ILUSTRE PRESIDENTE DO GRUPO DE TRABALHO ELEITORAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
CRIMINAIS .

Yuri Felix, inscrito no IBCCRIM sob n° 24039, atual Diretor Segundo
Tesoureiro e candidato à Presidência do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais para o biênio 2021/2022, vem, com fundamento no artigo 8, § 3° do
Edital das Eleições para a Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Ouvidoria,
denunciar abuso na propaganda eleitoral veiculada pela Chapa 01,
conforme os fatos, fundamentos e provas que seguem.
Estabelece o anexo I do Edital das Eleições para a Diretoria Executiva,
Conselho Consultivo e Ouvidoria para o biênio 2021/2022 que, após divulgação
das chapas com inscrições deferidas e indeferidas, ocorrida no dia 29.10.2020,
abrir-se-ia prazo para que, até 03.11.2020, as chapas que se sentissem
prejudicadas apresentassem seus recursos.
Ante a não-homologação das inscrições de 05 de seus componentes,
todos esforços da chapa 02 voltaram-se para o estudo da questão, elaboração
do recurso e articulações para reestruturar a sua campanha, de forma a, no dia
05.11.2020, estar apta a ter confirmada sua inscrição e divulgado seu número
para que, após o cumprimento das formalidades exigidas no art. 7º do Edital,
iniciasse a sua campanha.
Isso porque o anexo I do Edital das Eleições para a Diretoria Executiva,
Conselho Consultivo e Ouvidoria para o biênio 2021/2022 deixa bastante claro
que a divulgação do número das chapas ocorreria somente no dia 05.11.2020,
não podendo, portanto, nenhuma chapa a si atribuir qualquer número, antes
mesmo que houvesse a certeza da existência de uma corrida eleitoral, o que se
daria somente com o ato de divulgação das chapas inscritas, o que de fato
ocorreu na data prevista no edital1.

1

https://ibccrim.org.br/media/documentos/doc-04-11-2020-21-49-35-848996.pdf

A partir daí, a seção que regulamenta a campanha eleitoral sempre deixou
claro que o início se daria somente no dia 06.11.2020, homologadas as
candidaturas concorrentes; além de estar disposto nos já referidos Anexo I e art.
7º do Edital, o dia 06.11.2020 ainda é referido nos art. 7º, § 3º e art. 8º, § 2º do
Edital: o primeiro que estabelece prazo de veiculação da campanha eleitoral pelo
mailing oficial do Instituto e, o segundo, que veda a participação de candidatos
e candidatas como professores, palestrantes, presidentes e/ou secretários de
mesas em cursos, mesas de estudos e debates ou atividades congêneres
promovidas ou lançadas pelo IBCCRIM.
Contextualizar tal circunstância é necessário, pois, é público e notório – o
que não exime a requerente do ônus do recolhimento das evidências –, que a
chapa requerida deu início à veiculação de sua propaganda eleitoral antes data
prevista para confirmação da inscrições das chapas e divulgação dos números.
Conforme comprovam os documentos juntados, candidatos da chapa requerida
e uma rede de apoiadores inundaram as redes sociais a partir do dia 30.10.2020,
por intermédio das plataformas Facebook, Twitter, Instagram e Youtube,
divulgando o número de sua chapa, membros e propostas, tudo em manifesta
afronta ao calendário de atividades estabelecido no Anexo I do Edital e datas
estabelecidas na seção que regulamenta a campanha eleitoral.
As redes e publicações permaneceram irregularmente ativas até o dia
05.11.20202, data em que deveria haver a homologação final das chapas e, em
igualdade de condições, fosse dado início à corrida da campanha eleitoral.
Há, aí, um gritante desequilíbrio competitivo eleitoral das candidaturas,
sobretudo porque a chapa requerida não apenas promoveu propaganda abusiva,
mas porque o fez de forma absolutamente intempestiva, fora do período indicado
como sendo o período de campanha eleitoral, enquanto a chapa requerente
encontrava-se voltada a atender outros prazos estabelecidos no edital para que
se estabelecesse uma disputa equitativa.

2

s atividades de campanha desenvolvidas pela Chapa 1 nas redes sociais no período referido também
podem ser visualizadas através dos relatórios de extração de provas digitais (Verifact), acessando o link:
https://drive.google.com/drive/folders/1I5tFsxOMot7HF6HbMmek2eSW_qjTH3i6?usp=sharing

Trata-se de infração de alta gravidade, que desrespeita a igualdade de
condições do pleito, valendo-se a requerida de sua condição de chapa
homologada para, intempestivamente, colocar a campanha na rua e obter
vantagem eleitoral.
Diante das circunstâncias do caso em concreto, é imperioso reconhecer
que se trata de circunstância gravíssima, que não apenas afronta a igualdade de
condições entre os concorrentes, mas, sobretudo, a autoridade desse Grupo de
Trabalho Eleitoral e as regras do fair play democrático-processual.
Portanto, é a presente manifestação para requerer que sejam adotadas
as medidas previstas no Edital, devendo, diante da gravidade do caso em
concreto, ser aplicada a pena mais grave prevista para este tipo de conduta, a
saber, a perda do registro da campanha.
Alternativamente, diante das evidências juntadas, as quais dão conta da
manutenção ilegal da sua campanha no ar pelo prazo de 07 (sete) dias (relativos
ao período compreendido entre os dias 30.10.2020 e 05.11.2020), requer que
seja suspensa a Campanha da Chapa 1, devendo-se a mesma, os
candidatos que a representam e os seus apoiadores associados, absteremse de promover qualquer ato de campanha relacionado às Eleições para a
Diretoria Executiva, Conselho Consultivo e Ouvidoria do IBCCRIM para o biênio
2021/2022.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 06 de novembro de 2020.

YURI FELIX
Representante da Chapa Recorrente
Candidato a Diretor-Presidente (IBCCRIM)

30 de Outubro de 2020

Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5f9c-b55c-3235-6f23
Título

Eleição IBCCrim 2020 - 30OUT N
Responsável
Pessoa física

CPF

Rodrigo Oliveira de Camargo

06283001904

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/5f9cb55c32356f23

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5f9c-b55c-3235-6f23
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

30/10/2020 21:52:50

30/10/2020 22:06:41

13m 51s

31/10/2020 00:52:50 UTC

31/10/2020 01:06:41 UTC

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

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

168.138.130.224 - São Paulo/SP - ORACLE

Objetivo
https://instagram.com

1.2 Arquivos gerados
capture_5f9cb55c32356f23.zip(22503709 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
ac1430273f7e4a5977474bb9b47ac64e43de633cee41d0fae911405eb1fb6bbebe29b50fa74c0b82216811a5446e7461338f32378b8f943edb7232950b95a998
HASH SHA3-512:
cf33e5830a0d68f0c28f9f705f707233a57684387afcbccbace94cc2a2b0f51d435fb3c6090d6ac2c3fac037b91f62af89d88246e960e37a388f1aa015706212

metadata_5f9cb55c32356f23.zip(4257029 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:
7db68ab787e5326797174ce53a7908c537e2f25a876bc70df3775a071d0c977048e0fe0dd673c941e644e4e6029cd965afd8f7bac1c008aced453ebff3dd0e56
HASH SHA3-512:
6608109c29c7f50629c353bf160b5950e28c8b651e3ce4cf1d89335ce06fd6743f6a00e6f863a497b857b6588de38def2954ef5986a69ed9eee150378f036c6a

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_5f9cb55c32356f23.mp4

30/10/2020 21:52:50

30/10/2020 22:06:41

13:51 segundos

HASH SHA512:
cd08e091686f55f6dd6d10a17b17f679425c181d6a0356901b12e43639d9beb77ee4f7c26679848ad99a475eb8a7863f8c5ed464a17abfb6533bc53f934c54d5
HASH SHA3-512:
2ea4f81493544c707a5049f66485db2cae13e5bae9c1aa692c772bc2e32a708d842179fe8c5aa02f35cf6b976b8c87938f225a40d2693d5d9e4477caebc658ce

31/10/2020 00:52:50 UTC

31/10/2020 01:06:41 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_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:54:41 / 31/10/2020 00:54:41 UTC
HASH SHA512: 36958715779d8f9bf6db5803729f1e7eb8b59aed02aecc695efeaac6de130724bdc94f7ab8c9d7f47f477ea0ff7557e46b722c2cd07130e86e8bd6a8e9d478db

-

HASH SHA3-512: ec73ebe8aad9d76b1d698ab2324405b221fce9d1b20adc5e718a9d7bb46318853f52d856b618602e49dd37d265fa50c79d4896c049df1d23caa39d6f5cb54536

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.
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Arquivo: image2_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:54:48 / 31/10/2020 00:54:48 UTC
HASH SHA512: a0997cceff51bcbf1b3845cbbb2442cdccb07c1b7d70c02e733228a614b320b12871f8550ee411168f7a5f874a619503ee7bd0be9f32c7c01803a5d6e0a0743d

-

HASH SHA3-512: 6201588de97865995dac18133795457781f44cadc64085cee67eeb6b37b56b31ed0cdeeeca62143df4be4d43fe4a8a4920104f20c6044ede7c580ff4931caea0

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431355334625797983/

.
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Arquivo: image3_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:54:55 / 31/10/2020 00:54:55 UTC
HASH SHA512: f9a01b09b48096b270d1f67da41677619c15119226c4256863ec4fa9722f6806ec4adce3af4d7f256bb1e237e9b108d4c974958506cff16d38d4d9cc13d35fad

-

HASH SHA3-512: c134fafcf388ab1f3bb04e49389e083dfeb46b3a282d7aee159baadd5ac645039145640655682edddd77daa8da95bd6fbe2e7545106e6bbfa1e0b0fd3592a970

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431486454373689186/

.
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Arquivo: image4_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:10 / 31/10/2020 00:55:10 UTC
HASH SHA512: b8f81f770dc2143af6497cf1c9b6073629e78aa2e78c7d5ed13b3f63b8bb627c305d41c9f7fddbb0c53757d1a3f209caec4b35604b0dfeb55df3db4cac181322

-

HASH SHA3-512: 85db102a4fbbf5ea7ee880b96d4f3670031a8792682be25f3de34b2570d9f2a746eea70b57b74f771b0b2649985999377a8bd57e13e15b9285eaf7941c39b425

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431663789622250004/

.
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Arquivo: image5_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:21 / 31/10/2020 00:55:21 UTC
HASH SHA512: bd5fe17ceb99b6427489f282d775faa5c2fd8398becb25b820dbf46535e72796e894a9e49e5df3d9a906e7236d08211e1095221e31e89ecb56279554863dcc10

-

HASH SHA3-512: 1d6ca1e01d32a77f9ee7182d2fd26490f581b7e02823b16261bb574bd5b264b8d34f87db7f55d7df47222697cbc411364dc71053faa6af49389e94abc1114315

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image6_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:28 / 31/10/2020 00:55:28 UTC
HASH SHA512: 9cadc825d55218be3ee2d085d8a4492b52839f781fef02bce7c7c50a01b915ffbdca01fbcdc204e5f6bdf92c3dc4e5bb1aadc724c794829d13f10826f83850b1

-

HASH SHA3-512: 2db9b32acdbdb0c854143fd5f97db8d669d24b7907957aee6a713310cfe7857ac5c393861377c9f639cf8bb9385bcce577992e5edf71d5486f771a9c8405a0a0

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image7_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:35 / 31/10/2020 00:55:35 UTC
HASH SHA512: d15bb4cc0bb4fa5c45f7446f52d6d91c01101af4ecaa39ea418213143af9435e2c2933ff35fc2bbfcb065f24a9d71a8fd2bb654e9501a4e08824fda91737d670

-

HASH SHA3-512: 2549a750d1b7b56276f7718129a045e13a7bc53c40cec8ba32bf72345b21695d2043c202aaec085c588a4965ef800fa9fcee165ebffe52d472fce10ef52f8d6e

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image8_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:39 / 31/10/2020 00:55:39 UTC
HASH SHA512: 72b6679445236a172f25737128635907d438c77fce36e5da2caed8a27b4a3f668702b8bda78241dd01f31d287a08796429bf3ff11f063bcbb0c8d643488b34b5

-

HASH SHA3-512: 6d89127698d7b90bc66cf6a87f4525797064f02a44cabf0585f097bbe8bc2194c8c3f1ca539ce7e184cbd37011205ee1185ffd107d0cba0294494957bf547e04

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image9_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:43 / 31/10/2020 00:55:43 UTC
HASH SHA512: 70bd3dfc2702f10a3455da99d272ac8a0641fdf7bf9108aec5133e16e83fea3606cc94ffb059b3124deb18a2ca4bb39fb339654cfee76da34cfac6ba4d1ee19b

-

HASH SHA3-512: b46fe300db834103631d71d842cd83d0f24c2587f572b616084d394eb7eacc59fb26c9bb7fce1880f3a595a250aeede4e78c9250d78380001e1924b1c07fd6de

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image10_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:50 / 31/10/2020 00:55:50 UTC
HASH SHA512: d3025decb0b44338deb81039e2cc225d4bd3fa87b6c8ed529dee7bb9769b6c166353d0a64db9bd39872f005027fdf7ddaf682126064d5d1d427165f38af0c524

-

HASH SHA3-512: 4951b12a2b25213b55bf6ec1e2c9f3cfddd54b30412d540dfbea430f00b64a50d3eabc8cadc902230f7f6f5f734fc2c564e8974e54d133fff9eee44aad9bb4a6

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5f9c-b55c-3235-6f23 •

página 14/64

Arquivo: image11_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:55:56 / 31/10/2020 00:55:56 UTC
HASH SHA512: b0b68d533c6bcc17b70bbdd52370a7d6a3550c6f9db52fa437a9d8309dfdb4ecb710086100f4209adb8d153d9c1970462446a0c82ecb0953ebe4fd10bf54ec51

-

HASH SHA3-512: f5ffb7f2bc8710d82d1bce72ea9cdf76ce5d0e2af533f9e48dbb21c01fa4f288873f119bdc259b5579f840bf77b3c76dde5ac449fe3c01b6aebe1ecd141d3b0a

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image12_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:56:20 / 31/10/2020 00:56:20 UTC
HASH SHA512: ff53ce1eecd93e2ec150586ce55d76d926343ea18e21e28b1055c41f9637ebbf5a58efd1aca9692705f7592e8771933892a316cfca875ed64b88c04f36d3aaf5

-

HASH SHA3-512: 32bb937e8c22984ce236968a43c0c055d180daec579a29abbdc12bbd534b073fc24fea404b6d568e507711d4f60c7e12ee7946671d8d7e9e7a92fde0de4269a7

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.
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Arquivo: image13_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 21:57:25 / 31/10/2020 00:57:25 UTC
HASH SHA512: 586d9062531115f1708692e00cc74599614cfca3755a838594a2df3b713b63841a857475d200b8a85e4fd460548d0b72a517b1bb6d681206d1fa6647bf20917e

-

HASH SHA3-512: 241dd28cff9d59c5883d24e98bd50ab717e1ef8eeb2944b46cbb1095ac96efc77781156a5f79ede029e5a45220ecc760d8a05ffb32739d613f24e63ce77ee0ac

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.
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HASH SHA512: df2a305772e4a7f1caa8d75c91410922403934640a9665f51c52e753fb16c3bd90760ff1e4197d812320ad1108c2297199e407488cd82aa5a01e35acbd9cff97

-

HASH SHA3-512: 645c7d577800e9cd4b2c3a3c94e9d61921a645b08da30c26f9bbfa47a75fe1fdb5f87352ea7ac48a95322ed3c01f2b1795a613ac2e9ed8a0f89c4780853094ae

URL: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

.
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HASH SHA512: cdec3c80e9576e741ac0188dceedaada54f4f74efa2e7ba9c9091fcbb70a47958a90254ce1ebf924ce3945961721294a9197fdf99b4ed7e95eac865fe3ee21d0

-

HASH SHA3-512: 4beddd17de445f709721570561d62a2ba3c67e460a6130ee7f66daae982ad1540d59e73023395789bd5b196b07b575c92446e68eec2eff8707329aefad55cfb2

URL: https://www.instagram.com/p/CG92spKFB538QzioJH04zAzebvlsr92k_4OSGc0/

.
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HASH SHA512: c68d4e6488f0ac2d8629695b804325c6241e3dd78f94dedbe70801e6eff2639f447a2d989aa9c0796bb92f3680948e68a1a2c70e0d46359fb46180fe4b8030f4

-

HASH SHA3-512: f518e218d58a608bb30408e49b7dc5ceeb3721ecd73ba23b30e6685f56fba76c9d45ada044729dadf5e8d70272dc41b5b9158c63bcc95f43e733775d244c298c

URL: https://www.instagram.com/stories/bredajuliano/2431342852762260257/

.
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HASH SHA512: 6d60a87dd48f7873e65aabcdd2e0d2e3ab3c4c563518b4d3b39789d5ed47f8d6bcf63db33660b23461a55e61316f5863276e732e4d238f22708aa9417d6f3150

-

HASH SHA3-512: 36cbc6fa2a4fc7d9ea02298153757ec6357834f93f77ef3c8f10c9d786d6e3c54117709ddf113d23a17794421d1ce499c4f491611dc7c725bba1f378822984c3

URL: https://www.instagram.com/p/CG-JK0wgUQs/

.
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HASH SHA512: bac87b3a8256f5869084256d2a2fca178c7b5a1e9bff1204ad6a8fb9ab973c5d28b147b8d111e89ea262d6af72814a6d88f3f3fe53110c873bba65c4d85b1067

-

HASH SHA3-512: 018fce66d919f2f708ac93f2f1671c55feeb67ce0d367006d9d679e9ec30b65cdf00d5f80b43a1eaaa4cf6da3d467d3a0c4b25f83ff76e158b4fbfc57bebdbd4

URL: https://www.instagram.com/p/CG-Hy2igGi7SYqyeMns5wdo8AQbk0sjLvAAVV40/

.
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HASH SHA512: a074ae40a5352342ea365f8b77d6b3f4de01b8e681435b78cc3966d0ee3a059b3009971c7bb44f4abfbfeb814c3f0b440c9eabea948f9289e0b35b2b46839f94

-

HASH SHA3-512: ee49a30e28f062aca2e8f52f3fea497107289e1963d58a6f09a9d5baff7f4f223c83e7b711e5ad2f88ecb9a88e07a9c45791d3d7d3d55ff4dbb89a0445ece212

URL: https://www.instagram.com/p/CG-JKPwghIj/

.
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HASH SHA512: 175c556285976367f8c3940e9dc15b25e72030ee6e91267e790168962a4885cd9186dbf37bd4bdb7cd3481da544555e141940671c7ddc6a164d948e56f6d2bdd

-

HASH SHA3-512: 1cbb1a2fcecde4b3d0de4adb3b2578ba4dcec70cf8fada3d9ce898807588fff6390b9bb5c070d9c22829326f21ff757ecb97419b72107b253e2c72811f6c978f

URL: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

.
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HASH SHA512: 1e2523002867acbf29bbf90557ef3c97a5f2858a15e42b749eba9c3e4859bc25c88db75aa67f3bb6d8fd7eddc3e9673242f23c563a97b0408298cec56d86f803

-

HASH SHA3-512: 495f383999311ad9a1f1e228a60393b36549f49ff1a4bec49babb6fcab0837a799838e4add3009cfbe78e55cdf478fe209e2426d6063733c3b63d5cf9b10d2be

