registro
A validação do registro consiste na verificação de integridade e origem do relatório PDF e integridade dos arquivos ZIP de
conteúdo capturado e metadados técnicos.
Para que os processos de validação tenham sucesso na verificação de integridade, este documento NÃO pode haver sido
impresso, minimamente alterado, salvo novamente através de softwares editores ou leitores, assinado com tecnologias
incompatíveis, importado para outro documento e outras ações que possam afetar a integridade o conteúdo binário
originalmente assinado e validado na preservação de integridade.
As operações de cópia do arquivo para dispositivos de armazenamento ou serviços online para transporte não afetam os
dispositivos de validação, desde que não alterem de nenhuma forma o conteúdo binário dos arquivos. Bem como a inserção
de novas assinaturas no formato PADES, também não prejudica a verificação de sua integridade.
No caso de impossibilidade de validação pelos meios disponibilizados, recomenda-se a consulta a um especialista técnico da
área para uma averiguação aprofundada.

3.1 Validação Online
A Verifact oferece um meio de validação online para os registros originados de seu serviço. Este recurso permite que pessoas
sem o conhecimento técnico necessário para a validação manual possam facilmente verificar a integridade do conteúdo de
maneira fácil e ágil.
Além da validação da integridade do relatório PDF e arquivos resultantes do registro, o validador online também aplica outros
métodos para reforçar a segurança da integridade dos arquivos, como uso de algoritmos post quantum, que poderão ter maior
resistência à capacidade de computadores quânticos no futuro.
Basta entrar no site abaixo e seguir as instruções disponíveis:

https://valida.verifact.com.br
3.2 Validação manual
A seguir será discorrido sobre a metodologia de validação manual da integridade de dados do registro. Os passos expostos
podem oferecer segurança de validação para a maioria dos casos, porém, caso hajam dúvidas ou situações inconsistentes com
as instruções, um especialista deve ser consultado.
Na validação manual devem ser observados os seguintes passos:
• Validação da integridade do relatório PDF;
• Validação da integridade dos arquivos registrados (pacotes zip de imagens, vídeo e metadados);
• Averiguação de coerência dos dados do registro.

3.2.1 Integridade do relatório PDF
A verificação de integridade do relatório PDF consiste na avaliação da autenticidade e integridade da assinatura certificada da
Verifact e do carimbo de tempo constante no documento. Confirmada a integridade do relatório se obtém a confiança nos
códigos HASH que possibilitam a verificação dos outros arquivos integrantes do registro.
Existem várias maneiras de validar manualmente a integridade das assinaturas certificadas, apresentaremos duas delas
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abaixo.
Ambos os procedimentos buscam confirmar se o relatório PDF foi gerado pela Verifact e não teve seu conteúdo alterado. Pode
ocorrer que o conteúdo das mensagens ou endereços http indicados nesta explicação sejam alterados no futuro, neste caso,
busque a orientação técnica em nosso suporte ou com especialistas técnicos.

3.2.1.1 Validação de origem e integridade através de leitores de PDF
Em primeiro lugar, deve-se atualizar as cadeias de certificados no computador em que será feita a validação. A cadeia de
certificados Brasileira não é pré-instalada na maioria dos leitores disponíveis no mercado. Os certificados podem ser
encontrados no site do ITI (https://iti.gov.br) ou nos sites das certificadoras emissoras dos certificados usados, juntamente com
instruções para instalação.
Em seguida, procure a primeira assinatura constante do painel de assinaturas do leitor de PDF, referente à assinatura com o
certificado pertencente à “Verifact Tecnologia Ltda.(CNPJ 32.797.434/0001-50). Logo na sequência, deverá constar a aplicação
do Carimbo de Tempo. Em ambas assinaturas, acesse os “detalhes do certificado” da assinatura referida e verifique se o
certificado da autoridade certificadora se trata da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira / ICP-Brasil (a descrição e versão
podem variar).
Na sequência, faça a verificação de ambas assinaturas (assinatura da Verifact e carimbo de tempo), que devem ser
autênticas, válidas e íntegras, sendo indicado por um ícone verde com o sinal de correto (ícone 1) e observação textual
coerente.
Caso haja a indicação dos ícones 2 ou 3, ou a falta de consistência dos passos anteriores, não será possível verificar a
integridade do relatório PDF, impossibilitando a continuidade deste processo.
1.Carimbo/Assinatura integra, autêntica
e válida

2.Carimbo/Assinatura com certificado
inválido

3.Carimbo/Assinatura sem integridade

Observação: a representação gráfica pode variar de acordo com o leitor de pdf.

