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é digital...

Hoje

porém, os 
conflitos 
também!

a comunicação



o que aconteceu no 
meio digital?

Como provar



Usando metodologias forenses já 
reconhecidas e meios regulamentados
no Brasil para gerar uma prova robusta
e com alta confiança na veracidade.

Automatizamos um 
processo complexo de
espelhamento dos fatos
digitais com fundamentos
técnicos e jurídicos.



Confiança na prova
Prova de existência Prova de veracidade

Ata notarial*

Blockchain**

Print de tela

Alta confiança

Média confiança

Baixa/Média confiança

Nenhuma confiança

Nenhuma confiança Nenhuma confiança

Verifact Alta confiança Alta confiança

* A falta de procedimentos forenses e de segurança tornam a Ata Notarial sujeita à fraudes ou contaminação não 

intencional do conteúdo, somadas à falta de metadados técnicos para uma auditoria pericial, diminuem a confiança na 

veracidade dos dados registrados (variando de baixa para média de acordo com a situação).

** A Blockchain não assegura a veracidade do conteúdo, somente a imutabilidade e existência. Neste caso, pelo fato de não ser 

regulamentada e as redes não terem uma governança de longo prazo, diminui-se a confiança na prova de existência.



Para registrar fatos na Internet

Roadmap Apps Android Telegram DeepWeb

Conteúdo WEB

+ Lojas virtuais
Webmails
Blogs
Sistemas...

Qualquer conteúdo disponível na internet e acessível através de um browser.
Vídeo, áudio, imagens e downloads podem ser arquivados de modo seguro.



para usuários com 
conhecimentos básicos 
em tecnologia

Fácil de usar
Inicia captura1
Navega no conteúdo2
Indicando a rede social, site ou google para 
iniciar o ambiente seguro de registro.

Navega normalmente no site, apontando 
os fatos e contexto para serem 
registrados com imagens, vídeos capturas 
(com áudio) e downloads.

Conclui a sessão3
O serviço gera o relatório técnico e 
organiza os dados da captura 
automaticamente.

24h a partir de qualquer
localidade com um computador
e internet*

* computador ou notebook com mais de 1280x800 e conexão 

de internet com velocidade suficiente para visualizar o ambiente seguro.



Relatório 
PDF/a

Vídeo capturas

Arquivos download

Imagens de tela

com áudio

Metadados técnicos

+Hashes
+Carimbo de tempo

+Assinatura certificada

até 50 mb*

do conteúdo registrado

até 30 minutos*

até 70 imagens*

* Total de informações registradas por cada sessão/relatório

O conteúdo registrado



Imparcialidade
Automatizado, sem interferência manual da empresa

Rigor técnico
Aderente à  ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013*

Prova de existência
Carimbo de tempo ICP/Brasil ( MP 2.200-2 )

Preservação de integridade
Assinatura ICP/Brasil + Assinatura post quantum **

Segurança contra fraudes
Alta segurança contra intervenções maliciosas
* Norma que rege o trabalho de peritos forenses. Aderente no 
que se refere: a) atividades de base e adicionais de aquisição 
remota de dispositivo ligado; b) aos princípios fundamentais da 
aquisição de evidências digitais.

** Algoritmo criptográfico resistente aos computadores 
quânticos, nova geração de tecnologia. Usada somente no 
validador online disponibilizado pela Verifact.

Fundamentos técnicos



Cabe ao juiz avaliar o valor probatório e nem mesmo a 
ATA NOTARIAL tem garantia de aceitação.

Validade 
Jurídica
É válida e lícita para fins judiciais!
(artigo 369 do CPC/2015)



Casos de uso
Uso direto pelas vítimas
A acessibilidade do serviço permite 

que vítimas de crimes virtuais façam 

o registro imediatamente.

Advogados em diversas áreas
Desde o contencioso cívil, trabalhista, 

familiar, criminal e outros casos que 

envolvam provas no meio digital.

Empresas em geral
Solução de questões de atendimento, 

injúrias, validação de informações, 

processos de compliance, questões 

trabalhistas, defesa de propriedade 

intelectual e outros.

Força policial
Apoio no atendimento de rotina de 

delegacias, dando mais confiança à 

coleta de informações realizadas por 

agentes não técnicos.



A facilidade de uso e os fundamentos técnicos

da Verifact permitiram que a PCPR melhorasse

o atendimento nas delegacias de Defesa da 

Mulher e Cibercrimes, dando maior valor probatório

às provas digitais e combatendo a impunidade.

Apesar do agente possuir
fé pública, a Polícia Civil
do Paraná está usando a
Verifact.



Contratação
Contas corporativas
Centralização de saldo e controle 
de usuários com cotas de uso

Identificação da empresa como
proprietária do registro

R$ ,0069
Por sessão/relatório

Compra de créditos 
pré-pagos antes do registro

Planos mensais com bônus de 
acordo com o volume e acúmulo 
de créditos não usados

On demand



Faça um teste!
http://gg.gg/1registrogratuito
Cadastre-se através do link acima 
e tenha um registro gratuito.



WWW.VERIFACT.COM.BR
faleconosco@verifact.com.br

Regina • 44 9 9917 8980
Munhoz • 44 9 9800 7401

Contato comercial