URL: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

.
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HASH SHA512: 11801098e49bbf3a3b0a350e8f94710473374b5dc27d9ab2200865bd9e77a2e2f231be4c9f1f62ef4f012f16c2b98be31e1feab140ce0dca0401e87915b14c24

-

HASH SHA3-512: 0d8aa8721a2ed27ea702e591d055d89c7f6c84e8aad533e30bb5bb085d20c6279f13233c1add4b073e63b4d06ddb85069cd72b82902459bf5da1f8821f626568

URL: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

.
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HASH SHA512: a0eb14cdf8a2272f41087757c595e5df6f4a4a41c299409d79ae8c8820ec3a8218b669487375b72ef27d795e161ee76317e3a1d8b7bfd939a565d54873bfa2b7

-

HASH SHA3-512: 307e50dbcc6e64637567e26665721c0864567cc1cbe5ab9c3e9de08a643b3e757eea51ce8255f8199ffffc16634776a617ae15828c9df1307fdd2683fe6d2d9b

URL: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

.
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Arquivo: image24_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 22:01:36 / 31/10/2020 01:01:36 UTC
HASH SHA512: 3c81dc3b225ba5a4f369c476c270831bf9c3e799a0cc6de8ce204c4264df24e69ee1c29afa0397582e73adb6176110a9ff41df49b8e60199b6f0895783c27b9f

-

HASH SHA3-512: ffe0f1ea03da59e66de7f0bcee0c0f9721d888843ff29a8e83cef83c6bb0c4e3a95e1430480d7468f038686b91e8fcefd7cff2c028a76d25a69d22d0d65b4409

URL: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

.
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HASH SHA512: ba1cafe5cd5b56bc63ec2ead95abaeeca4c34567a99288954f0df0dc1131c7c1cb53db59827534b6a69898b396f591aaa79eb897e9ffe99bfad852198b78dad2

-

HASH SHA3-512: d269f6ba26dd84c4bb859e64222bce42d1c136ee34fb8c155aa983730cffa15f2bcb69a07ef7a9446d4bad740997c5921fa163251537c58ba3a23b85a0f18f23

URL: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

.
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HASH SHA512: 5d63a08422c7ba496fed261df867ae71b5f4075e7e3da8a9934cb2abf736240ea8da4cc8dabb6b1c2712fa5f2ab60104466978e11432ddd3aff8cfcb8e0a9472

-

HASH SHA3-512: e1f7d22ee1d95f6b24dbecba89b35a3758b6eee130cb8941dfe6dd2cce3b223eaf9dbb3de1af022e7f19382c1419e7364b9838407bbcbb167b3239bad1bf2bc6

URL: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

.
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HASH SHA512: 9385e356e4b9030b3ffb27650062401f15058cffc6bbb773c3e2cfb2e7335e2603ab2b4ac11cef11ed4328d04eb53d7e1f500cbfc940cab5599adf04e8898557

-

HASH SHA3-512: d61db4e29a65ba1531274f9c4e9a09fb313ef3b4ba216f09a05513b44a434a64f8c408dcb129964d7ac12f100f4c723850fe840541c471cb9dbd075093335247

URL: https://www.instagram.com/p/CG972LjDxNF/

.
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HASH SHA512: ea709bcd663b2c06d600f333be6e1afd3821af675dc962393b07182bd6cb30f09e90fe948884a6c7d4ca075f0d707282d7b206b295d6fda8813bcbc86a6d7e03

-

HASH SHA3-512: 66a4125da8b3bd48b0b810d4076a9bfc21e6a313344eb41ab3996e68d3c8fbeae8d40c8c800249952fbcd671f6e0aae7144f58402989354a8ad3b950166520f6

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

.
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HASH SHA512: 6cefe79186f360bb57ed6f9513e351a82484df8eb5f1f10180d7280c5744d6c849dc217dfab1f701b984eae86ae5a8ce943ab4dd5b5fd4480f5973ec48976853

-

HASH SHA3-512: 974a2ab2e8db58e12b11c59b34cf9effd2caeef1823e8a1dffbd1c73aaee2c9f729a4b36e821a9345218bea2f189d5c9fa2e09a2c2d35b86de1517b13891934a

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322251929922260993/photo/1

.
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HASH SHA512: 9e0be847f6828f52ec57787b15c363069f6065deead85c82f66ffca3a2e97fe333ed5e2df879db6f094b7750be20695bc0bed2f1975b11a2a5ac74f88c2e0f91

-

HASH SHA3-512: 5ffc374e4cc70a9e024848cb626262ed7c67776b4d85a71c307787d3316c3e89a92b854b1571f8ed20ebb1a5d635936f0619891c00a4d816f498fdf1d816811c

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11
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HASH SHA512: e22c684ff67c8dc2a6d22e83cbb82191e7212572a76050c0710099ee12a85f5d3b92231ce39c5fcf97015d1c402387c922fe226b005c4b9b0a2481a875eff326

-

HASH SHA3-512: 6b9394b5997310bd625ec325a05d021b9625f314a31548ba2c1823889fafdb12ed99917a81602f3519a775952641e991461f415831eba2453676123a68883c76

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

.
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HASH SHA512: 567bf8fc0a51b3badddb656a0f2264290f4999213caac4a97a4b551ca9cca806edcadf2c34dc6bd0ad09b5fee3530b0554179de9830bb5453f151f30fb54da3d

-

HASH SHA3-512: 2fccff03bd00b62f3bcdd56a2b53949b0f41a8dc2eaf29021649aebe870cfefc037c92f1c67188a87f22d503c1c1b9f92827a8d4186e91577858bd5cf0a6332f

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

.
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HASH SHA512: 7d177bf6c37544149f4e99c66079f19ae07c8f06fcacae207058b4e33d701f5203a0262bb2a84ef7012c3bac425864b8908472c72d432bcbf798a7a222f17b90

-

HASH SHA3-512: 0fc8b5759475b96075a0f57698ef4b452729c695d2adc58f305e373c6aefcd0bc1723bef4a0d6ff040234ac1fad708d05dad369c2327e93d8ed8cf6d2cf90f54

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

.
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HASH SHA512: fb475e112fb80bf67b94c3f251725571f9866cf204b0848fde0f2bbdb7c8b9f7fa4eb295d21ac1c158aa138da620ec142d1c1e6fe5ac94d95c5f98c3596c3396

-

HASH SHA3-512: 3f626374c4d1853ca611da21944548f598cb78dfd5d78dcd8b4b8502293e9952d534b876cb5e7a8deb6aaa8a440508be97124d9eedc44de2e3dd044dd3a022a2

URL: https://www.google.com/pagead/1p-user-list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=1930116781

.
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HASH SHA512: 1a5cf64303c20cfd8cdb95f79d1f2309183977a9e148cd6e4266e5f9af7a03a1c2b2fed77ce17b0160555e9aa410f2cd0551b9811db26d209f80e07f17cefcae

-

HASH SHA3-512: de66317756ed8755a09bf9f87690a995facf792b58fcfc8ecaea7ce49f946238b72b9ccfd16e4db0fe64c1472b8ea3962ea2e4c2758d501d64db411c28da1fa8

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615528855378/

.
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HASH SHA512: 6d2b4f60768ad77de96fa86cd5a7b1ad9c70ba3624fadbdaa1950f6e78d0e231dabd85be7f74f4b8c817c7c8e00bf36ac99700cf252d98274bdaa0f6a893c11e

-

HASH SHA3-512: 7b3603a271acf7684b235801abfce1addbc895c1ecac8017ebbdafd26300e70c087c5217455e0c04d16983a3b993adfa61c30d2b1e7adaf8c405e38fcabb2638

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615522188712

.
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HASH SHA512: 13c642fec66ee0d529adcec41fcd79030594b83fb9c68da5ff8fe3488da32329b541870f19505345eb6409ce61f9d09e9b5c449800504b7d85ad884935776b8c

-

HASH SHA3-512: fb6e79231ee466b1ede189ed4643d45665bb8fa16f30826c4d305a4151e9ebcc10c1f0970decca69e70f100e226f8cf9db97343d705e5e372306ce7565e38f33

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615538855377

.
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HASH SHA512: e49ee45c3a3301814e944b5d6413b15a98746048e09ba909cf82e834d053ff0fcfccd4f53e7f89cc4465475e09cc2dfe0bec9b5d00fb35888ccbf7e608d2df9a

-

HASH SHA3-512: 5f43b91220db0a3bd6cc5e51d323015ce9960b19a0d94284c7b621881a0681cb3705b1b222841db7e124b17fcf86f335767f98184c90c28c8f853ef3a8489c43

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615615522036

.
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HASH SHA512: ff6d772cec7f40832215ebbe9e19893f325f3397ff4a930f4f04a6fbf2c221b7a70ac6e731600e2ee1b4a3b7d02de86e338c98d065bb9b4b0827e5ec770dced3

-

HASH SHA3-512: 544e57cb96a294ab0d8b8cd062075be0ae90f09cbd7ed5e5495beeb3aff27c37a25bf3bcc6ed9dfbb0c501a29276a7db633bfa9e881bfee9d0814a55980e5d34

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615635522034

.
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-

HASH SHA3-512: 38ec5e485317e7d3b820867c1e67708f078ca5c89c3835f806b77216bddb2081eaaf4fab333faa3cb3fd2a0c0da4b9d736acde29478edfdfd4d58c8490e3dcc1

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020
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-

HASH SHA3-512: 2f444c86baa5e2922939ce8c549f18e7abdd96209138924f2bb1e5f667317417096256146b5caa6958a841b2569364c75127d1a70a795eaf03c3026be3378175

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image42_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 22:06:17 / 31/10/2020 01:06:17 UTC
HASH SHA512: 0f5280e055e1d8e9d92e20f2b978e5f59d438daaca8c947c9cc78d11f23979f256d5cf5d6a7f776ed34620ab10f55beeef8b72f097f6b3028dd1641ecdd1e69b

-

HASH SHA3-512: 4094853e1be89fbaf028b32b44e1403591b0758de469bf3ce9328296917a744667f2959b082ca8ac1b9ddf6d9d9b8bac12f97770b06b9856d5369740af983750

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image43_5f9cb55c32356f23.png - Registrado em: 30/10/2020 22:06:25 / 31/10/2020 01:06:25 UTC
HASH SHA512: 1e1ec07fe0a090b7699e89e01cedb4133d71794ac36ada931e07c9562f2642002da1cdcf486caedd4b97aac7d67e0b3b813611f53c4310b491e3c27d542fed7b

-

HASH SHA3-512: 9a58cb47b30bb8c07bb82b42577d8dc6bee5191db83d21ce2714f810f81dabba33c5ce5a621ce91d3777b0ff04088d13592aff5d88f121afffca96b869b3496b

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Total de 43 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

30/10/2020 21:52:56

https://www.instagram.com/

31/10/2020 00:52:56 UTC

30/10/2020 21:53:19

https://www.instagram.com/challenge/225028306/DjIyAoTGXh/

31/10/2020 00:53:19 UTC

30/10/2020 21:54:25

https://www.instagram.com/

31/10/2020 00:54:25 UTC

30/10/2020 21:54:36

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

31/10/2020 00:54:36 UTC

30/10/2020 21:54:44

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431355334625797983/

31/10/2020 00:54:44 UTC

30/10/2020 21:54:50

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431486454373689186/

31/10/2020 00:54:50 UTC

30/10/2020 21:55:06

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431663789622250004/

31/10/2020 00:55:06 UTC

30/10/2020 21:55:12

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

31/10/2020 00:55:12 UTC

30/10/2020 21:55:17

https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

31/10/2020 00:55:17 UTC

30/10/2020 21:56:03

https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

31/10/2020 00:56:03 UTC

30/10/2020 21:57:30

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

31/10/2020 00:57:30 UTC

30/10/2020 21:57:33

https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

31/10/2020 00:57:33 UTC

30/10/2020 21:57:55

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

31/10/2020 00:57:55 UTC

30/10/2020 21:58:10

https://www.instagram.com/bredajuliano/

31/10/2020 00:58:10 UTC

30/10/2020 21:58:15

https://www.instagram.com/p/CG92spKFB538QzioJH04zAzebvlsr92k_4OSGc0/

31/10/2020 00:58:15 UTC

30/10/2020 21:58:27

https://www.instagram.com/bredajuliano/

31/10/2020 00:58:27 UTC

30/10/2020 21:58:31

https://www.instagram.com/stories/bredajuliano/2431342852762260257/

31/10/2020 00:58:31 UTC

30/10/2020 21:58:37

https://www.instagram.com/stories/bredajuliano/2431470375273818531/

31/10/2020 00:58:37 UTC

30/10/2020 21:58:39

https://www.instagram.com/bredajuliano/

31/10/2020 00:58:39 UTC

30/10/2020 21:58:50

https://www.instagram.com/felipedeoliveira.adv/

31/10/2020 00:58:50 UTC

30/10/2020 21:58:55

https://www.instagram.com/p/CG-JK0wgUQs/

31/10/2020 00:58:55 UTC

30/10/2020 21:59:02

https://www.instagram.com/felipedeoliveira.adv/

31/10/2020 00:59:02 UTC

30/10/2020 21:59:11

https://www.instagram.com/antoniotovo/

31/10/2020 00:59:11 UTC

30/10/2020 21:59:15

https://www.instagram.com/p/CG-Hy2igGi7SYqyeMns5wdo8AQbk0sjLvAAVV40/

31/10/2020 00:59:15 UTC

30/10/2020 21:59:27

https://www.instagram.com/antoniotovo/

31/10/2020 00:59:27 UTC

30/10/2020 21:59:35

https://www.instagram.com/mcoelhoaraujo/

31/10/2020 00:59:35 UTC

30/10/2020 21:59:55

https://www.instagram.com/rafaelcanterji/

31/10/2020 00:59:55 UTC
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30/10/2020 22:00:05

https://www.instagram.com/felipecmo/

31/10/2020 01:00:05 UTC

30/10/2020 22:00:10

https://www.instagram.com/p/CG-JKPwghIj/

31/10/2020 01:00:10 UTC

30/10/2020 22:00:17

https://www.instagram.com/felipecmo/

31/10/2020 01:00:17 UTC

30/10/2020 22:00:27

https://www.instagram.com/bsalles/

31/10/2020 01:00:27 UTC

30/10/2020 22:00:36

https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

31/10/2020 01:00:36 UTC

30/10/2020 22:00:59

https://www.instagram.com/bsalles/

31/10/2020 01:00:59 UTC

30/10/2020 22:01:14

https://www.instagram.com/heloisa.estellita/

31/10/2020 01:01:14 UTC

30/10/2020 22:01:21

https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

31/10/2020 01:01:21 UTC

30/10/2020 22:01:46

https://www.instagram.com/p/CG972LjDxNF/

31/10/2020 01:01:46 UTC

30/10/2020 22:01:55

https://www.instagram.com/heloisa.estellita/

31/10/2020 01:01:55 UTC

30/10/2020 22:02:04

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

31/10/2020 01:02:04 UTC

30/10/2020 22:02:05

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

31/10/2020 01:02:05 UTC

30/10/2020 22:02:18

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322251929922260993/photo/1

31/10/2020 01:02:18 UTC

30/10/2020 22:02:26

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

31/10/2020 01:02:26 UTC

30/10/2020 22:02:35

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

31/10/2020 01:02:35 UTC

30/10/2020 22:03:57

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

31/10/2020 01:03:57 UTC

30/10/2020 22:04:04

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

31/10/2020 01:04:04 UTC

30/10/2020 22:04:12

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

31/10/2020 01:04:12 UTC

30/10/2020 22:04:19

https://twitter.com/

31/10/2020 01:04:19 UTC

30/10/2020 22:04:31

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

31/10/2020 01:04:31 UTC

30/10/2020 22:04:32

https://www.facebook.com/

31/10/2020 01:04:32 UTC

30/10/2020 22:05:06
31/10/2020 01:05:06 UTC

30/10/2020 22:05:07

https://www.facebook.com/sem_campaigns/sem_pixel_test/?google_pixel_category=14&google_pixel_src=https%3A%2F%2Fgoo
gleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fviewthroughconversion%2F1032622309%2F%3Fvalue%3D1.00%26currency_code%3D
USD%26label%3Dqj5TCM3q4JkBEOWhsuwD%26guid%3DON%26script%3D0&encoded_one=AQQsvexCGoIUKA5WLKndD70c
0BbOFsPKHz9ZqaTrmaQldnp44ogeCxqjPJLsp2UgycwXeYl9RImfVp4KYpU6fu2K&encoded_two=AQRGerJQuaiOu0rX0jFZpeclv3OFRhYVIxQpzwVeccfZRMiu1YCftMxui1A1PAL8aaWrpgAwQMqAWzqgvDZPg-W
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

31/10/2020 01:05:07 UTC

30/10/2020 22:05:09
31/10/2020 01:05:09 UTC

https://www.google.com/pagead/1p-userlist/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=193
0116781

30/10/2020 22:05:21

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615528855378/

31/10/2020 01:05:21 UTC

30/10/2020 22:05:27

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615522188712

31/10/2020 01:05:27 UTC

30/10/2020 22:05:31

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615538855377

31/10/2020 01:05:31 UTC

30/10/2020 22:05:35

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615615522036

31/10/2020 01:05:35 UTC

30/10/2020 22:05:40

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/pcb.3578616508855280/3578615635522034

31/10/2020 01:05:40 UTC

30/10/2020 22:05:47

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

31/10/2020 01:05:47 UTC

1.7 Informações de domínios
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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

instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 34.228.172.19 - 35.170.122.154 - 3.223.7.100 - 3.220.76.115 - 52.23.94.118 - 52.73.165.14 - 52.201.106.96 - 52.1.34.26 52.72.197.223 - 3.214.207.247 - 54.83.146.170 - 23.21.243.114 - 3.214.182.153 - 52.7.199.54 - 34.198.216.139 - 34.192.95.2 - 35.173.166.200 3.225.55.231 - 52.5.39.111 - 34.195.97.235 - 52.3.18.154 - 3.217.178.33 - 18.235.93.155 - 52.7.198.84 - 52.45.116.207 - 52.202.74.127 54.81.80.189 - 54.165.4.42 - 3.223.116.9 - 34.230.186.253
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::22c7:f0de - 2406:da00:ff00::3400:260d - 2406:da00:ff00::22ce:749d - 2406:da00:ff00::22e8:ae8f 2406:da00:ff00::3d8:3214 - 2406:da00:ff00::22ee:ad51 - 2406:da00:ff00::3448:bf30 - 2406:da00:ff00::3d9:45ef - 2406:da00:ff00::22e2:4b14 2406:da00:ff00::3da:a2d1 - 2406:da00:ff00::36a5:42a - 2406:da00:ff00::22c0:426a - 2406:da00:ff00::3407:c654 - 2406:da00:ff00::34c8:3639 2406:da00:ff00::3651:50bd - 2406:da00:ff00::3d6:f22d - 2406:da00:ff00::3401:eebd - 2406:da00:ff00::3db:5a98 - 2406:da00:ff00::3401:6df8 2406:da00:ff00::3698:3d90 - 2406:da00:ff00::3447:d391 - 2406:da00:ff00::3403:478f - 2406:da00:ff00::3403:6658 - 2406:da00:ff00::3655:7ef 2406:da00:ff00::3d9:b221 - 2406:da00:ff00::3e2:6018 - 2406:da00:ff00::22c8:b5f6