Caso as assinaturas sejam válidas, a constatação do certificado exclusivo da Verifact na assinatura, emitido através da cadeia
de confiança da ICP/Brasil, confirma a origem do documento. Enquanto que a validade da assinatura do carimbo de tempo
dentro da cadeia de confiança da ICP/Brasil comprova a data e hora de geração do documento. A validade de ambos
confirmam a integridade do conteúdo do documento, tal qual emitido pelo serviço.
A verificação deve ser feita em um computador confiável, afinal, existe a possibilidade de instalar manualmente certificados de
autoridades certificadoras falsas no sistema operacional, simulando a validade da assinatura do relatório.
Se a instalação das cadeias de chaves públicas brasileiras for bem sucedida, o leitor de PDF irá validar as assinaturas
certificadas de forma automática. O procedimento de forçar a aceitação do certificado pelo software leitor de PDF não deve ser
feita, este procedimento invalida todo o processo de validação por chaves públicas.
Outra recomendação é a observação do conteúdo da versão do documento assinado. Considerando que alguns editores de
PDF permitem alterações incrementais ao documento sem a perda da validade das assinaturas anteriores, faz-se necessário
comparar o conteúdo da versão assinada pela Verifact, com a última versão do conteúdo e verificar divergências. Cada
assinatura no PDF guarda a versão do conteúdo assinado e pode ser visualizada através dos leitores mais comumente usados
no mercado.
Observações:
Pode haver variações no resultado da validação devido a problemas relacionados ao leitor de pdf ou atualização de cadeias de certificação no computador, em caso de dúvidas, deve-se
buscar a assistência de um especialista para a validação do documento ou realizar a validação através do validador online disponibilizado pela Verifact.
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3.2.1.2 Validação de origem e integridade pelo site do ITI
Basta acessar o site do Verificador de Conformidade do Instituto Nacional de Tecnologia da informação no endereço
https://verificador.iti.gov.br, selecionar o arquivo PDF e clicar em “Verificar conformidade”.
O resultado esperado para a assinatura certificada da Verifact e do Carimbo de Tempo é “Válida, em conformidade com a MP
2.200-2/2001”, confirmando a integridade do documento, bem como o “Caminho de certificação” válido para a assinatura e
carimbo de tempo. Caso haja divergência na mensagem, o arquivo pode ter sido corrompido (verifique observações abaixo).
Caso as assinaturas sejam válidas, a constatação do certificado exclusivo da Verifact na assinatura, emitido através da cadeia
de confiança da ICP/Brasil, confirma a origem do documento. Enquanto a validade da assinatura do carimbo de tempo
dentro da cadeia de confiança da ICP/Brasil comprova a data e hora de geração do documento.
Observações:
Pode haver variações no resultado da validação devido a atualizações do sistema do ITI, no momento deste laudo o sistema não está preparado para validar assinaturas criptográficas de
carimbo de tempo de forma isolada, emitindo uma mensagem de falha em atributo obrigatório. Entretanto, considerando que o resultado das outras verificações sejam positivos, considera-se
que a assinatura está íntegra. Em caso de dúvidas, deve-se buscar a assistência de um especialista para a validação do documento ou realizar a validação através do validador online
disponibilizado pela Verifact.

3.2.2 Integridade dos arquivos registrados (pacotes de conteúdo de captura e metadados)
A partir das informações do relatório de registro (com integridade e origem validada), é possível verificar a integridade do
restante dos arquivos do registro. A avaliação é feita por meio da comparação dos códigos hash dos arquivos, de que se tem a
posse, com os constantes no relatório.
Para se obter os códigos hash dos arquivos de sua posse, deve-se usar uma ferramenta de cálculo de hash que tenha
interface para arquivos binários (veja sugestões disponíveis no item 3.2.4). Os novos códigos gerados deverão ser idênticos
aos constantes no relatório de registro, caso contrário há indícios de que seu conteúdo foi alterado. Atenção para o fato de que
devem ser gerados novos hash com o mesmo algoritmo constante no relatório de registro, ou seja, se no relatório constar
SHA512, o mesmo método deve ser usado para novos códigos. Verifique também se os novos códigos hash foram gerados na
forma hexadecimal (hex).
Este procedimento confirma se os arquivos não foram alterados após terem sua integridade preservada através da plataforma.

3.2.3 Coerência das informações do registro
Recomendamos a verificação dos seguintes tópicos para uma análise preliminar da coerência de seus dados:
• No registro de websites:
- Consistência das datas nos metadados: compare as datas dos metadados com as datas que constam no histórico de
navegação com o horário constante na legenda do vídeo. Compare também sua coerência com a data constante no
carimbo de tempo do PDF. Lembre-se que o relatório é gerado em até 50 minutos após a solicitação de conclusão do
registro pelo usuário. Considere também que as datas constantes nos metadados estão na faixa UTC de horário e,
quando possível, também é exibida a hora na faixa indicada pelo usuário.
- Verificação das URLs e domínios acessados: observe o nome do domínio acessado no início do registro e o
constante em cada uma das URLs da navegação subsequente. Como o ambiente permite a troca de sites durante a
sessão através da navegação dos links, podem ocorrer de mudanças sutis que possam não corresponder ao site
afirmado (exemplo: instagram.com e instagran.com). Lembre-se que muitos sites usam o recurso de subdomínios
(exemplo: acesso.facebook.com), neste caso é importante que o domínio principal (exemplo: facebook.com) esteja
coerente com a origem do conteúdo afirmada.
• Verifique o conteúdo capturado em si, que irá variar para cada tipo de conteúdo e pode gerar informações relevantes de
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verificação.
• Caso ainda restem dúvidas, uma análise mais profunda ou a ajuda de um especialista deve ser requisitada.