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.129 - 104.244.42.1 - 104.244.42.65
Endereços Ipv6: Não disponível

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

google.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/09/1997 Alterado em: 09/09/2019 Expira em: 13/09/2028
Endereços Ipv4: 142.250.74.206 - 216.58.206.14 - 172.217.23.14
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:803::200e - 2a00:1450:4001:821::200e - 2a00:1450:4016:803::200e

* 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)
30/10/2020 21:52:57

domain-whois_instagram.com_5f9cb55c32356f23.txt

31/10/2020 00:52:57 UTC

HASH SHA512:
1f181593c6d68f0ed2bdb92ab2575a4aa7442d6c0994bfc789e419796030ff56b99700514a398a9a6249f67cb4a91c5b8446e509f62081219d6de1b26c04e846

3824

Whois do domínio: instagram.com

58342

Código fonte de: https://www.instagram.com/

49390

Código fonte de: https://www.instagram.com/challenge/225028306/DjIyAoTGXh/

355630

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6529

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

901

Rota lógica para o domínio: instagram.com

215381

Código fonte de: https://www.instagram.com/

152549

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

134710

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431355334625797983/

138027

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431486454373689186/

134871

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2431663789622250004/

184179

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

211519

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

223030

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

225367

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

225734

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

211565

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

176615

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

169006

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

228223

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG92spKFB538QzioJH04zAzebvlsr92k_4OSGc0/

HASH SHA3-512:
2208968edfc5b7e74d68cd6ba3e4a42834e61f08c395dd12cfa30136b1e9cc2493a9935b3f2b38f61d0cf77c04bc217370ca0460ad625ddcd21be053cce2195b

30/10/2020 21:53:00

source-1_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:53:00 UTC

HASH SHA512:
742cca74700436a4c1d896d63fda5404842ce5fac8abd9b36d7e812f261ba21f1863034f695ec71ce5cbf5b16af133b741362fc61a93d407426e4403e6e8023f
HASH SHA3-512:
be3460b7116d968b9ec2c002232c1ae7b695dee0e829bf095c287820f39db63fd895f958d01d099591a026f631e981b91f0eb15ec53f71cb45e293c2c5b79d4b

30/10/2020 21:53:21

source-2_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:53:21 UTC

HASH SHA512:
f02f64b820178946db1661137f5429278a76d6a7ddd17e9e56765a001b2393aa0bb36696cb5e090b714606fdeb7bb164fd48759a77e2f0f6c1235f22e4910b08
HASH SHA3-512:
100efa74f9530f6235f5f1f65174a33e0ccb98083fbec623e59b42d81a2091b0520ad31ec8508a03ea8f5359ff45f5aeb823216cdc4aae18dd10f3c5748edbd4

30/10/2020 21:53:29

domain-rdap_instagram.com_5f9cb55c32356f23.json

31/10/2020 00:53:29 UTC

HASH SHA512:
1a26242432f2777f332cc73c07ac96e30be38a95a7ef1cf6c46c4da68740d7d681398f0b3e0c68849dfc64d44182837d659b164281e14f22ac2812e6e56b73af
HASH SHA3-512:
f13c3cb2769e711ad7bb5352a7e8e2d2341352c0f926d8300b631a83731d43b1528204c01b3b0133dfcad400bd385ef396eb0e3e18881bc60c9b71ab51bf2a8d

30/10/2020 21:53:29

domain-info_instagram.com_5f9cb55c32356f23.json

31/10/2020 00:53:29 UTC

HASH SHA512:
13972fa64777e5696c979d3da2374e39dac4c505d54f3062985d253994706b7fec8a46485f8c3bed334c44ff727e365f82785ec9d491e5b690e662230bbf843e
HASH SHA3-512:
8a5eaaafb3cf9e658480b0af52fa167e0d1eaded5fb7fde2dc4026e1e1c65933bd1ce6dd1cee695f8790bd3616de54ee841555f11378e6a1f43aac49bd143f81

30/10/2020 21:53:51

domain-traceroute_instagram.com_5f9cb55c32356f23.txt

31/10/2020 00:53:51 UTC

HASH SHA512:
fb0d8edc392120400862a48470a0dfe137d66c71ff1a84f1d8e60238a2d21457817b409b9f945c80e1ff5122a6ba169b4c28312bb0a83ff9aa0be131aa5cfc78
HASH SHA3-512:
d643236c553b6515e1c37b5977f3e2644eeaaf32ce97b9be4d665e2a763deda7d45d83ff3dae3c308c35616ac1f886fc3b94b245f6c38eed96951307857620a6

30/10/2020 21:54:31

source-3_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:54:31 UTC

HASH SHA512:
fb39b08bbfb9fa364b41f573ff7c40700e428f5c6e34db843ee34989ebcd248115fbff912297d734a5ba7c3fce121dc0552f329c82f2c6a946b350cea15b2c0e
HASH SHA3-512:
2902f22e36f6e9165035a0d66864e5c7cae6053c69dd1050c33d22e11e6a71fc9600a065864a366934ac831a9a42c47abb38dda0f575094531223741a80060e9

30/10/2020 21:54:41

source-4_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:54:41 UTC

HASH SHA512:
a4a8e158083a492a183dbd7bd701efd982afa3b9472ededa86bb96e10110f7196c27f323a1012e35ce05f78dd88a9bd13da51a97b277bb389c4a282232db8de3
HASH SHA3-512:
48b59e2a85b0ab38945703d88511150b2a3e05707c4e2b296bcba9cc3b872542af9bf397dc11e642276f8913bea282da67c82d673e4f9b0cfbebd446e144e92e

30/10/2020 21:54:48

source-5_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:54:48 UTC

HASH SHA512:
93a7702c6e6c01c7f9c6f84d895c3db30d8067da8d921f3a0d355fa1c62eb81f2b500c779ab79c23501cf609975f7d93d8d0d100a6ecd2be45ac2782af97fc17
HASH SHA3-512:
ddf894d923f2669aeec91dbbd4e808095536f3f427448ec9356333d30ce4612611d76c050b821d02896a29d50c956d04a9cbb054d58ef568ef044ca7f650fb51

30/10/2020 21:54:53

source-6_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:54:53 UTC

HASH SHA512:
58e604e9578872f709c48744d2d0b6b03e7e5d93565e4c4e783240e4fd477c6e7fd7a7e5d68b806549342fd5953e09bfca00650b58798165a879e8770472c367
HASH SHA3-512:
2297bba3e55cf98d126e9164bcd9511477d7aa5d2173a3d5d2bc87c9b4050e570b2fe9d41ea2650da9da7be6576effd4fc633f98f129b6eff12b9bcaa8b59ef3

30/10/2020 21:55:10

source-7_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:10 UTC

HASH SHA512:
bc414bc37c7d615dba203b6e57468ba1d3ef35e0679bd570ea6e1c24efd65bb3695174829b586aa98f339e0d4c30083ff46e2b660d372ef57f99df6655981e99
HASH SHA3-512:
078158c842ce856aa8c5c4baac07ad11f46cfbd27c82ee1928c5d0ac6ae3b70030b4460943b3c28c7d8bb99608c413797985d7f3121039332231bf91499be2ac

30/10/2020 21:55:21

source-8_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:21 UTC

HASH SHA512:
a6d0ca160f879f3f28a4ef88ff4e59ec88bcc79bd8b570a89f6bfc1c937c86d06edc34f4bc2aec19f5b2c04a9e8425b918f178c44acabbb14eef9a83bb118465
HASH SHA3-512:
2ea0e38a6548ccaa45433767e97c816feed8b914730d141b17e75c1cd96b8ef0967cc398e1deeab566b69a55ce0d448d7944a640146cea9fabbe95a86b57b825

30/10/2020 21:55:35

source-9_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:35 UTC

HASH SHA512:
39c5b20f1654bd2e9b53c74892c1172550159c05b4aa09044eb048671415c19eda4e877c4625c620e9b114f40e4842eb3a1b2335b48ebf55d4e9053a65321b72
HASH SHA3-512:
5366204f5d6667ac2d758b807f40b6d4439a85c7ea5aa4381e0eb7678b186555d7ea033062b8f0053215634e5b26bf836ba4765814d4beac512d980a3e28cc16

30/10/2020 21:55:39

source-10_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:39 UTC

HASH SHA512:
6cd1a35900f956df69175cb1d45e39ae9c1f41604d071cbd5f48c3468d575a1d6ecff5b12e3015e1dc0ab882ba6a70c34fbd417ee3df0a6a102d574f428d5829
HASH SHA3-512:
2f80b83144cbec8901e5e97b4d733c4ebe8fc1ee62b3996b1b9d7d8662b1ce3173d4d6225ecf8396d3ed85f07d8a82e5b260fccf4cd2d77abe5cb94d561581dc

30/10/2020 21:55:43

source-11_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:43 UTC

HASH SHA512:
a8ea3b4f5cf011556442009a3f5fb0dbed865e4ab1c8830d157ee6edb0e42c6c0a6d0b0ddcef5e50440bd90deadf8dce5013f652c3d68a7721a79c60fbe17210
HASH SHA3-512:
96dc4fae3acf725d329920027a64297e0fbe4feab6bd3dae56a5aac215551fabebd8af09078b5a63b51e3d5df4faf7767654d7604b72ef2f62458b66b033d86e

30/10/2020 21:55:51

source-12_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:51 UTC

HASH SHA512:
e09ca334bcd833d99038bc40531df818d9b9e3366bd7fc18fe1ed1dcf966e4c1b191c21f7b5be892b95454e5aef758debbfeb5e36637c56a5db4ff262172f5c2
HASH SHA3-512:
ef5e1b8d1f2e4f206972b349c6b05c15751ee1662601ec4e63bd581a22ee69bbeb0ff5ae9e44ca1b21908035f89b34f2a45e270a64a5b31de0544fdd723d3d01

30/10/2020 21:55:56

source-13_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:55:56 UTC

HASH SHA512:
7c780206e332b632b29e8fd1ce667d3dab70bfed95250dea31ea14984dfc102403c7a687bc34dc61f4b0f313c8e3f3d05bf368e349a4cf26e3216ff0e0bd3589
HASH SHA3-512:
d7bb84981dc7e2ad1a32c2f0c174adffa4041209570428b27269d98768569cadef25ad948359d3274efaf03543e1b1d8fe51abf7ed6f1d36fa65789ae2725274

30/10/2020 21:56:06

source-14_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:56:06 UTC

HASH SHA512:
aa80149a15a1650bbf18e54eaf24b8e73a7454685a8e197c4c4c7a39024422dcd5c22e614840c8a888b79c41029a8d1bf4cc65dde64029bac0d8edd908924f12
HASH SHA3-512:
1b8a5143aff8b0e5b84b425659369d1349b4c1876fe8ed50ddc065e6857b7d85cc3115c47bcab246a519fb65fdab12ce183f0587b618a1063adfdf45504aa3cd

30/10/2020 21:57:37

source-15_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:57:37 UTC

HASH SHA512:
8efb52ebea0f5975eaf2430af65701dbfd8438a710ed4450d7e3587e7a24538b1c9038a36757a361ab9141744386879b6c93950ad60f037028c8470ca761a4e4
HASH SHA3-512:
89de09541bfc7823690076cf47c957bc87021b92bc07c503f2c3bf44bd72e0a555a32b1588a0030706b6349ab7ef918f0f02b3f04216541e875e37fea9aac6b1

30/10/2020 21:58:23

source-16_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:58:23 UTC

HASH SHA512:
499180be0f5fe61161fb6f7c9fff80e4380869f9c6c14f1f75c5765e6b09ea89af800e4ba48f9f2bfd2188149fc2aad6c24450d8f712e204a23278ecfb375d11
HASH SHA3-512:
f06555d077e7c846c1644593a2f301018b3c70fe3ba7fd941435c0fafe3561e62c10a5ea4ea66544f0a013bf8848f92b25b7e0aa8333dca6da27fb79d53a343e
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30/10/2020 21:58:35

source-17_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:58:35 UTC

HASH SHA512:
d80f337faf2acf4f132fea51f88ecd82d232fb4118087742d94d3877785406eba740293791b5d4822c109cd8bdb90c66391bb571db416987ee3b897b5169249b

137086

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/bredajuliano/2431342852762260257/

219805

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-JK0wgUQs/

219732

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-Hy2igGi7SYqyeMns5wdo8AQbk0sjLvAAVV40/

225917

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-JKPwghIj/

222037

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

224670

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

226693

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

226875

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

226986

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

224979

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-GFIvDgsV/

210119

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG972LjDxNF/

3806

Whois do domínio: twitter.com

22997

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5314

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

419

Rota lógica para o domínio: twitter.com

158538

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

182185

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322251929922260993/photo/1

159969

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

95786

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

102559

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

95313

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

159834

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

HASH SHA3-512:
04273725b922dd7d99cbc7eebedb64ffb8b6cef1ed77cc08e4a7985ce3dc26e7e7480f007a763cae4cfdb0d47fabff10064c2159d4df4e98e28def4eb3103f08

30/10/2020 21:58:59

source-18_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:58:59 UTC

HASH SHA512:
8b11a78625153108f81c4c7c0adc19687a3f25ae83d7290e613b253cebc1de0f3f1c6d87c4280b70541c86e0b96fa62f0a2c26166c2b9379aaaa5bd28ac7e20c
HASH SHA3-512:
7f2efe302b4ed9d281db2b2984ab65ad037fad7427affdd9daad8867b6668e28741b1b8472fe4dfa0514e8a1c6bc2b8f3f20cebbadb0b2d3a94c93477b373a1f

30/10/2020 21:59:21

source-19_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 00:59:21 UTC

HASH SHA512:
60984def01d534ab2942cb62f4a0603f1a30e3b31526b375d264b466ac8c22edefc429d6dc93128eec1bc046c0a1ca71974e7dd6b982510771c974811fc85fa9
HASH SHA3-512:
cbf48c5c6404d57e04306ba440f4122b61d27a09d21a273b58227c63a6186b0f26df5b5a7e235778ee7fcf88a8e6a5de3c6ddc9d47cc0bd1d4d3e3a05e9a7807

30/10/2020 22:00:15

source-20_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:00:15 UTC

HASH SHA512:
036df8e7246e9909ead80b318b45b62120097991c997190861809776c711947cbf9c6a13ff26ccca0ae1e104ee0c41c78d523b2264ba8d9f47675fff2bb1dc06
HASH SHA3-512:
ad038011b4a096db0f630b6c2e59127df7d6b925a33b1cf739bd30216ff8a5e90545cefd958543ae4d225ad9642eb537cd9d9397c799b3258209dc6ab99dc0be

30/10/2020 22:00:50

source-21_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:00:50 UTC

HASH SHA512:
66ce2161694994fcfb6fc22535d1f8044869604ac4dfe77bec7580559a8ca842db3bed841b8c29ea796a04cade719601e8a2f7286e0df6c6aee1c6d2fd0fb9d4
HASH SHA3-512:
7ade61047ecf55816fb37f8fb36447144ff3f3f3cc341fba2ac5f705e3a9bbff8706815f9d3622b2a1a9a8ccd401168f45a55fe49d99e438757a700bd7450ae7

30/10/2020 22:01:25

source-22_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:25 UTC

HASH SHA512:
05d66b31a7e551bb9d8910748fd86432757443a507b7d1186129dfc598010c7282e1001498e37b0efa787caa36cd18017f035f50b837f9dcc151a78bf1315b5d
HASH SHA3-512:
9f97aee6b2bc4eae2e36217e3d03d68e677ff038f5b48563892a3a557c2be41b03c1bb8373c890a5fb367a6ac9f105402ac20a9ec1870e3d8191fc942e9869d9

30/10/2020 22:01:33

source-23_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:33 UTC

HASH SHA512:
b2c2cb71371235034943178826decabfc42558f065a59b97fc90e23c2d84b61d1f0905b65203aebf643d3675e0475a17780d5f69ec826c96e25050c224b6fc85
HASH SHA3-512:
cc774b4921b907b7eb186722139bc97c17e0e7f55c9c8557484b1a37001a1203f1892e452a59209189101f7ddbf01c75f263d93b2225623fb7bdf1dff1cd7cfe

30/10/2020 22:01:36

source-24_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:36 UTC

HASH SHA512:
08a5459df2921bccbc43d3016b641426b9a46973769561526a081374e1446fe637660876963621fea789c266d6f694359d69f2e69d0d33b2ecfc59c6a45b70e3
HASH SHA3-512:
28a623bfb0e1e20d7de652b87fe681b54d994a5e003529866eecdf1eedb72c1650c3fc19e3cedb6c95ba4a330f4f1ef3ecfe9cc6faae0a8a3b8eec2fcc5f6318

30/10/2020 22:01:39

source-25_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:39 UTC

HASH SHA512:
e8d16e56084e6e48cd55b4506c9a31bff56b46802a919f7558eaf7b98e128bf24b73ec9a802dc74164a4db15edde59627203e41a0cb946f3786561a14a2780a6
HASH SHA3-512:
0e2018cd1ab221e076614f07c95d2563c110e094b1640c0a973a687742e3ecddbcd13d07d8d7781fe9e826405eb491238adf2e9ae09fdc2cbb5fe79d736938e8

30/10/2020 22:01:42

source-26_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:42 UTC

HASH SHA512:
2e781fd715d38983ba56be0c017693495870c69eea594d0d6b063210743a4ace56a500b70e143614949d7ef2bf08a5353d692a9ca5047e0aff5bb34e2f421a6d
HASH SHA3-512:
1f7cb6374cf2a98672199cf7d0602eced12752dad91c76ac522b7d1317356e1bc23dbbdd78d1e0fea241821af735f2c7266bcfc492b57a6ccae1898961b61968

30/10/2020 22:01:52

source-27_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:01:52 UTC

HASH SHA512:
f8a0494a36621505571256ccad4b405f2753ac2a2ef566cfb8c56387d8031eaaac65b68f4fb7d9cf55670de286ab36da1713d750cdf4d8cb728afbfc97088366
HASH SHA3-512:
5f986622a78b144eca4813b0c9b0d7c1f365376f254258df2dcfd7b374dea296ec6733e626125a0e2d0f7b1e9a507263cb3aa6ca9d8a0847cbef5d110ae04b56

30/10/2020 22:02:05

domain-whois_twitter.com_5f9cb55c32356f23.txt

31/10/2020 01:02:05 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476
HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

30/10/2020 22:02:07

domain-rdap_twitter.com_5f9cb55c32356f23.json

31/10/2020 01:02:07 UTC

HASH SHA512:
08c62a3748ba168d57e25e56ecc5e2952d76a30397931527d81044e8680e670632343f316689a89e3eda9c519b748960a30d6067df0a2a0d0bce6eecf926d936
HASH SHA3-512:
8718edc3ec8f23282f7c4a46c8086cacbeb1984c9c8db86c4cc1c68c6ebc000ff1f97b20b864a7aa0e2c0ba333cf0c8bd73a1a8a6ef92683ad379a4a188cc9b2

30/10/2020 22:02:07

domain-info_twitter.com_5f9cb55c32356f23.json

31/10/2020 01:02:07 UTC

HASH SHA512:
0de6f94fb2d1ba6d90cb8884924904493170f79434da488c410d0d13f112c74f8fd64a524c30ff72efe1425a5697681ae1915f0889627e1e6f399bd711c067dd
HASH SHA3-512:
c69783a6954b42c869fe53503f23aab8a86e067bb487f1367169b53273ccbc668c532d9b3ca3dd87dfb5d68502f9a7bba35126c6bde527539b350c0d2becf984

30/10/2020 22:02:09

domain-traceroute_twitter.com_5f9cb55c32356f23.txt

31/10/2020 01:02:09 UTC

HASH SHA512:
00f7ed47b842b55fa60aa4ef457f7a2e6d6ff2d695cf0f07a3e61dae759c9c14a80e995efc5fab64b6377125095aa54a95b485147b725b21732410472e6cb51a
HASH SHA3-512:
7f19e8826df099b06b2283e3a657254ea69b01e642f344858bf63967acc19b0f01024b95f80b7cc8814682e629773c9141f7f25f072034b44903b13a670080c7

30/10/2020 22:02:13

source-28_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:02:13 UTC

HASH SHA512:
67a6a97f209027fc587081db3d8544fc400d457e2015a8d4371cd8e2419f8731e83322a5b15c8c0d353b471ee9ea3095b3d85a7aa0839641ffad49e1847566c4
HASH SHA3-512:
31d44887edbc61c1a222e415f350010129364fa8c669069e7426f35d1008a5545485a7a98ec9201bdab637db53bcffcdc3ac1719cf895ee2a49ac5db1396fd22

30/10/2020 22:02:23

source-29_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:02:23 UTC

HASH SHA512:
9841fc5311c4a7b1ad10d90d9d9a9e1b07da2acdc398b5f4c3c862a1c7674d4acf6308c143aba69a25705566fd0d663f406b0c59ec184ea469724e2171572661
HASH SHA3-512:
06c47d7ed994a9d5d059d3beeacc654bd108eac773658df6ed889714a89541c20800267a8c4c4e7770b178f2d8c7b0c0680e810c5d82e44d371206082ce95358

30/10/2020 22:02:30

source-30_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:02:30 UTC

HASH SHA512:
8f3285a225a412fe17f57ecbcd2e514e3305a4c774f23e51d678bef13e401f2f99630156ae0b5fb5da17dc31b004f53862d6d832bc6111c3957dd5d49e62feae
HASH SHA3-512:
a395d6405493c6cef3753607a25dc796fef8aa76925dbc00fd9761dfdd278fe62279a9eb7e5e19de364b4414174a5d083aad441d73f2c50f950f17c3caad7453

30/10/2020 22:02:37

source-31_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:02:37 UTC

HASH SHA512:
fa4130f56bd16285dd3e7628b77eab168d13aa82e876ade3507fdab7518d24bd7cc39349172d1505c4318228946a7f18993d1e3ea72a7c36610550000103e1fb
HASH SHA3-512:
704beb361e35890857b9a0c91d3122eb8f2c765acac2d1eb41dcab8bf2e9bfceb6d65c491fea6d3a1a0845039e9b4f51cbb93b92d628ab99d660b5ab20a9cfd3

30/10/2020 22:02:42

source-32_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:02:42 UTC

HASH SHA512:
5217ee8af16bb834d3515d2864b470ad2caa0c19705b0bf1009b9226c193e2e5df149b403d7129b95465e95a2a1de3a376d7ee9a4a83523862035163d7cf2691
HASH SHA3-512:
3f3a1a05217d4b89262626167fbf1c74bbc3507ae132a1ee450a8e8c46c8274f3db1238938737df49a90eb4ec333082485c360959bc60251a6a88859d0e72586

30/10/2020 22:03:55

source-33_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:03:55 UTC

HASH SHA512:
cba3c7ce3c03d56e7f2baad59cea152ca704a09af2231a84e7e7c48cb4e1f372f844e56c5c8d485aa91a8976e518c6a657dec41f063f3203c02aaa0e522bdb25
HASH SHA3-512:
d957c57c104fc9afda6cfb3221e4c4f4c4c78e3f818f77d1518cf44aff36cc4d9bf07d59fcc5eba166ca6961d78fe14149e521db4a159f6fb099e5776712fe32

30/10/2020 22:04:00

source-34_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:04:00 UTC

HASH SHA512:
c89a2a88852efea4190e402e4e7b9fb48f4e24c8908ec2975c4940e759ead0ebbd23e34826e1bc51510128876c75c51548411030162b4dec87252816d32be1ef
HASH SHA3-512:
90827a67af418156470229e2f33e71c5f3d719c2a5146cc1cc1eed08d23857acf14c0473b7fbcdf6015a104fe3ebad40500e0374857d77527968eab7c52c9b10
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30/10/2020 22:04:10

source-35_5f9cb55c32356f23.html

31/10/2020 01:04:10 UTC

HASH SHA512:
26fab1bd48aa48b8c1de5f70998b2dcdfa2ff6928c7417ad45cd554982ab88a9dc7b48e3bdb449bfa1be7480c900f75bcac9891a26ec46fb63ca745df21f0303

101926

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

Informações do domínio (endereços IP, SSL e outros): facebook.com
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Rota lógica para o domínio: facebook.com
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Código fonte de: https://www.facebook.com/
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Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020
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Whois do domínio: google.com
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Código fonte de: https://www.google.com/pagead/1p-user-
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Consulta RDAP (domínio e ips): google.com
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Informações do domínio (endereços IP, SSL e outros): google.com
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Registro de acessos do browser
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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
Identificador Captura 5f9c-b55c-3235-6f23 •

página 58/64

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
metadatasys_5f9cb55c32356f23.zip(110026 bytes)
HASH SHA512:
a5cc7ab21a40296b7242193dd59b0e0c3a906e74708ff0e0bdb2a7b3b07eddef89536ca4fb73eb1d966d70b5f28cbeb9de13a700a614bd5d73dacff1812691b3
HASH SHA3-512:
a04ab75a0ae3e054b9c3888793b37c025f152439cc3169e99b94ebf4958c7fc9d0da324107a55bbed4b307cc4490bddf847333489435ec2d82f226beb8f37ace

Identificador Captura 5f9c-b55c-3235-6f23 •

página 64/64

Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5f9c-128b-3235-6ce8
Título

Eleição IBCCrim2020
Responsável
Pessoa física

CPF

Rodrigo Oliveira de Camargo

98144456068

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/5f9c128b32356ce8

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5f9c-128b-3235-6ce8
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

30/10/2020 10:18:07

30/10/2020 10:28:00

09m 53s

30/10/2020 13:18:07 UTC

30/10/2020 13:28:00 UTC

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

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

168.138.130.224 - São Paulo/SP - ORACLE

Objetivo
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

1.2 Arquivos gerados
capture_5f9c128b32356ce8.zip(11180912 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
d2d4ef6889cbe62fb6573d8fd788611c2a5ac1ee6ac43a8fa19eda05f6b33b6ef31a649438852decd6a4ae14b5d9c9ec0e7ebfe7b3c8be6ba85d87c99d2a2319
HASH SHA3-512:
e7c1f4db6ccd428339206194af84948026e2cbe9e8f9d75565b3c2ca165f825ee3380016f6c4a68c3de549cda745909281fb2c6098ac45e7b89d0928d8bfcc0c

metadata_5f9c128b32356ce8.zip(6399619 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:
c3321e2b18b6279f4db43cc867de83371256139a43c63c018901e877b0348d37295425c08559cc252797bcc0846338be1f2c4f9bb8799bf7827591eaf9803971
HASH SHA3-512:
209ba6c01c7aa3cd6186b9294ac9d3be5156cb0ffb61c5df28eab59cb26682d7ca2ed503d0e2d9cd6d50835cd89d30f7e6a0f48c48c60999ee1a9d9088a2c0ec

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_5f9c128b32356ce8.mp4

30/10/2020 10:18:07

6:32 segundos

HASH SHA512:
23760939cf4160af7f7a41eccdf29cd044b8de61beccb0371498c81ad86b2a7cb845286a094cb08473f65d728ce692f3e961a0ceae49062450e10311971ff5c3
HASH SHA3-512:
f1b0683d427d277172be570ce5d0871693e3cc945956ffd74c95fb4b1da2f293c1ae9ac68ab3790ccfdeee3116cb028fbe9c04ccf91207a94a28b097a32f2da9

30/10/2020 13:18:07 UTC

30/10/2020 10:24:39

video2_5f9c128b32356ce8.mp4

30/10/2020 13:24:39 UTC

30/10/2020 10:25:38
30/10/2020 13:25:38 UTC

30/10/2020 10:25:41

3 segundos

HASH SHA512:
a5004fc215c4f1abb34b6cba8b6a8c1e5bc8d6ff6a28737ab33ef72e42874f505f3cf95dcbfd48cb2fae9f33c6726465ad3cb3ce91588381b093d2393e08a225
HASH SHA3-512:
e1d5514d567c44bdf9638bba5352fbed787e5656377f2441dd444ede28eee87c096207e3d812e186c51bc19ef7b82a51c25ddf126ab2ef0c59c05e6c805e2756

video3_5f9c128b32356ce8.mp4

30/10/2020 10:26:10

30/10/2020 10:28:00

1:50 segundos

HASH SHA512:
89c1e22bf518da7dbaa78031839a0ecfd5f0400feb56d3092d059f79f13bca208e08a0b69d39498a6ee13cbc5b7085723609a6e2ea0dc0baf5b1f2ab0ccbcbac
HASH SHA3-512:
99b0223f0e8896f7ce527eb02295cbabfaad681f488f30de8d2fb7fb1cef9ea1a36eb2c68e9f4f7f47c9a070a72a3321883fe7120b665d13223658ce5c336e50

30/10/2020 13:26:10 UTC

30/10/2020 13:25:41 UTC

30/10/2020 13:28:00 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_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:19:40 / 30/10/2020 13:19:40 UTC
HASH SHA512: c27d4bac65ad89418d085ed338177057579be785cc368108278faffb49ab0807ea4c8046dc8beaedc9e08f238040a757ec3b7ee95abc484967481f60b684d271

-

HASH SHA3-512: 60bc0cede2f241cc30a467519973999cb699b4aed540f6ff4b6aebd84c237ecead4fcc6a52b048aa7cd6ee7dc59b3cc1730a6a940bb3d41ecb25357c6e6e6383

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

.
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Arquivo: image2_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:19:46 / 30/10/2020 13:19:46 UTC
HASH SHA512: e282a19be20d31131f13b25fd86fe896bf56bf216a63334153f42d6e3884a98026ec7e4f2e1ff9499a5367b3f6bd3c2767e580c83a0f3a0b2fd4078702213789

-

HASH SHA3-512: e4f9f7318594debe000429f42a3de26213871ecda9b05b9667d3f51c7b526aa2a5ec96a58cdd27d82c7b0232df321dfd0186f9a5313ba6d5090f44e730f02214

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

.
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Arquivo: image3_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:19:57 / 30/10/2020 13:19:57 UTC
HASH SHA512: fe09669d52665a98118b19c999dde3ab1b8bf2b157987d596e6b9d9f23b64db7c7c73e8625ffe00761a749603408688b7545bcd3979bdaefd50c32683cf98137

-

HASH SHA3-512: e20590b62630175bad42b2083ec4e6b2449313d3626d0ba9277cc9cf18ac463208f2704744fe6de14621df9594756574c2b21bd31bf6a1652f8b4d5d1d149c93

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

.
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Arquivo: image4_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:20:11 / 30/10/2020 13:20:11 UTC
HASH SHA512: ff04ae367e9b5385873a3c0bd7f98f95f90eb731f15b8d865d9bdfe52b6b514e7bb72cbd08acb13eecbf7f12da34a40e4e80d5228789a0f9aeefeb1507c1033b

-

HASH SHA3-512: 5cde2d87c1c6fada6c0548124a94b321f244fec432213976402a212fc4ed9aa6dd21ef69599c2e08d22ddc2f35e08919dadcb1e55bcd4db857935e112c54df41

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497/

.
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Arquivo: image5_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:20:30 / 30/10/2020 13:20:30 UTC
HASH SHA512: 3225c3b2ec329c09fc7ef584032820442d03e563b96fca00c73b78b38e31b701330164f9cd5ab9ecc1f9e10f0e659eca5b098f4e35900ba8b756552cecbaccbf

-

HASH SHA3-512: d0be09a27f299af995b732e4262a0dec23cc2c6587f36c23016c4f5eda08c047df773e2488fc60b92f89c0bb21dde7cd24ef343c265f4fc1d885f038bf7efc34

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.

Identificador Captura 5f9c-128b-3235-6ce8 •

página 9/45

Arquivo: image6_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:20:35 / 30/10/2020 13:20:35 UTC
HASH SHA512: 737e2bc4ddcb2d025b4ca53cda3dd99c69afedbc9bda36588a7a1dae4f617cfd19fab87d858f3c47e99687c914a9269fac7aaf2f44342cdc1704ba2963047a5b

-

HASH SHA3-512: 63a578399554f4985f3c46afc23081b29d58fdc8d5f9642a3e59a89e2685971ef13c153558cd09669533581895967421c24290cf02d21230d6a9eae71eed3ea8

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image7_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:20:48 / 30/10/2020 13:20:48 UTC
HASH SHA512: e6a380e0c342964fdddcd7ccfca77db1f1a654dacae0b214c08c70d38fa12ca8013f7e7e73004ec28bdbc22e2d0af067af1c42eb7f0869b4479ad9afb3d73f28

-

HASH SHA3-512: 4e8a3363197dd61908da48f28d4e3d1af5b03a93b125209e3365adc0dab08297a90eb87dbfc975d83678eeae86e712fc2fcead389dbcb5982bbb0e1f1141593a

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image8_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:21:01 / 30/10/2020 13:21:01 UTC
HASH SHA512: dd1b316d3def09bd32633b7863b670ffa596e65dff84758ba0e896408abeaa71bdf1d4e6408bac8d3111c810443a95d10b745cf2a0d33914c409e13c15d7046f

-

HASH SHA3-512: ed775056c32556d723e9fa4d2e4c1a74bba02ca19a849b3c6cfc785bcc22c75b7e22e1b8edd20e8134503c6638ea2b528fb45ebf1a19322640b7de42ce039818

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image9_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:21:19 / 30/10/2020 13:21:19 UTC
HASH SHA512: 7ed079b93877194c9e528cae15cecca717b9ef997893f2254779082a1df08883b8c8bc5e401af5722c754358fcb737a143ac1ab89f916d158e7ea1d938242750

-

HASH SHA3-512: 34c2a338234cde672f7f7f77816d22926a3df5b0528226c169f75e1eb4d614e479edc797c7e84afdec537bce45ff205eedadcde4083663929d75ef809ef4bc0f

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

.
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Arquivo: image10_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:21:25 / 30/10/2020 13:21:25 UTC
HASH SHA512: db32b95947c5034ab0ade390aa41c868873374635173fd7d265b7389e46c3571dc22a118ef15a5363970892748123ff591635b3d777c85a20d7d8209993e4a99

-

HASH SHA3-512: 8a3d702a23335990246cbaa1dfa36dfb3e0fed9f84594d89ca11c0574241d26958a3f412a7013b63831207f86b1614622117f896d7dd3ae3c29b6cd0be967a61

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

.
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Arquivo: image11_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:21:40 / 30/10/2020 13:21:40 UTC
HASH SHA512: f0e3caf00b36eb9af76d3ef68671cdbbee7268e1d7bc340f7adb8c49634539468f5b67456913a83de6665954a7c485f0f3990a8a88dfeb4eca6b483246166bd7

-

HASH SHA3-512: 902ea15fab7fef858b2909ffa54a8b11e0c8f92a8d2abe33ce2e431b2869e0f1f8cf8e867bd166a1a5e0c179345774f6ef51bdcb160aad22efd79c1415d0dcbf

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

.

Identificador Captura 5f9c-128b-3235-6ce8 •

página 15/45

Arquivo: image12_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:21:50 / 30/10/2020 13:21:50 UTC
HASH SHA512: e09fdb6be577b0a31899d464651b9ffecca2e8aff513a3e0728b04ae57f5937ca78fbcb34dee8af0715ea1c81631dd03965f38184a77b5fbcf39322c2a79cbfe

-

HASH SHA3-512: 86e95674755858db2bb500c254c051d5483c560f971a71c911c06b4bde5d9626dff9423128073d4353409150e0d300ce15dd6ac48033587b013b7064729c04f6

URL: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056151651101781

.
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Arquivo: image13_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:22:19 / 30/10/2020 13:22:19 UTC
HASH SHA512: fb520e2fa1dbdd70bb4c8e392b788459db00ed5b56cf8ff8b4b89e52f8f67bb07acc708bc7546601ceee37f3a58b4792752401b1478cb22c4140c177bce85af0

-

HASH SHA3-512: d91deb8b83eca6930ac76c7b3f1997a5992ff09f55069cca010c6d904b1f69e5816ae6b121bfa528523f6f34405772b77f0aec502c526cc39e49e351271ac5dc

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

.
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Arquivo: image14_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:22:58 / 30/10/2020 13:22:58 UTC
HASH SHA512: ca44f212f796c5410327dad9f7da357f86392cc10ec771c793887e1906b156695cb83a5600f6b12d68c35389e0f25a61024e95fd3507216a3d45389c06b7e048

-

HASH SHA3-512: 575a99602f5a17dc547f52c9f05c2d6a51dc7906ed83d0cd387dd7a682c9ad2ae0079bcdc5871fd4881087123c6526fd4d564ebeae17835e8b73bc9f6694d079

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497

.
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Arquivo: image15_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:23:22 / 30/10/2020 13:23:22 UTC
HASH SHA512: 4823fcba8dee8c02a3d016173ca02307ba26766e90bb3e24b5be46718af6ef19915c7818b20f9a8c511453c1daf27c6e1c807a1a725e5d425b155278fd45546e

-

HASH SHA3-512: a204a68b90b4aabfdc028561a2f2807d8ac95b082559ead5c03f99be2f15220867b636d5e4c8ed892b707c246b8141f373edf7ff9662a5b6115d360560392587

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

.
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Arquivo: image16_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:23:35 / 30/10/2020 13:23:35 UTC
HASH SHA512: f0bba67cc7efff73c2640410eefda8fd5fb8b957bde61ccddc76deb1995f4f8c8463ed91c6b2a9a77cd4ef817faa175eff22c24f6745eebfc75145db8b97c91e

-

HASH SHA3-512: 2eafa015ce6ee56438b2566f957678cbc55af66f85d6b4748bc9ff202eaf8ae448ee5977766cb5acf4c235c84c9869052006d4858a6b0be0c9968b113d810ab2

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

.
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Arquivo: image17_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:23:41 / 30/10/2020 13:23:41 UTC
HASH SHA512: a05eb557701605127fd0460627c57906cdc08bd04ec307d07c6b6f5ab635471fcc8310a2546beb5772e71fecb4b611b83326fa2cb01e8810de95617aa7bbfada

-

HASH SHA3-512: 3a3834434bc6280b0c7975561c8a0fecc34bbc6631c112dc18b5dd2148e4500932a852f56db58b11927e97dd4db6369ec4e105166454b493ecfffa8ea55d9a2a

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

.
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Arquivo: image18_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:23:46 / 30/10/2020 13:23:46 UTC
HASH SHA512: 63c6f68d83904c981dc5ba37b1e7011bdcfeec7c1f1a3d99b6e42edcb6c7d9c4ae4b7a6e38f52c4bee558e1bb68c32591fdd10b12d240a9861fd8ef22493ca52

-

HASH SHA3-512: 323c41d8e5c71b62b68a0a73de34d90831960ad052f00ecf48b33f0eda2f5932ab139b26d633a7176fdf4d03ca392620b14e6d7614eb3ea05ccac5ee38135baf