3.2.4 Atalhos para ferramentas de software
Seguem abaixo links de ferramentas relevantes para o processo de validação manual do registro:
https://get.adobe.com/br/reader/ (Leitor de pdf - Recomendado)
https://www.quickhash-gui.org/ (calculador de hash para arquivos – desktop Windows, MacOS e Linux)
http://www.slavasoft.com/hashcalc/index.htm ( calculador de hash para arquivos - desktop Windows)
https://www.fileformat.info/tool/hash.htm (calculador de hash online)
https://md5file.com/calculator (calculador de hash online)
https://www.systutorials.com/docs/linux/man/1-sha512sum/ (calculador hash no linux)
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4. Aspectos jurídicos essenciais
A plataforma Verifact foi construída para oferecer ao usuário uma solução de captura robusta e confiável do ponto de vista
técnico, tanto no aspecto da segurança da informação quanto jurídico. Ressalta-se, no entanto, que a responsabilidade pelo
direcionamento do conteúdo da captura é integralmente do usuário. Cabe, pois, a ele apontar o contexto e indicar de maneira
inequívoca os pontos relevantes que pretende provar por meio da captura. A Verifact não tem controle, e não assume
responsabilidade pelo conteúdo, políticas de privacidade ou práticas de qualquer site de terceiros. Além disso, a Verifact não
pode e não censura nem edita conteúdo de qualquer site de terceiros. Em caso de dúvidas, recomenda-se a consulta de um
especialista.
A plataforma cumpre com rigor estes requisitos essenciais de segurança operacional: i) autenticação; ii) confidencialidade; iii)
integridade; iv) não-repúdio; e v) tempestividade.
Quanto à autenticação, vale ressaltar que a autoria do documento produzido via Verifact é certificada e identificada por meio do
registro de acesso do usuário à plataforma, via login e senha, que estão diretamente vinculados ao cadastro por ele realizado–
conforme autoriza o art. 411, do Código de Processo Civil.
Quanto à confidencialidade, a Verifact assegura que os arquivos oriundos da captura técnica e as informações capturadas por
meio da plataforma não serão obtidas por terceiro sem o consentimento expresso ou tácito – via disponibilização do link de
compartilhamento, por exemplo - do usuário, ressalvada a hipótese de autorização judicial, nos termos do art. 15, 3º da Lei
Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
Quanto à integridade, trata-se da garantia de que os dados capturados não serão acidental ou maliciosamente alterados sem
que haja constatação do fato através dos processos de validação disponibilizados. O relatório de registro é protegido com uma
assinatura digital com o certificado digital da Verifact, somada ao carimbo de tempo criptográfico, sobre os quais poderá o
usuário agregar sua assinatura digital (formato PADES somente). Ressalta-se, neste ponto, que não se trata de uma garantia
relativa à veracidade do conteúdo da captura, mas sim à constatação de que o objeto da captura não foi alterado, teve sua
origem no serviço da Verifact e que foi gerado na data e hora constantes no carimbo de tempo.
Quanto ao não-repúdio, a plataforma foi concebida de maneira a evitar tentativas de fraudes ou contaminação no ato do
registro do fato digital, buscando técnicas atualizadas com o mercado relativas à segurança para aumentar a confiança em seu
registro. Vale-se verificar as limitações conhecidas citadas no item 2.10. A Verifact também disponibiliza procedimento que
permite validar a integridade do relatório de registro e dos arquivos da captura técnica. O procedimento está descrito no
conteúdo deste documento e permitirá identificar se houve qualquer alteração, acidental ou maliciosa, posterior à finalização
dessa captura e de forma independente do serviço. Os detalhes técnicos e as instruções sobre essa validação estão descritos
no interior do tópico 3 deste documento. Adicionalmente, é disponibilizado uma ferramenta online para a validação
automatizada do registro, facilitando a verificação por pessoas sem conhecimento técnico suficiente para a tarefa.
Quanto à tempestividade, por fim, após a finalização da captura técnica, o relatório de registro será expedido com carimbo de
tempo emitido por entidade credenciada pela autoridade certificadora Brasileira ICP/Brasil. Este registro de tempo opera como
uma âncora temporal, que prova a existência de um documento em data e hora determinadas.

Todos os direitos reservados. Todos os textos explicativos constantes neste documento são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Verifact. Atualizado em 15/10/2020.
Este registro foi realizado durante a vigência dos termos de uso 1.2/PT-BR .
Logs de sistema exclusivos Verifact
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