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

.
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Arquivo: image19_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:26:31 / 30/10/2020 13:26:31 UTC
HASH SHA512: ab02f0178ef91d224a048ece1079a5015e14d4da13edab988df0fbe94cfeba9a1587e0b21639e1af34bad8ed162c3e848849c64737f47920b174885095ad3088

-

HASH SHA3-512: 15c4b60744875419de8f77045d6aae0f9d753a6840dfc118d23bb15b27d24c1987e934fcd3f83c09e25c14b9d1b6827be4be2231c0ff289de1dc8487257bb6cf

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.
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Arquivo: image20_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:26:43 / 30/10/2020 13:26:43 UTC
HASH SHA512: 45c21f0970b76c462b8c0958662a74704015d2e06b384b439e429d76ef6622d42e835fbb8bdfc3dfca88def7ff24311e6da83a493c119eff57c4177fc39f2a77

-

HASH SHA3-512: bd908ee24005ecb0f485babb0292bc2e7f627b0c4eac68f312a9641fc53db8a5ff2a4fa211210ac09e2955f23dabcd27e1d324c33e3cee62c798da5640ef60b9

URL: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

.
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Arquivo: image21_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:26:54 / 30/10/2020 13:26:54 UTC
HASH SHA512: ecf62d56e06aff3acfce2fe10aad35902c3024c74cd118e138a70466a80bbdc24831df4813fd7be029d034ec526101485b3a630888c6f1893e449671a4ac3373

-

HASH SHA3-512: 5daa095418d9319e4985881138f1d3f727eefb674ab086e9580c1c79d50a3c90d29204231fd0698e506f091081117a000e1fe6a732c0e72f9e7dc1cb74359a51

URL: https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

.
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Arquivo: image22_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:27:17 / 30/10/2020 13:27:17 UTC
HASH SHA512: ccee585824eb410fdc2993f1f8338a2380be890fc83eaf53ac18d276c52782878b2c827e284ad1e90980cd1da6bf08da13fe2ce5d979feedcf98390ab7d6aee8

-

HASH SHA3-512: 5bcd678d22d1b4f639bba912a9776217662e548367cd67be2886cc27b0134eaad81e0e982f81a3235e989f1c14ed1385fb778a5a1a1296e13025965ff265d06b

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Arquivo: image23_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:27:26 / 30/10/2020 13:27:26 UTC
HASH SHA512: b0beea12eb30c0a2c155a048ac0138fab38979d989b692e3610161f1de8f76b4321e83e37878bc92cb2489ec147f83e15a7918de512aaa129c5dc8cc679e7c47

-

HASH SHA3-512: af6ec8dbf02dc9692cbc629d7c435a39d5f37e5ff1cf664eab5d29343c26560c8bc18bd8e4f2750771bba3757ebd8c2154f6c12323d2b242c865337b7553e689

URL: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

.
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Arquivo: image24_5f9c128b32356ce8.png - Registrado em: 30/10/2020 10:27:35 / 30/10/2020 13:27:35 UTC
HASH SHA512: fa383b3c0846b5d74f394ab58d79eba8a0554c4d78f269b53149bc87e5b18ab2c94833f9f449b637afa716802cfd05f5f39123d211c85fcaf1e3589f52fc8e84

-

HASH SHA3-512: 97bece2452898b2c5178d26996a254b70451c55469d8a3ada8988fe76bdb5812df51156fcfc4b8f298f13d4be25c419628e5fc3bef6368851316424ff6743ac7

URL: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

.
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Total de 24 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

30/10/2020 10:18:13

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

30/10/2020 13:18:13 UTC

30/10/2020 10:18:32

https://www.facebook.com/login/device-based/regular/login/?login_attempt=1&lwv=110

30/10/2020 13:18:32 UTC

30/10/2020 10:18:36

https://www.facebook.com/

30/10/2020 13:18:36 UTC

30/10/2020 10:18:59
30/10/2020 13:18:59 UTC

30/10/2020 10:19:01

https://www.facebook.com/sem_campaigns/sem_pixel_test/?google_pixel_category=14&google_pixel_src=https%3A%2F%2Fgoo
gleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fviewthroughconversion%2F1032622309%2F%3Fvalue%3D1.00%26currency_code%3D
USD%26label%3Dqj5TCM3q4JkBEOWhsuwD%26guid%3DON%26script%3D0&encoded_one=AQS_ZHilpudIe5gyibHO1w7bijdkbG5r5d3Bxr7Bbj5HiffDWgm_jgNbqG9rak6cjv85QNSj_ubtHbzT7XzW1X&encoded_two=AQSJUVWgvEOx3aE2EgNRH79Fa7jSgxBnbQ2ZvPeqI242RR_wjvxB1W_WREByP
MVYDrdxX3fUTMoxohQweqplvJVx

30/10/2020 13:19:01 UTC

https://www.google.com/pagead/1p-userlist/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=162
6727471

30/10/2020 10:19:14

https://www.facebook.com/search/top?q=Chapa%201%20IBCCRIM%202020

30/10/2020 13:19:14 UTC

30/10/2020 10:19:24

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

30/10/2020 13:19:24 UTC

30/10/2020 10:19:58

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497/

30/10/2020 13:19:58 UTC

30/10/2020 10:20:16

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

30/10/2020 13:20:16 UTC

30/10/2020 10:20:21

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

30/10/2020 13:20:21 UTC

30/10/2020 10:21:11

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

30/10/2020 13:21:11 UTC

30/10/2020 10:21:32

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

30/10/2020 13:21:32 UTC

30/10/2020 10:21:41

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056151651101781

30/10/2020 13:21:41 UTC

30/10/2020 10:22:00

BOTÃO: VOLTAR

30/10/2020 13:22:00 UTC

30/10/2020 10:22:00

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

30/10/2020 13:22:00 UTC

30/10/2020 10:22:05

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056165807767032

30/10/2020 13:22:05 UTC

30/10/2020 10:22:13

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

30/10/2020 13:22:13 UTC

30/10/2020 10:22:23

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056165807767032

30/10/2020 13:22:23 UTC

30/10/2020 10:22:26

BOTÃO: VOLTAR

30/10/2020 13:22:26 UTC

30/10/2020 10:22:27

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

30/10/2020 13:22:27 UTC

30/10/2020 10:22:33

BOTÃO: VOLTAR

30/10/2020 13:22:33 UTC

30/10/2020 10:22:34

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056165807767032

30/10/2020 13:22:34 UTC

30/10/2020 10:22:37

BOTÃO: VOLTAR

30/10/2020 13:22:37 UTC

30/10/2020 10:22:37

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

30/10/2020 13:22:37 UTC

30/10/2020 10:22:43

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/

30/10/2020 13:22:43 UTC
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30/10/2020 10:22:47

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

30/10/2020 13:22:47 UTC

30/10/2020 10:22:49

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2075254985858114

30/10/2020 13:22:49 UTC

30/10/2020 10:22:53

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497

30/10/2020 13:22:53 UTC

30/10/2020 10:22:59

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2075254985858114

30/10/2020 13:22:59 UTC

30/10/2020 10:23:11

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

30/10/2020 13:23:11 UTC

30/10/2020 10:23:12

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

30/10/2020 13:23:12 UTC

30/10/2020 10:23:29

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

30/10/2020 13:23:29 UTC

30/10/2020 10:23:51

BOTÃO: VOLTAR

30/10/2020 13:23:51 UTC

30/10/2020 10:23:52

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

30/10/2020 13:23:52 UTC

30/10/2020 10:24:10

URL MANUAL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

30/10/2020 13:24:10 UTC

30/10/2020 10:24:12

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/chapa1_2020/

30/10/2020 13:24:12 UTC

30/10/2020 10:24:30

https://www.instagram.com/challenge/5793230192/Yl7mIjVLk8/?next=%2Fchapa1_2020%2F

30/10/2020 13:24:30 UTC

30/10/2020 10:25:37

https://www.instagram.com/

30/10/2020 13:25:37 UTC

30/10/2020 10:26:19

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

30/10/2020 13:26:19 UTC

30/10/2020 10:26:34

https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

30/10/2020 13:26:34 UTC

30/10/2020 10:26:47

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

30/10/2020 13:26:47 UTC

30/10/2020 10:26:50

https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

30/10/2020 13:26:50 UTC

30/10/2020 10:26:57

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

30/10/2020 13:26:57 UTC

30/10/2020 10:27:12

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

30/10/2020 13:27:12 UTC

30/10/2020 10:27:19

https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

30/10/2020 13:27:19 UTC

30/10/2020 10:27:40

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

30/10/2020 13:27:40 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

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

google.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/09/1997 Alterado em: 09/09/2019 Expira em: 13/09/2028
Endereços Ipv4: 172.217.19.110 - 142.250.74.206 - 216.58.207.174
Endereços Ipv6: 2a00:1450:400d:804::200e - 2a00:1450:4001:803::200e - 2a00:1450:4016:806::200e

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.65 - 104.244.42.129 - 104.244.42.193 - 104.244.42.1
Endereços Ipv6: Não disponível
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instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 54.145.49.123 - 34.206.159.43 - 52.45.71.214 - 34.238.65.211 - 3.217.69.239 - 52.71.211.145 - 54.175.246.185 35.172.167.44 - 52.54.142.16 - 34.239.39.134 - 34.195.3.186 - 52.71.223.34 - 34.196.54.210 - 52.0.178.195 - 52.6.191.0 - 54.83.186.225 35.173.167.253 - 34.199.240.222 - 34.232.174.143 - 52.0.38.13 - 52.72.173.55 - 54.83.139.7 - 34.197.66.165 - 54.172.200.155 - 3.214.242.45 34.226.75.20 - 34.230.186.253 - 35.173.166.200 - 52.3.71.143 - 52.3.102.88 - 52.202.74.127
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::3e2:6f5d - 2406:da00:ff00::22ee:41d3 - 2406:da00:ff00::34cc:be9d - 2406:da00:ff00::36af:f6b9 2406:da00:ff00::22c1:5f2 - 2406:da00:ff00::23ad:a7fd - 2406:da00:ff00::3d4:53cb - 2406:da00:ff00::3447:4a6b - 2406:da00:ff00::23ac:a72c 2406:da00:ff00::22c5:42a5 - 2406:da00:ff00::34cf:5f31 - 2406:da00:ff00::22e3:85b3 - 2406:da00:ff00::3d9:45ef - 2406:da00:ff00::22ee:ad51 2406:da00:ff00::22e8:ae8f - 2406:da00:ff00::22c3:ad7a - 2406:da00:ff00::3da:a2d1 - 2406:da00:ff00::3d1:b623 - 2406:da00:ff00::22c8:b5f6 2406:da00:ff00::3691:af9 - 2406:da00:ff00::22e6:bafd - 2406:da00:ff00::2399:bf4 - 2406:da00:ff00::342d:74cf - 2406:da00:ff00::3e1:37e7 2406:da00:ff00::3401:e6cd - 2406:da00:ff00::3402:a426 - 2406:da00:ff00::3403:129a - 2406:da00:ff00::3447:6d1e

* 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)
30/10/2020 10:18:14

domain-whois_facebook.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:18:14 UTC

HASH SHA512:
0fedb2b2d1157140cba299dddc8fc3b56fab3f884874bc5e15aa62f245bf8d60d1560c72485dbb8e6777d6a862b8be0d1ab9e8e7e62394c549a9164d681d70a4

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

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

930

Rota lógica para o domínio: facebook.com

658745

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

208610

Código fonte de: https://www.facebook.com/

3843

Whois do domínio: google.com

1511960

Código fonte de: https://www.google.com/pagead/1p-user-

HASH SHA3-512:
89b47869fc22f95c5f653c55abaac534d52ceed72fa243840bda811cfb13bfce6157f980183bcd8ce94bfd26ef94b039cf8caa51cc51cea6a34f20eabfe5bfd6

30/10/2020 10:18:15

domain-rdap_facebook.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:18:15 UTC

HASH SHA512:
1662f0ba8438aa7e0ca5ff8643e8dca0cb672e1fa513887e82d8789d999796dec3051790c7dc780bc20d8b91f908b762542c6450169255400e928fc0a461c5a0
HASH SHA3-512:
8371e3b20f16816b2fc785b4b249fb78a66934dab94fe479cfa6040ef1f7fc9f1953abdb5ea97f658bb8667edc8ef603b0d8d31254a8669bab9a120bf42415fe

30/10/2020 10:18:15

domain-info_facebook.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:18:15 UTC

HASH SHA512:
43c4049143abbdf0875c5dd727dc353f9962a1ddfe690878f9a80c85016e493f86ec1e40a492ed8a52a6852827a1c26c8fb8211b5899be2cd8a7edde1d10145f
HASH SHA3-512:
6b4af7f8490dbcb0d122aa118f4f5d7d202e901b67aa54b8c17cc41a4f63e83fe17e1611a370165ae1c3675536f540d261bc1c49a881d10ef3fef471eeb1616d

30/10/2020 10:18:15

domain-traceroute_facebook.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:18:15 UTC

HASH SHA512:
a4b59f8b087ba7a4a25a85d778ef03b8b8738141fdeadaf87d5c7f959b190d02319f8716a0285812f72003dd2ced703810b82cb978c0ce2e1066d65691a6abcc
HASH SHA3-512:
502fa5ab9e6627e80044aba3b04edf6ed939549430837a4f0559ea5c8073e4e795e75a68c321927369527db6301c5fc2d8db7e24dc4a812fafd166dc4988d27a

30/10/2020 10:18:19

source-1_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:18:19 UTC

HASH SHA512:
fd934fb2c17479941c1ca32d0cb5b64cc09d079f0b35cbdbdb48b3cf79d6482e8ac767760834d050937147031a8833bd0b194dcbac0f0eb8d95f152faff8a4b3
HASH SHA3-512:
7027404335a836b3641509069b11b0b051e25f59d3876729f4432b78a33990e090bad639c4a2ba0d6d44bfa7164085438a4fdef07f7d4d936e4da27997b878e2

30/10/2020 10:18:36

source-2_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:18:36 UTC

HASH SHA512:
b47dbea1eb37d4ac2b285b420120900226353df999ef734401b6fc883769c32ca787e4e9301d36ea730bdcdd2a2549667fa6ac76f4090fa1b04aaaeb3a72fe75
HASH SHA3-512:
8329831b151882fe43caa90f40e042258cd5fceebba8493606c8eea701db64df0b4f835c4cc47441c972910e02dbadd90789425d42a45bb2eb614a1495024a66

30/10/2020 10:19:01

domain-whois_google.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:19:01 UTC

HASH SHA512:
f0d8535802d9a3f27e4516634bf0cf5d5fd1952b047f675ed4574b2b4396969ef74df934632a5b4ba519b127c9853f075e48a36876e6d233b4bf7f3c4ad92218
HASH SHA3-512:
ecf29113000c5e490422f1964a6bff3cef0c9e4011e29ec73247974e7419ec518a17e0fd9aafaada1cdcfcce27be6d87ba7b50992b660f5a3967aa8aff3aa908

30/10/2020 10:19:03

source-3_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:19:03 UTC

HASH SHA512:
74b6948c1b545fc9dca4924126f00df5d1efe302b8a0edc0a3b88793a6ab0bbf5ce592f4a7337c1b2a23726afafd4cda572e49f5a24ea8959e1baae0f9025308

list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&

HASH SHA3-512:
e32f76712f321ca56c6d5b122f4a22f4a896c08801d8a508db1f6ff6a70f635c5ddde8aedb57ffd8b37d8a25d22c33fc9992782809140100bc92f47d236d2645

script=0&is_vtc=1&random=1626727471

30/10/2020 10:19:04

domain-rdap_google.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:19:04 UTC

HASH SHA512:
d3ef4a389f76fba3b7b35e60c91979647cc3c17aa96571a1540001d8643c32b09170a79e8fcfe62f38ade01b9b1da69ab0201194c635d0054b366b4d5ab96635

52132

Consulta RDAP (domínio e ips): google.com

6826

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

727

Rota lógica para o domínio: google.com

2163342

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

2171089

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/posts/3576932595690338

2207044

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
5a5effbaff9b88b08f9c3086e4d64b4d20cd1171807c3f5d2ce64fb367bd8bfe142d09b6ec693e7d6ae06d22db87adc7a9a5b6ff0045b56a5d3b1dce1cacab9c

30/10/2020 10:19:04

domain-info_google.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:19:04 UTC

HASH SHA512:
3af13734d55cd700ccb059fecea9696023a330585847f65e1e80999cb99f62482e3d413072c270e7f6ad2da4dd817f0974291ec4d609eba319ec26347c465e4f
HASH SHA3-512:
e3f8266210a947a28826729447fa6c274d9d2dd1f3cd4c2970ac2ccc9304757a850035193b1d0612c6cdb2ccf587c61e8810754684786f230dd90b2ef8b69566

30/10/2020 10:19:05

domain-traceroute_google.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:19:05 UTC

HASH SHA512:
a5b31cc4dd62d2166e2ccefd249927bf0f7c89adb281b4125c390f3161e5eb70a02e98778851e07f8d1c3a3c3b18e77ab3ca7790c76860304c79b65ed8dddaf1
HASH SHA3-512:
4bf53ed31d230430a58f3c88d424b1c6c0076e250d593dfe41e5078890966dbc89820517ac4342ff65be3582befec9ab606b3219a1e837ca84c99f1828b2e453

30/10/2020 10:19:41

source-4_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:19:41 UTC

HASH SHA512:
bcfb38ff0001ec8fd2c95824ce6189ba29073a5aa6f2b74e6c996fa4208ce5622f68d7e0a83983eb33772a9791f254e8efe4d3b6982bcc5855ca3894f819932d
HASH SHA3-512:
cf72db8a533b6a576b3deb1283d13eab67633d0ea904b4d4bcea5b0acb407224cd537a6991e6c64ab8001cc52fe3834fb78da44d6562bdd5bca0ffa386351183

30/10/2020 10:19:58

source-5_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:19:58 UTC

HASH SHA512:
333c3da736ac6500be23aef3a0c34e08711b14d9b2bc58a819b6620a5438ddf6c6fd81ef0f1662f73e83aba396b07e0acd6e9ef37540ae0968250db382c181d3
HASH SHA3-512:
960850dfc3422ed78a8d5efdbd1eef20c3aeb3473c931bd35d0d19c88126cc60d20a17ef910a7d468ada8ec008e9cfcd7070b812879b58ed0386f8c03004f5da

30/10/2020 10:20:12

source-6_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:20:12 UTC

HASH SHA512:
23824a663113888ad76e436317889190cf216672cd97c641512f7671b1b1c40f66c99b4a547ef67a52ed6b5c3ab02f378603ba141af8910e472761ed3c2b3d1e

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497/

HASH SHA3-512:
e22a89d7674ed9ab3d3b06621a83591c868e7502b0f5e4f1a0e44ce73c04c40265de889b2624a3bb62f2c2cbd3250cd6e14476b5fbb376c001c9b989da72f91d

30/10/2020 10:20:31

source-7_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:20:31 UTC

HASH SHA512:
c5bfbe1da24f1dc7e0c7353775383d236ba5dfab61cdc068bd760eab27eae3d6fcb361a04748a2110fbac94109c2d8e90ee79ab9b2277ccb881e6701b3aff1f8

2579914

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2603523

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2583217

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2566914

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

2431681

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

2435976

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

HASH SHA3-512:
9720556bb84494e752ebb15541a8e6326144dd78f009a728c794ed5ffa6f45028a542403c8ca41b73891d1cda0e57e3d24060a285191d544744da8ebd197397b

30/10/2020 10:20:49

source-8_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:20:49 UTC

HASH SHA512:
4bb3bfb3ac36ce3527d874997b62f927d60b88397dd69e79f32e8769a760c457ca4f862baec6be50df85153dafffa64b3855dd4b3a2cb97ff64452fea9ac0d68
HASH SHA3-512:
8790096bd35b0876a60d942c92a3711cc6fcb9600e347f9feffd2810aea8eda8939e58cc9bd706c9971ac04b6c7f3fb4e414cd085a52112060c6391e1eb9c331

30/10/2020 10:21:02

source-9_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:21:02 UTC

HASH SHA512:
0d2039ea573988a82c4b912aabdd686376c47ac75baf291a3a011c64dbbe13dc2b1850c3c72a195ca25ecb532e5142890afbc6929b9743248c092a1e1ae199c1
HASH SHA3-512:
bb5f0ce6b33d2866c058581768d2ca85defe75379f45c7642177b063435f66ff2cf95f1868719e80de268abdbf90b4f43dcdc965b7ef95eacafbc8bd2ad13903

30/10/2020 10:21:20

source-10_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:21:20 UTC

HASH SHA512:
db6a600f861ec5bfe7f94f7c1a74b79774435d376ac3f668ba094c0d8c36477cf901118ce4a44236b6b22874a3160c1d7814d5ce7020ac0ca1fd64bbdd34cd8a
HASH SHA3-512:
fc419c73573ab6bc1761100345f7bec3b1cca790089d25570166b81bb8c4d65c00e09f318d2574dd2548b715cb0018f6b0d2f20a176a00c2be77c4a46f09fa9b

30/10/2020 10:21:26

source-11_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:21:26 UTC

HASH SHA512:
e64c0086261650aa8aeb20117f3241bf5ee71b3236ba47f1f9a149aaaaa1c5fd33795a1efddfbce2674de6d35f2dfd27f29fda8a4b4111439810e13655f20aa1
HASH SHA3-512:
b4e6e57db5500d17498bb71403601817dbf5b996336a3f9f73be69ca8faf4398e090da75af4483e7e8703d39184d1adcd694b9939f425c3210c6157c71183dfb

30/10/2020 10:21:41

source-12_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:21:41 UTC

HASH SHA512:
47f113349994cc6cd48327c4a2445d94bba7871580163a43a643ad1170b1e5c151a84e35a8021167c47fc2ff01578ac938d70d01410f4b519bf19773fc16a9ac
HASH SHA3-512:
634932a808d5b2b29bc2474256c9f66e92f599bf1bfc39950ca058ada5772ae528de93b328a41dcb8dbf38088c1be24efd7e597153dd4d220878b4cb23f662b0
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30/10/2020 10:21:51

source-13_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:21:51 UTC

HASH SHA512:
b06661465c8b1b97c439b16c295951b1e2365877ec03c0ae65926b9690631b9fd1f32df4e394b66099f704e578bc234da89bf0647d69dd366ab95466f62242e4

2408500

Código fonte de:
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chapa1Ibccrim2020&set=a.2056151651101781

HASH SHA3-512:
23c903a49fd8672d8c8380ec8b9b6822ae4df726cc5af85abcff487a01dbea7c701c0d14435b8bc9b398d59e6278de3ed206ea47a4c029e90826fc370e5c75a1

30/10/2020 10:22:04

source-14_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:22:04 UTC

HASH SHA512:
137c7515cd4b7fe758abfd56e12358613167dbaedea6cfd01c9fd0ccb2156024fe7ba1dd5b7d317db6ae0aeeebea4ecb559cc4f4d4f3ce67678548d4ade97444

676627

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/?ref=page_internal

1008844

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
8b08f03ab9c6338f582f3f2ea3a2cfe5b9f25950989f1507bbe735d0710e6f0b7e9ecce898b265232e15e52807d6c0c8614b5ae0d6c55fbffe4b34c92ef1bf1f

30/10/2020 10:22:19

source-15_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:22:19 UTC

HASH SHA512:
61d3a0ec13ffa4dc258d9ead38f8c27a7ab422308ee64b3ff6e98824f1aa9388d6dd3158d004ac888a98c1b06b5aff0e0135a52d78d39fda93d5a9a463e5d177

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

HASH SHA3-512:
05879559b1456d8e0a7b89db3e663d8b309bed01a73c30062470dccdad2f8096ecab8e2379a3adb4301c1eeb9bccbb581e64e3def0a11b32eaabd642ae54336
b

30/10/2020 10:22:31

source-16_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:22:31 UTC

HASH SHA512:
1320af9562e4ea8e08cd6e101eb47fa02efd84728cc690b2001792a749c7ff14330cc47959eb74c7c84ad693c3d212fd4d28c7acbfbf15a63e9696ab49ffb650

815986

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2056165807767032/3576890892361175

HASH SHA3-512:
6ae454baa60b5bf0cb979793187406f42923cf8935e2db55ccfb7773abd4d74f96e1e6ba20338453073d87107677e73cf9d7ea22a6dc6cef4e8788ed63987fe4

30/10/2020 10:22:58

source-17_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:22:58 UTC

HASH SHA512:
e29fcbf92a84f8652c7c343a279569e5a54831c8457f06a7da2e2e964490a155fd08b5486ce42691bae7f666f168388500c6f8e80f81fd318cdbf97363d1301e

1997601

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3576931005690497

HASH SHA3-512:
55a2919d71ddb58118de4d4241a1bcb6f018f4e36554df4e3107d552d600e5ed464f57dccb60fcccccaad9c31edd344169098b2b58491669f370bbef199d723b

30/10/2020 10:23:13

domain-whois_twitter.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:23:13 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476

3806

Whois do domínio: twitter.com

22997

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5313

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

100216

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

404

Rota lógica para o domínio: twitter.com

100770

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

3824

Whois do domínio: instagram.com

60064

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/chapa1_2020/

50430

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

30/10/2020 10:23:15

domain-rdap_twitter.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:23:15 UTC

HASH SHA512:
347ee7c02905070d04cebeec4f17cd4090e4aafcd0ce1774d0c08ffa79cc400b7f2acf1f09f0506a9d9ca70f727ef347ab146524a8dd0962020033f41646ef48
HASH SHA3-512:
97403a6878117d3717aff6b05bb960dc322bf5cfb07a8a524ef100db2f3515e31ed5735991403bec3d868c75acf88d8e11f9203b29d62cf15f826c8d50e94cd6

30/10/2020 10:23:15

domain-info_twitter.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:23:15 UTC

HASH SHA512:
9c8d3d6212762261388f401315de3a4c2736eec77eaef36251c2e254733c1be825498574febb46d880a4ab798a8c6ff61a6e59fd6ef41217298d9b1ef88f8d85
HASH SHA3-512:
5dc9c255ecda03a3000482083fa48f146141e3e8d75e401cbad6f6fa48510affa76e5cee4869b4db618cb8076773d0181653718bb1d8d98501279316456f7de2

30/10/2020 10:23:20

source-18_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:23:20 UTC

HASH SHA512:
c38d00b69a666a260f662f0f383d901bb25ce780c9e9d0e46dc8ebf5dfb88068a5d767931d06ae8bef29d2dc0bc3439aa3600bafbd15dca2ce406ba608e03835
HASH SHA3-512:
e438aedfc4f459b22da9f255745af47196dfdb96fa78a36b8ea54e1b2774b3771b5df7a1ec3f7ee473771f66670865508dd62dcdc2562c7ae980133be505f89b

30/10/2020 10:23:21

domain-traceroute_twitter.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:23:21 UTC

HASH SHA512:
ca0299a276ca420b6b27c13fc3cee2e1f777d2c376ac3d48a701f62ccecf06c75251ef8ed10e093c067502948d27f4147239aa24d41a35264b7024d48e389a63
HASH SHA3-512:
d3f821e088e5ca41dd4fc56882472a5549c00ef5d257343ea68a3d3b98a46e408aeec6c293538131b104fdc95154aa7c2a1d12e599c12299b8bdf647d3b824e2

30/10/2020 10:23:35

source-19_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:23:35 UTC

HASH SHA512:
3cd00cbf1e6786a5733b8a9a90b860075ce90c25c8ee13f3160a8821346eda0b88bbb5bd18b5702f6b309eadd1d5ab928df2c03c492a542fd49a3ed9af899f28
HASH SHA3-512:
ed8a380f90bfbc60f0b136d373dff53263375ccdd64ccf67cd603ca1b60e8f1abd6b423f5d1e9221e07bd452374745b4fb19e91bfcad4ae53324765830a78412

30/10/2020 10:24:12

domain-whois_instagram.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:24:12 UTC

HASH SHA512:
f939b78efc7bc9982150506b19f25c51378979b85fb6e89e5057bc5539ff1845f1e7892af2ea859b88adcd3835f64f6afa61bcb5495351cd2066b0668321a548
HASH SHA3-512:
300c573bef7921bd3da8ebc8c6fafcabf0abb0a7982ea6f739e4722d622bef51097efa9f00f27ea343e0bfb2f480d6a4e348cd700e3d64f598de10233013b5b8

30/10/2020 10:24:15

source-20_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:24:15 UTC

HASH SHA512:
fc2ee9474c96e2bc6756935d805050f47526864c0eab2cf90cdd228d7355a472d6f7aadb2c90721d9b8c4c890d68a5396ca9afcfe0e7b9ee14b88ce637e458b2
HASH SHA3-512:
2a80140fb64641315cffa5ccd9ae8f099b0b367e03b4085cae93e31cd65f98f296eab10ecd64f33ad91f912079cc674a691692802cb84040dc46296d1f7da5e7

30/10/2020 10:24:33

source-21_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:24:33 UTC

HASH SHA512:
45a0cb713eed868415a8df75a29101845c7a6e590476e5e86594efc562c3fd72d44e6dda1dd03f9bcce6cc034bae84b344bdee9593ec3cd599db48d0e8e98838

https://www.instagram.com/challenge/5793230192/Yl7mIjVLk8/?next=%2Fchapa1_2020%2F

HASH SHA3-512:
3eb0df2b4459179d295b36e2eb03099c3e26f8015c5264a6ea654a4a12aabcb37c4354faf3c09efa6facb0c369075f92d78a6047251a30e8a719745d25e246b7

30/10/2020 10:24:45

domain-rdap_instagram.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:24:45 UTC

HASH SHA512:
b02760688c6f925941e0cfe158e1d9c192533e5ef08834a1fa3a968f9034d443212bccc8bb2d4dc611934e087efcea56571d6c2ce2b53b664d00ebcdcde9ca16

303482

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6532

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

938

Rota lógica para o domínio: instagram.com

197956

Código fonte de: https://www.instagram.com/

241723

Código fonte de: https://www.instagram.com/

156832

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

172134

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

145828

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

HASH SHA3-512:
3a78aaab6fccdf93998a79573c79731e04e83239946cc17b2e45eda29ba7e89176e98fd90855df945af6aa88894c553c880d0dd2ad78b9bfd78fee32ba38a675

30/10/2020 10:24:45

domain-info_instagram.com_5f9c128b32356ce8.json

30/10/2020 13:24:45 UTC

HASH SHA512:
edc63c50c91d21f96385d38581a082e357dffc4f49a2b493c3735821d2ee96a128067331ab430def45ba88636d229ed0218439f6190d9d318ce65607a0a6f5af
HASH SHA3-512:
e8edfe28284b4b9aed9b1c7bf39f889c930c288232192e6e97c0502d6a91bc655afc18a4d6ce44a576d02b277fc2a203276b39b9c59e5e31f472ff5aa48957bf

30/10/2020 10:25:08

domain-traceroute_instagram.com_5f9c128b32356ce8.txt

30/10/2020 13:25:08 UTC

HASH SHA512:
cd15f035292025dc78b368d123f2bad7c40fcbfdb642b870dbcda72c114f62ffe932a869187ab71bfc37282c6b8a5df11aaa3f8805eb5cb1042c7eac41b3fb36
HASH SHA3-512:
01ec0afdd105738a0c3723e45463f7e1d0820465f26921498716e11bc72cb9310418665532bec629503868c4275f7bb8ac6ba7536e769e922a3ebe092e15a283

30/10/2020 10:25:38

source-22_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:25:38 UTC

HASH SHA512:
432672c764530ce87d9598503676fd823de4ebe31e9924910c879809cb51dd77e2b140a9bb5e0843e3d9e653cb2bf57cdaae2e23c5ba6a65b7b71fafcff9469e
HASH SHA3-512:
2844092ac9009d1141e337ad0c8b3bce58891aa9bed509c95fb83585c1b421a780e69d47367fd6acca917815f2e43ef7f28264e1b61a168cfb6d2982348c08c4

30/10/2020 10:26:10

source-23_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:26:10 UTC

HASH SHA512:
dd6ba423afa7b94207c79ae6b13b75b9d683120b215752223d7130f7197347857f9fe53819a6424a4dc7fa02559a0900783af509c916d4ac64aa22f67c81f483
HASH SHA3-512:
0be6f6c6e1a6f8a87d8123d639938b024a581462d1ce9280c6314ee80b33c9690116e5a5edb7a6454dee18cecf95b78e9460cd5573fe4e8c4b03556795749797

30/10/2020 10:26:31

source-24_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:26:31 UTC

HASH SHA512:
1bbb4dc404f4106899c76cd9f8f8b5d52a26d96911799a509f01cc75bc26df3c09007f7cd77b68d6099314c2b4e2be64f1dcfdc184b876ae5b800e65a5a75fed
HASH SHA3-512:
79b6f81d7f7e01630ae369bf59c53c92e08eb5da4b9188f23767c2617f18fb86b9171b7b5ec82b076328761ad290040bc8b916ca3ce0d6a87e7be2481e7a0f5a

30/10/2020 10:26:43

source-25_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:26:43 UTC

HASH SHA512:
6e3e2c323c12c9a1d2bb5ee80e9ad458fd9b62332a735dd9fae4fefa08b24c552b4b4dd01a21d4b5c8ee4f14ccafba934d29eb6482324407aaa72d2a531752bf
HASH SHA3-512:
86375b73d5db2b71bb3c7f8cf41b741a302d214aec3624797fa80da21fd7a13b836c539511c068f38a50ae95799d5d44b52f70770858484a0ede10bd61daf10a

30/10/2020 10:26:54

source-26_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:26:54 UTC

HASH SHA512:
c57a60e5cc9c71bf3467f253cfb9945577b40e10ecf29141640d00083237f7c297d9ad0d6dbb0a773d1c87852fe37760cff6532ab396809d05f29cca51061024
HASH SHA3-512:
23da9c2815548d414955a25cfcbd60cc8b31f89c6352d8f42470ad0f0c88918110a39599e56fa95120e46d5b616b2af146c02c50b5ddfa68fcbfd41f9522c037
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30/10/2020 10:27:17

source-27_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:27:17 UTC

HASH SHA512:
6a8a1ae488b9bb88984822e0bacbab1edbc926a22ec7709626863f57a5dd4ef5c67079ce38f939b4d67f090d75c8edba7f6414713a1b5e4136e60481414cdd1e

156774

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

178844

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9szUxBY8d/

4320

Sequência navegação do usuário

1516428

Registro de acessos do browser

HASH SHA3-512:
c5a9187122b3e7ebb02859ea045c001aa6d97af3fccd716c38b98ead53b7984beda419f8c028e46242396021c89be6f0e8e16a7c41ae9ce0ef487410b0a7b365

30/10/2020 10:27:27

source-28_5f9c128b32356ce8.html

30/10/2020 13:27:27 UTC

HASH SHA512:
c150b62244783b1e9a7fe623f13be906c925ad26c34c7302122bbd0225209b99c2d6a33e9cc82f719f1e8848aefd8a441492393f96bc18c790cc537b65facf00
HASH SHA3-512:
f32fe1109ca4970e57427d80cd2320687eb3583bb94b0f0f222f70fe4dd8220753d8d1ec2303131e3afb9e5bc7f88bbec703c85dd797946db7969c74eae5c19c

30/10/2020 10:28:00

navigation_5f9c128b32356ce8.csv

30/10/2020 13:28:00 UTC

HASH SHA512:
f0ca30190cf6647b60ac051d93ecdd9174542ef3d51b91bc13104544d2ac307e88f80e0ed78d9fa75ccdb35f8f0dba83250e9034466ffbbc91b785fc7dba55b6
HASH SHA3-512:
11c0b0d1fa0e8abcd008cd3d537ae970811951a8f8ec7ca7cff00b07f3b0727fcab30cc05d09c9c067c6922c7b3c468e059c4dd50644a0d9859c1296fa015285

30/10/2020 10:28:00

browser_requests_5f9c128b32356ce8.csv

30/10/2020 13:28:00 UTC

HASH SHA512:
f9494c271da9cf7f7b60665f4a4ba3646eb494f2132cb28311a90d1f2ed942e5fedea5510ab0d2dcc60632d9aa5c7a2dd41984b709ec2de3f0ad2bfb935704cd
HASH SHA3-512:
14a792343f773f23b43343386a7e00a95afe25b2dcebbdb74ae61f3d4d835bee4d553cd36d3ab3120e61dbefd95e1398e7983c975d860638fc656a7618de5821
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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
metadatasys_5f9c128b32356ce8.zip(89718 bytes)
HASH SHA512:
042ab8ea1867216f94018edac7b7c98c547d3004b2ea32247ddbe321d58ac3b9198b84fbc342078c32646f900f8ae76f6b231b7e1fe9a61afd58e6c820349224
HASH SHA3-512:
7649396d718ac6eeaefe466e871179874305759996c248c95af2412b8e948a1f4d15057e5809331f847499e880caa242f1495117a1ab9f611816eef964b761b1
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31 de Outubro de 2020

Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5f9e-10ac-3235-30c0
Título

Eleição IBCCRIM 2020 31OUT - N
Responsável
Pessoa física

CPF

Rodrigo Oliveira de Camargo

06283001904

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/5f9e10ac323530c0

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5f9e-10ac-3235-30c0
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

31/10/2020 22:34:40

31/10/2020 22:45:34

10m 54s

01/11/2020 01:34:40 UTC

01/11/2020 01:45:34 UTC

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

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

168.138.130.224 - São Paulo/SP - ORACLE

Objetivo
https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

1.2 Arquivos gerados
capture_5f9e10ac323530c0.zip(20174992 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
044296c3bf0176df0d1222514cc1aeccfeeeec5c6ee507c12a5e72bd6cda4df08b2579ce4d0bccf080bf900654b1473fc05731f75f28cdd1790fbcdf7002a30d
HASH SHA3-512:
e3447f93e9e89239af3c90b745cc03dde816cf8960e0cf7b42b0d305004d8648e29510e880090c4fad53668f4d7e5dd48c13d0db6273da4b948be1bcaed6d29b

metadata_5f9e10ac323530c0.zip(8263263 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:
0e51d79b32d006f10fea39d5ada31cb5ca10b2a98258315638f66307a776a1af2bafef61a5e13c6af60841fb372d6fc7d42afa625465d64170871a68b096c05e
HASH SHA3-512:
2a55d800ce87e4fd29fbaa23a2150a2af90b52b73b03da3fe63db5bf0e3047886c7da0d003c52784f7bd7625dbfe87c439003867b00334b8d6d21cd0cea722e3

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_5f9e10ac323530c0.mp4

31/10/2020 22:34:40

31/10/2020 22:45:34

10:54 segundos

HASH SHA512:
3fd9af59c2d604c66482ee72c3595fec02aeae4983de0edb6767350286d15b9602372a59c5e6cb9bc9975b025eacf0226d671689cd89f3482479091ecaad5d4c
HASH SHA3-512:
34eecba2c448de640693db78aabbe8b8236df0469b68a405461e6050c79d39a8057e1a9ed4711a678904dcbd0b82c3e2acd47c92d814431c619fe20bdb5f3424

01/11/2020 01:34:40 UTC

01/11/2020 01:45:34 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_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:34:52 / 01/11/2020 01:34:52 UTC
HASH SHA512: ead22fe192a2738cc9f123b6e649632a563fcd87de4ccffcc1002210426f0750e605ed5e3fec61791f35c3b4e22c8743cd3c7f5cef84c1ae36f1bea8383a326b

-

HASH SHA3-512: b558f53901a1232edd95046d757fc22b9bfed32d65bf1d279a3afe17861249e5fc3c4a2ca8268f4edc8d0ee76b387f189fef3bd7db721b1237980f62a04031dd

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

.
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Arquivo: image2_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:35:00 / 01/11/2020 01:35:00 UTC
HASH SHA512: 7b004e09c9be87bbc4e7266e1505a3d0205a2d03547f2f12ee93906ae2eb5bf54d3b847cb26bd4fdac216cd166493708ada8fab18d3926927dc1eded4ec55e44

-

HASH SHA3-512: c2b65e0d8c074dade948158e36bac51a11c2f99700a7758f013f881a497f74e97a8809868905988e59657b129a4eafad871843addf8045e2481d0933bf9e0f38

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

.
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Arquivo: image3_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:35:03 / 01/11/2020 01:35:03 UTC
HASH SHA512: 1574c3e078b86c9498312089dcce6fdf001650995494ba152a1e204a088862b7b7dba2a29b8f5667008369856157978366843fbcee27bfd6c0feb5f413aa08b2

-

HASH SHA3-512: 0d62d544dd8e0eaa04527a16e0793033a1085f77528f9a78006336a7a8b125d3f33a6888a5be4d32dbd7ca346073e2a5dd6eb9777d8c04ba0e8bafa0ac34e988

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

.
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Arquivo: image4_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:35:56 / 01/11/2020 01:35:56 UTC
HASH SHA512: 923572f169d5579928bc230da239c7f5b5309ba5859e030f25b2d0b58dbb2dca32e01191192377aa17d59a2166e322831be8aad1a51335cc571e3a5d1a487589

-

HASH SHA3-512: de0cc56e186d6b4c967876381ed6bd92883d047567af5293faffddbc63404617df3cd5858f9c1cfbb1d724af4a95de192c35066ed658bb3e42b96c70f9d2ad20

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

.
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Arquivo: image5_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:36:06 / 01/11/2020 01:36:06 UTC
HASH SHA512: 2ca7b6ab3aaa476a764905243062ccefde7e5a28db4236cf18109c7fc0436ac89f957c0ce94ca772b99e76d00ced0d1131906b5b0b9b5dad31ed33c3d4b820b8

-

HASH SHA3-512: 2d8b1d790e8ae7c496f49b723dcc7d1b56ee4990ee4766ea3a0962d6e6d69f1a1014618e4dd7ba11b731e8014803b1eb554796948ed05f592444dd99940f5def

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

.
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Arquivo: image6_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:36:15 / 01/11/2020 01:36:15 UTC
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HASH SHA3-512: 19c8f86a8610c989aaccc0f2cf5ac2f3319c651e6ea82b11992f444d8362cb2993cf95dc82b047e01af4060d78a04e829e96717bf463494e32b7060bfb631356

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.
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Arquivo: image35_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:44:22 / 01/11/2020 01:44:22 UTC
HASH SHA512: 02af1c452749701040416bca507705d5c14572f1cfda4d5a7efb279183339ca2611ce1e47cb9dc6a6fca90118a6b2115a33671d05dd09c76e9d90a3fa3d8d986

-

HASH SHA3-512: 69ccc229de1540293e736bb0e8aee20667ffbbff984e592b815f548fe67021bb45308bd5316682991fc4d192b0f712880ec65944fc3571256f92797fcd5c9f32

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.
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Arquivo: image36_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:44:35 / 01/11/2020 01:44:35 UTC
HASH SHA512: bd43fd88e79dd5e43198e1e60e07e39279c9d5cae1e9a1c94a93d1881b53714f27e718d56cbd5d4b09f82e43e4dcd817059f1e429fa3c69eb319aa0a68430c40

-

HASH SHA3-512: f6a5ed2651caeb6b01668c272dc33195fd789f6ba35e06497ec3f7ad505fdb1130312d6b312917fb1f799ed6aac3e87d2f668c1043723d87e605e2a48f0678c0

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image37_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:44:41 / 01/11/2020 01:44:41 UTC
HASH SHA512: 41621dc39733002524b9d39347175195e98aa818d4fbb30f841750c1ee781f0dbf1703539c525d664535aba1ef48a5e32394801a4ec26a4cd9a847d0c864a78e

-

HASH SHA3-512: d8ff666b3235b730bae02ba6137651bfbe69df6911166b475483cb5e10af5b61f65a84e390a8abcd90087c12a8251495c72349db04a00a5aca6a3298d34a8010

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image38_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:44:52 / 01/11/2020 01:44:52 UTC
HASH SHA512: 11ccda412f49f8b0a2cdb08cbd77116ca3093e94ef19ba324f5be52027b3acaed12fe04bde97f64b8011b3ca4fe06ca5d194fb5b370480530696f026d21685cc

-

HASH SHA3-512: c19ec9d7cbc0ecc703b84499050a66f02b218c4c9d7317b7f1b072f7dde7a03e5ad2417e8cf0893f6f198588480c27e725628b13cb520d0b2a2cbae492f1b138

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.
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Arquivo: image39_5f9e10ac323530c0.png - Registrado em: 31/10/2020 22:45:10 / 01/11/2020 01:45:10 UTC
HASH SHA512: ea3b659a547ef910c68c31839ae0d3f72e45ddee467ea9bde7cd55b7e6ca1c4827c898ba45434e1ce9fc98083da236be428468502433a09315aef7bdcf35bf47

-

HASH SHA3-512: c521e20dbd3e39e5f6848d5582c61df4c5d07701d34351b6c0d298e12eb71567b11ba2cae1b43eb5d8e8b8fd299460575468fedeada9a61d883d93108b654c53

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Total de 39 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

31/10/2020 22:34:45

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

01/11/2020 01:34:45 UTC

31/10/2020 22:34:54

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

01/11/2020 01:34:54 UTC

31/10/2020 22:36:07

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

01/11/2020 01:36:07 UTC

31/10/2020 22:36:12

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752/photo/1

01/11/2020 01:36:12 UTC

31/10/2020 22:36:18

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

01/11/2020 01:36:18 UTC

31/10/2020 22:36:21

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752

01/11/2020 01:36:21 UTC

31/10/2020 22:36:28

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

01/11/2020 01:36:28 UTC

31/10/2020 22:36:40

URL MANUAL: https://www.youtube.com

01/11/2020 01:36:40 UTC

31/10/2020 22:36:41

https://www.youtube.com/

01/11/2020 01:36:41 UTC

31/10/2020 22:36:53

https://www.youtube.com/results?search_query=CHAPA+1+IBCCRIM

01/11/2020 01:36:53 UTC

31/10/2020 22:36:59

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

01/11/2020 01:36:59 UTC

31/10/2020 22:37:05

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/about

01/11/2020 01:37:05 UTC

31/10/2020 22:37:14

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

01/11/2020 01:37:14 UTC

31/10/2020 22:37:17

https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

01/11/2020 01:37:17 UTC

31/10/2020 22:38:21

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

01/11/2020 01:38:21 UTC

31/10/2020 22:38:23

https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

01/11/2020 01:38:23 UTC

31/10/2020 22:39:56

https://www.youtube.com/watch?v=8wNxjx5davY

01/11/2020 01:39:56 UTC

31/10/2020 22:39:57

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

01/11/2020 01:39:57 UTC

31/10/2020 22:39:57

https://www.youtube.com/watch?v=8wNxjx5davY&pbjreload=101

01/11/2020 01:39:57 UTC

31/10/2020 22:40:05

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

01/11/2020 01:40:05 UTC

31/10/2020 22:40:06

https://www.facebook.com/

01/11/2020 01:40:06 UTC

31/10/2020 22:40:27
01/11/2020 01:40:27 UTC

31/10/2020 22:40:27

https://www.facebook.com/sem_campaigns/sem_pixel_test/?google_pixel_category=14&google_pixel_src=https%3A%2F%2Fgoo
gleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fviewthroughconversion%2F1032622309%2F%3Fvalue%3D1.00%26currency_code%3D
USD%26label%3Dqj5TCM3q4JkBEOWhsuwD%26guid%3DON%26script%3D0&encoded_one=AQQbPUhqhkwIqpqwoIIMd4755y
Nozvxs8vz--r5dJBNGTFpIj2V1BOe2NfP3h24BDA-sb36SbUfF3nyrWPxz8tc&encoded_two=AQR5mDY_bc2PzEylwM97JZ3XrIqCHOJzcPj0wKgRwPTHgFPp_X9hcKMYTonEMP8P9
LU_JUWN6_hUdx5SxJWeLFOn

01/11/2020 01:40:27 UTC

https://www.google.com/pagead/1p-userlist/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=257
4356327

31/10/2020 22:40:31

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

01/11/2020 01:40:31 UTC

31/10/2020 22:41:03

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582/

01/11/2020 01:41:03 UTC
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31/10/2020 22:41:14

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

01/11/2020 01:41:14 UTC

31/10/2020 22:42:14

URL MANUAL: https://www.instagram.com/

01/11/2020 01:42:14 UTC

31/10/2020 22:42:15

https://www.instagram.com/

01/11/2020 01:42:15 UTC

31/10/2020 22:42:38

https://www.instagram.com/challenge/225028306/mYLH1rIkTZ/

01/11/2020 01:42:38 UTC

31/10/2020 22:43:48

https://www.instagram.com/

01/11/2020 01:43:48 UTC

31/10/2020 22:44:00

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

01/11/2020 01:44:00 UTC

31/10/2020 22:44:11

https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

01/11/2020 01:44:11 UTC

31/10/2020 22:44:29

https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

01/11/2020 01:44:29 UTC

31/10/2020 22:44:46

https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

01/11/2020 01:44:46 UTC

31/10/2020 22:44:57

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

01/11/2020 01:44:57 UTC

31/10/2020 22:45:05

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

01/11/2020 01:45:05 UTC

31/10/2020 22:45:17

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

01/11/2020 01:45:17 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

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.193 - 104.244.42.1 - 104.244.42.129
Endereços Ipv6: Não disponível

youtube.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/02/2005 Alterado em: 14/01/2020 Expira em: 14/02/2021
Endereços Ipv4: 172.217.16.142 - 142.250.74.206 - 172.217.23.78
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:808::200e - 2a00:1450:4001:803::200e - 2a00:1450:4016:807::200e

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.20.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f11c:8183:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

google.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/09/1997 Alterado em: 09/09/2019 Expira em: 13/09/2028
Endereços Ipv4: 172.217.20.14 - 142.250.74.206 - 172.217.22.238
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:80b::200e - 2a00:1450:4001:803::200e - 2a00:1450:4016:802::200e

instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 18.235.93.155 - 35.173.166.200 - 3.217.178.33 - 54.81.80.189 - 3.209.182.35 - 34.226.75.20 - 34.230.186.253 - 3.218.162.209
- 52.45.116.207 - 52.5.39.111 - 52.3.18.154 - 52.3.102.88 - 3.227.79.134 - 54.165.4.42 - 52.4.134.145 - 34.227.187.18 - 35.168.91.186 35.173.151.18 - 3.210.196.55 - 3.212.211.9 - 34.197.183.108 - 3.216.253.146 - 3.212.83.203 - 3.216.50.20 - 3.217.69.239 - 3.226.111.93 34.224.96.200 - 52.1.109.248 - 52.207.95.49 - 54.175.246.185
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::3691:317b - 2406:da00:ff00::34cf:5f31 - 2406:da00:ff00::22e7:2871 - 2406:da00:ff00::3401:6df8 2406:da00:ff00::3447:4a6b - 2406:da00:ff00::3401:7c0d - 2406:da00:ff00::3df:6f89 - 2406:da00:ff00::22ce:749d - 2406:da00:ff00::22e0:60c8 2406:da00:ff00::3400:260d - 2406:da00:ff00::3e2:6f5d - 2406:da00:ff00::3417:834f - 2406:da00:ff00::3d3:8a6b - 2406:da00:ff00::22ed:c8d5 2406:da00:ff00::3db:5a98 - 2406:da00:ff00::22cc:e410 - 2406:da00:ff00::23ad:39e - 2406:da00:ff00::23ac:a72c - 2406:da00:ff00::36af:f6b9 2406:da00:ff00::3401:eebd - 2406:da00:ff00::3448:bf30 - 2406:da00:ff00::3698:3d90 - 2406:da00:ff00::22e3:85b3 - 2406:da00:ff00::3400:d490 2406:da00:ff00::3402:961c - 2406:da00:ff00::34c8:c9b9 - 2406:da00:ff00::369c:b240 - 2406:da00:ff00::3da:38f - 2406:da00:ff00::22e3:7a0b 2406:da00:ff00::2399:866 - 2406:da00:ff00::3400:8726

* 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)
31/10/2020 22:34:46

domain-whois_twitter.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:34:46 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476

3806

Whois do domínio: twitter.com

22997

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5348

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

402

Rota lógica para o domínio: twitter.com

171900

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

55161

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

96285

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

95421

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

102775

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

189132

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

217966

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752/photo/1

91963

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752

195494

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

3849

Whois do domínio: youtube.com

38353

Consulta RDAP (domínio e ips): youtube.com

6825

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

724

Rota lógica para o domínio: youtube.com

3142477

Código fonte de: https://www.youtube.com/

3277033

Código fonte de: https://www.youtube.com/results?search_query=CHAPA+1+IBCCRIM

HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

31/10/2020 22:34:48

domain-rdap_twitter.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:34:48 UTC

HASH SHA512:
f2653908eb656436f39c00396264700403ef5f4892ffad6daf243ed2e25d3575abffa8a6feb8b44c506a1522a1d3abff4df85757b82748e1eeaafca1e7a93684
HASH SHA3-512:
e5399fecda4ec4f6a2d79dcfec7988917e0a16241334b67e3cc132b968daef5294282b8b2557d4c16cdb5cbb26bfc349ff2631dd020526792aab5bb544dd8e14

31/10/2020 22:34:48

domain-info_twitter.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:34:48 UTC

HASH SHA512:
3227306f0ae9c9f14d17a5b28dad8c2378cf422577c0464d8d723118efbb47475a445cf9c1b616212c9e764d7f6b58e3667fc7d9fc9a8fae1632cec4cb79ab49
HASH SHA3-512:
9c528a7a955e07b6ef28dc55bc833a80b24224403ba192a1015a316d16f2abf883eaed277345863ac455f1b687f5e47ea69a45f3ea107e7812ce935da42ee658

31/10/2020 22:34:49

domain-traceroute_twitter.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:34:49 UTC

HASH SHA512:
4995b61514bc98368f0d3e0b596e4b60ec4a4c8166eaf9bbf190f9b59c7e37b77839139c380ca894f6608ebc7b6544a41972fc5193c8c67e9433257b57c9ae0f
HASH SHA3-512:
f79c00440ea98367a06e7cbe7c2464dc2de5042313ad3ebac15080a62a44cefccb7ec63bcf4a9372ea472c7f081a753c698eb6597d36bf1e29f0fb12dfe42bad

31/10/2020 22:34:52

source-1_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:34:52 UTC

HASH SHA512:
d04631f95447471d0e1731203f9f7d2e15c2e57cfcf7f623dc518e179bc15908931d15e95377569de1c620b039bd0d9c4cc1faca14015b4de4a841747761800b
HASH SHA3-512:
04697a1156719c0dadf7d3909e96dca62ec8194c180b2414b8140586ba69a54248998f21046b2a547775b7ff472cb89e20b5fba2c083332650b30238892bbde0

31/10/2020 22:34:54

source-2_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:34:54 UTC

HASH SHA512:
5dd12c261de5491f27eb9fc6160c3291f6e99ce48fc3db9f4bd8eb28ab18398b2cfa2a566ee57f2e66c94d131c7503b6bd4557cd5f074e7d5b05615a60d4cc96
HASH SHA3-512:
71330698edead02968fd8ed71c8f91f846b06378f56dfa3cfe8e2c42146cb08fbc7b746fb18fa6608ba3f0e406e2638cde13f3d8037cce53c01e3f4923c67adb

31/10/2020 22:35:00

source-3_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:35:00 UTC

HASH SHA512:
e8dc93f831e7392d0bd56bb5b0676e8b0548024deb49874e9bc2fe69dc68f65ef7cf9c460f5421cc256f12a39f3460e92e944d6742b03f1a0537767ac2487379
HASH SHA3-512:
d483d8765e27e65f9ea72071824c02c0bb3b9f055a81ec3aeaeb08c3ca0904cdf8d098642a4ad9f43c9f3bdea641de785bc74982231bc2560391eb9a0f722f6b

31/10/2020 22:35:57

source-4_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:35:57 UTC

HASH SHA512:
6befc57afa3ad547fded9575521930792845c9aa0b0c970fece00857b847f514faddded34c4ca12d0d940a7b3a8767f84f53f4fc7fbdb7c183b419411299ef55
HASH SHA3-512:
ac7952b9994274ccc4e5b61b6282fff1da3abc5116aa889830eda2c8a604d10abb51764bf3516a4f3eba8de03da5dd42aa7d33289eb4a499c32f5a282bee4624

31/10/2020 22:36:06

source-5_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:06 UTC

HASH SHA512:
71ad8587f3f0dd91d995917b6d11c93f460c0c2279ba2cd716850f795cd6c5c8aaebaadf9a1017cff02afd88fca962a93feb43f478d0da048b358af5f9e18113
HASH SHA3-512:
23fed53a09a4aa9500dab87e5a034d0280c840a8ef149a200f4acf7a9faf113b8fc94f6bcab35e67926ece33aa727c1ea7ff88814f34be6c143c24950a3318c6

31/10/2020 22:36:11

source-6_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:11 UTC

HASH SHA512:
f6ae114e6f206c675943e76d823777bf818e71ab6d3eacfcd01b59a12cd30acaf69ca1f1aae02dbc17501da77991bedc47242a4ef93828b4ef165a62fab92b14
HASH SHA3-512:
20d2a06cb952595939e91f48d97e4da6d0f3fa50d12f4351f794b3d75a3c1d65a26755bfcbcde19502779beb9d1e973487fcbe9745dd3879e4cc838dcbe4156b

31/10/2020 22:36:15

source-7_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:15 UTC

HASH SHA512:
0284a54217a8f74fe1db8054651a7cda3bd952ae54681afcea22d28dd39b95b66a3365a1135a1eb568a6e347c6c5f6576fc4be04ca3a9ff207c10c54e51755d1
HASH SHA3-512:
1cacc28a98bed3dd609baa4cc8fc7b36cc6b8b8e7b8d48264e7d1b8f523b818d020d7de850439df539ff4467619449eb0f74564fd2396b87e832c346c6b3d80b

31/10/2020 22:36:26

source-8_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:26 UTC

HASH SHA512:
8e4f793eac63f35d7fbdfe56c5c0018bd76c5175d5c9344f42cdcb2e674c3f1d2949cba667ed5aaf025582bfdacb5865d47a11a1cb458ac0f9cebe4789ffe097
HASH SHA3-512:
65aa46cefda2a79b323aa4fa4c0bc7e05628fbb7a7fb235567e1068319bc79495a3cdc4850f6de92d5be8c20f41e27d777312e1f326062a424ecde3716e3a1af

31/10/2020 22:36:33

source-9_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:33 UTC

HASH SHA512:
06a284b637dd4be50a8f0715be2f6a8551ef56320e3156f90952772bffe4af60f3f35d583df9278141faafb9da9669e0a79059b9249d6d56d5cc538b8867b924
HASH SHA3-512:
79bf3f99eb29d9acc6a8266b1c631a57fd82a09fb19ee6fa2092992b02b285b19706ce373cd1789c8ea578d35779a668acde00ae3bbe14f8b590052d4de0f638

31/10/2020 22:36:41

domain-whois_youtube.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:36:41 UTC

HASH SHA512:
a542a2d6e8e478631003575135b244566be4e86bf0640813826762015eaac6c249e3406a350e46c7fe809cda08c68886d6998ee4a5e35a4589fc24508f82c957
HASH SHA3-512:
ba8f9a44afce3db70924b0d84467bce6c24798b74ecdb8e518c381aaa23a7665a55e008b17338af2584656850e722ee0d6ac7b0846263e7484d69f791ca96f64

31/10/2020 22:36:43

domain-rdap_youtube.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:36:43 UTC

HASH SHA512:
65a13010b0cfae6f4b3a4db3acae9d7cc2b862208be0a31b398eabe9ff1cf2f37c95314869b5e9572ebca6e2d10a52b326a1cacbc0c7334f4272706e750e2d10
HASH SHA3-512:
46aec99e748cf4dde83d3be678ae4cfcc78a6dbe3312c3b06a5f2b9c42be82c0ab577f8ca166835790169b3e7662ddd9fe9e9d8ae8aaac790274ea62af55f0d2

31/10/2020 22:36:43

domain-info_youtube.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:36:43 UTC

HASH SHA512:
752c8c03cf02eb24478d5700b38ba7e604e6224114945fd04623e3f246f46e1160c1bf18ab472af09e792be68b5f30c894d9bd7d62ba0af6995c4e34be72aef2
HASH SHA3-512:
c938536727e3a1e26af41fd6f5999996b8f36c6c932c18eef06d6693e6500bafb79399704a4429e138d7cb2cb62f1b0edad746a64be086c325ad117b477d9b9f

31/10/2020 22:36:44

domain-traceroute_youtube.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:36:44 UTC

HASH SHA512:
94033414f2d48c949751e6c38c929483fc18f0301a6e4f38f7c8525e896baec10de12748a75cc9f1e24ee0b70244c6943a7ddeb9fc7756ac6d4c9858b33e399f
HASH SHA3-512:
9a72589f3860126fe1800f2492dce96d78ff2f6761747e804a4473ca9f5d9c0ac2a3a80109b39f5209f40495928d25afd9de9a1191c9e938f0fa8bdda536c73b

31/10/2020 22:36:50

source-10_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:50 UTC

HASH SHA512:
e40bef03d7dcbfa37fbe92219eea091fe34c6dbdd2dc26e102016ca73060d604116d82b348fff6be68270dd111db4c333ba8cccd9f5d3f5a3ddf70f5e2a38b5a
HASH SHA3-512:
db017545c50e5eeb8f6a9153955934ce7896daab0c757c0e7e8710911bf804d6bce2900080e71491130154fadd4084fa545445f5c7e5178e048c853fdad06c58

31/10/2020 22:36:57

source-11_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:57 UTC

HASH SHA512:
52cb79d298027c22824d24932e856c8d5f95392aae1b9b24462d938c2a98a6a8107ea8a6d675db75b2a8264ba8ee95309f43eb2a0c37bd772da1b5eaad10b92
4
HASH SHA3-512:
dcbd59bb020d4c1a5e9a964880778091994a14676f84f6936e78b0202901af7a2e565e2bc650d843245a60b4e6fcd51151a7299c3172c5a276bffb6551910995

Identificador Captura 5f9e-10ac-3235-30c0 •

página 47/59

31/10/2020 22:36:59

source-12_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:36:59 UTC

HASH SHA512:
2aab6bd3a763ef13be9a4d244a45b9fb361df8e84e6a16f4d11a4b4152577769053c1083d19f8c6f12f82483608ce14c29a4a54d957a29b5c6d818bf1331c77a

3291052

Código fonte de: https://www.youtube.com/results?search_query=CHAPA+1+IBCCRIM

3326745

Código fonte de: https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

3316819

Código fonte de: https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/about

3511382

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

3525876

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

3534519

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

3511477

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

3526342

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

3467042

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=8wNxjx5davY&pbjreload=101

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4539

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

946

Rota lógica para o domínio: facebook.com

217182

Código fonte de: https://www.facebook.com/

3843

Whois do domínio: google.com

1508733

Código fonte de: https://www.google.com/pagead/1p-user-

HASH SHA3-512:
2764e1ecb42ecc1e58e54a3d9e47e93f2bef595acae1d53f1f65a9d3bf3a262c1d2cf483271f184022cf6909b3658a4eeeb0b86e01855b64d4ed569bc4547e88

31/10/2020 22:37:04

source-13_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:37:04 UTC

HASH SHA512:
ade3e6beea32fdf8466d5115d381d323404b41397440e4333f5ad670d09d971e45aae2164b15fad780c91ff7ca092c4031f3975b51e029d2bb14cab2c73b40b2
HASH SHA3-512:
d4c6b894915e53601312eca87864fcd933bc7322146976b48f5589eefb26613028ffd347d05ae547af06c28be4ebf798e457d5e95c2c107902542b4db9125dbf

31/10/2020 22:37:11

source-14_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:37:11 UTC

HASH SHA512:
bfd2c063902404417d7ad02e7aaaed1796e4fa9ce73a4d3627cc2631658c0bebfecf791187c5bcc7c9b3f3a7b5a379a45dc7914f7b7286ef77ccaf1b9b8a0d9b
HASH SHA3-512:
86cefd24cd27e52f66f1b41578ca6c5e6a22f55fa191ae63ff66e79688bf94ebb66b2539ff65c9b5173e644f6ceef204030f3fe21a2aca30677521e741aa59d4

31/10/2020 22:37:23

source-15_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:37:23 UTC

HASH SHA512:
0b217ffd84fb283ddfc2f88b4884168dc70d8238be2f3fd518eef78740e5a2a5d2e2d56cc393a5b14d831cb5b66acebe3c1f3b46a705540154bf8c3e85e82bab
HASH SHA3-512:
b4620156e98bf907e1a54ac2302d9efb7b78518796b98be1bf20b2fc99dce02eccfdcbb1c438f290c23660f95be7f1a807009822c39bb5bfede73b0397262815

31/10/2020 22:38:11

source-16_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:38:11 UTC

HASH SHA512:
f59fd53d9fc5953bf1e59177ee06241782addbc643745181eb8618b12abb208979eb9e23968c603f863c0852253c85fe11391e1e779d006809e6dcc8f4151455
HASH SHA3-512:
3361a4bd57e0553f5f6feffb7493da5855b65e444be1983822c74eab03af408173641d74b1f6d1fd9de925eb6f8d11f7a17dea794e315c29a9d23214d8a14226

31/10/2020 22:38:20

source-17_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:38:20 UTC

HASH SHA512:
9dd62fe550f84b64ae202b40ac74cccf15d3f9faece3d3a219ed69ee4fe049d2fd194a220539068eb1d0154d638820285b06c1c5809df716c4cfc429e6941e44
HASH SHA3-512:
d5939469b5cd0943a3650a0017051b97e6da56629873d9be663686e172212e20a51d42898cf2a8779e9697a018ff9b34a1cb25b9a2e45880be312643c0310038

31/10/2020 22:38:31

source-18_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:38:31 UTC

HASH SHA512:
21531eaeab7c7cb853649e0a16b659f114dc832e386a4d894e8ed8b1cd29ed04def87cc0fc4094ae1bf4b5f231746327e7295646c188789d6002fc3a4033d06e
HASH SHA3-512:
39489c1476fc4c8843a305c01eeb299b4c28f75d69824c022f02fdd295f883246941e26efc6c3246988d4b75682059c7b0c2d2c6b09ea0d56f7dcafc18baabb4

31/10/2020 22:39:47

source-19_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:39:47 UTC

HASH SHA512:
131f2dd87a4c416257c94555d94227a6509210f1e8b7038a6485a08b38de90cb8f6246482b2a60e2e1719a233026e2a9f6c31c9d91357b7afc77eecdcefaf10d
HASH SHA3-512:
aa7a69ffeba66428ff4168009a6147d7d9a27afb8e255228331dc6fab0aa65f2520610acc21a8af66d145d56662f2df869cb1b336f2699257944183c81b2cba8

31/10/2020 22:40:05

source-20_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:40:05 UTC

HASH SHA512:
dfff1f00ea886e8b411059889422c6240dedc4a974a619209548ccecb4fa953243f61b123dc13e8b03828673736ddcc2116966afe6c7384c0490068157d3cf2a
HASH SHA3-512:
7952f7b341d74f99dae9b7917b70237aa156deb63a4a53c0affef476a3f77135c2cb144db77bdceb8dc74457b1d6dec4a4c6e06c1b6da2e541058510d6c298bc

31/10/2020 22:40:06

domain-whois_facebook.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:40:06 UTC

HASH SHA512:
51e3c2b6a1d6bda3695a969aef423e21ee7c44bb92d909301958d064cda92c7ea84e91a4da0b1718f752c5478a6098ea9487b14bf079041f4235a960614b5e46
HASH SHA3-512:
7db5eb947459847b567402328e82408447ae699c44018aa6a3dd13ee46d84c3c68c50ae8219dbb26309615b14e3a1a7b82ad52f69a2eccdf620b75adb8ab07e
e

31/10/2020 22:40:09

domain-rdap_facebook.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:40:09 UTC

HASH SHA512:
60de0e05a6ed48512353cbe2abd5ca73057c0338aeb3c17f0b9d19eb033c966111f043f46b1224c54209a05a2d1adbdb14cc7918dd3dc1c5b38c3b84a8a10ba4
HASH SHA3-512:
475e240f942363f9b3b69a23e32c6fd34144b1c052456bb56b4cc38c1ab3334812d3baad9cde107505142cfa44f971fd1807300fe9a6d62effa00662be6b2644

31/10/2020 22:40:09

domain-info_facebook.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:40:09 UTC

HASH SHA512:
70f6cc98328dae5af0c083ffbd083991a81a4ad707c2f93f443ce1adcce0c005e98db73ee8032199e885541deafe4c8c9af5c6dca303122f3b13bea3e12d4c2b
HASH SHA3-512:
9badf1001e523c7ac9322f29bed47368c5f2cfdfd7e8404753f8b8c9ecc85a9a71b8b0104fed2f608b05d4d1e38eaee7321607d810c64dafa1f036b72bcf8ba7

31/10/2020 22:40:09

domain-traceroute_facebook.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:40:09 UTC

HASH SHA512:
aaeed539aa848c5da96b1cc9567ad2bf96647b727e08aa7a955ffdad5d902684d7e176c94cf505d82731f77628c07ce4d63cd53629193413df0b8c17ac0d0d96
HASH SHA3-512:
72c5120306335ec3c3982b6e35b4a5cf73a12ac576b87b0444587907ed86210b9c457704a3d6af2afb22bb02c289b1efd38a69281e3ecf48b03ee0be70c28c07

31/10/2020 22:40:11

source-21_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:40:11 UTC

HASH SHA512:
7a334c6d35dd42d6719fddd25262104e2bb076bdbf2e90d112309cee6caab3cd3c87a0e6c48e7366bd2ae5390f418a9e7f65faa43be85242e8822b46b8912094
HASH SHA3-512:
23f50ce3ed153625e63d71d01195a2b805ee4b6d7848f00c5de3938ec5dd908fd54ec4d6ff7a8c9267e3145bf1a31c01af215fe584919a6e0d66bfb303eb7e3f

31/10/2020 22:40:28

domain-whois_google.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:40:28 UTC

HASH SHA512:
ffcb5b95a1832b72c942e88d51307d8eb3cda0d8948976d21303e5989564dc2c9f6450bed3ecbda2ddbb3cc15a54a782756370cf379341d98ae2c8060530e61c
HASH SHA3-512:
7858de36bc3af0136b91b0480967393aa106cc8fea2cf4d77ced5470acb4e431885754f19f4f6d6abf74eed0ae51856b325e55d40262789db2c230514b0541a3

31/10/2020 22:40:30

source-22_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:40:30 UTC

HASH SHA512:
62aaf7be029ea1543699b2aafe8af99bac369380e1263dbf0dffd9283421f73e0b901990bf5c1cd3c58429bfb30fabb3638416f4232cb014a8c35c9e92068106

list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&

HASH SHA3-512:
c623b335e3cfeec38a7512e369b85fa6393ad0afbb589c348b440797bdbd01c7157582a7913b7d98599df3b6d373738be4e7b1c3eb1706528ac47f49d6015c2f

script=0&is_vtc=1&random=2574356327

31/10/2020 22:40:32

domain-rdap_google.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:40:32 UTC

HASH SHA512:
e0ce32d41fa4a2c6714096f869cb1bff41229184c379d68a04a42bda76a3387faa6cf1d55e74f42f69a8a710bed926fa5308ca69ca6822082338f11a33ab7276

38346

Consulta RDAP (domínio e ips): google.com

6825

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

781

Rota lógica para o domínio: google.com

2490561

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2431666

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2461471

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
5d35ebfe825f1a0d6c15228792fbfd6d0717726d595701a42324885a7ef5729b2bdda29c8bc2c2b1e590e7eff9515dda843307de2616d32bb98f3b42d1128f9b

31/10/2020 22:40:32

domain-info_google.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:40:32 UTC

HASH SHA512:
2f2aa2330496e2e30d6b92a3953ce3319bf5110fe6d5818984deb2f6c00591376e42cb5a19acadf2590a493d4bc309308d06fc6cbcbc6e7d08dd40b5091c196e
HASH SHA3-512:
b52579fc8f92f84cad35285ef5dcf49863ce27daed0f9428f0349a754543438c67c47e9d7d7cd8863ac750e58f5ba9542228a42a0c92bc0aa9ab4decb697dad7

31/10/2020 22:40:32

domain-traceroute_google.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:40:32 UTC

HASH SHA512:
ef01e6457f989d29537ab972c5ed78503e9ca4a924f43fb5282123e60488067d49ed3c7ed25ebd4f396742712ec25abcec3f8b3459147193ab44e4a9710b1021
HASH SHA3-512:
936df512c2cc77444e6b24fdf32306ce450d902202964a7d208ca52ee7007da7d91ffa3ec92422d4637947b2096e468513b8fb26158d9cb35e3f28754c82a48e

31/10/2020 22:40:38

source-23_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:40:38 UTC

HASH SHA512:
9f23242548181ec1b9949045dc01707f2d001a5587ed66e52f0dfec02a2b5b6e82a2ede1c3534da0c57f572f4f8cf6796c2a11cd61ec93bb41210c9ac49c6446
HASH SHA3-512:
1f9ab0f140573928f26b4fb08203375634d4f8bbdd4f856847e93eb5956cfcd771ab125bb63df8467286adfa40c05b488c0365074c29cdab62db80037cd7aaf8

31/10/2020 22:40:59

source-24_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:40:59 UTC

HASH SHA512:
05704cd5ba91b627d2073aeef9f5f6f180c7c7265b0ef90a96aa01d75bf136102e524b08a1ef118e10a901f02d5b9877e480d29a1703dba9b55575131088463f
HASH SHA3-512:
27846396168a3bd32c4b67852ba75503c6835980bb5de4b0705b5722755b8b059a7fd43d98863cf6b233ff5c2ec86580a7c345a5d92b24d1da192254ff0f60db

31/10/2020 22:41:10

source-25_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:41:10 UTC

HASH SHA512:
4ad2360dc92aca9b48646b963c08b67018c2ef1f8f82df660831631b80250900279f3d0ef38014dc326a77a9436efd694daf6ea33e7bcd037747af9cdea31a91

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582/

HASH SHA3-512:
a5921d8bc843229f86a5e8b7475dbe44e95bc994794ac8362b66d853a049e393edb58088f9ec4db7c4319c6a90df090d93b4cf6e1b8f49c175c510c9fecc1acf

Identificador Captura 5f9e-10ac-3235-30c0 •

página 48/59

31/10/2020 22:41:23

source-26_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:41:23 UTC

HASH SHA512:
a09cb6b07852bdfdacc991abc8ed32c08720bae338cdaa44fcaaf2eeccdbaaa3b62989bafde13adb833c8140048547f2e85b4ab778847eae866e4c156992ed9f

2435713

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2464626

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

3824

Whois do domínio: instagram.com

58375

Código fonte de: https://www.instagram.com/

49388

Código fonte de: https://www.instagram.com/challenge/225028306/mYLH1rIkTZ/

303480

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6529

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

887

Rota lógica para o domínio: instagram.com

249259

Código fonte de: https://www.instagram.com/

188913

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

206954

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

226715

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

211898

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

181200

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

3230

Sequência navegação do usuário

1265344

Registro de acessos do browser

HASH SHA3-512:
aa4c3227213537e798c87493fd164bde98474070f2877070ed55f84121127568d08fef7f0ec7404ba82104a139bb733c122e5ddd82ec52fbd5baa717c80369dc

31/10/2020 22:41:30

source-27_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:41:30 UTC

HASH SHA512:
0044f0d0393a2339218b7d039bab39b554ba6e3865f8838d707dc1edeaa4c10e60ff886bbc619dfcaffbede3e16296d14fabf58e1c6e5853dbe7e8f7d939524d
HASH SHA3-512:
933bc3b9dc9a0584c39f9b2f2de7198c24f8797d216c71dc71769d1b170e600b3eba255bac8bda6e1090f9266aa27be8bc82512baafa47e9eb5dac540d17b861

31/10/2020 22:42:15

domain-whois_instagram.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:42:15 UTC

HASH SHA512:
2d5cec90002f587267f3ff01148141c43eeb28399e5cead2b587a841fabfcf07db0bdc0b96aa2f31c23b13b0756fd47af39f258fccdbdca2d19f75aec682b5b0
HASH SHA3-512:
71ce543737f2790f556bf39b35be13eced15b8e64d71675ded74e09b77f908de68bc10a7d738ac279017331616171d9a35ecd1a1e3240a6760656e3d8a8f45bb

31/10/2020 22:42:18

source-28_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:42:18 UTC

HASH SHA512:
4ee5788bcc042ab7836fd54de2252d2933d38c1d83fdda4de8f17617244f54bd693c10607c380a7d56e42512f5fc642841f18cb3e789335998b6d1a9099f2691
HASH SHA3-512:
45fcbb60694aaa85e59cce90943f25130974f20953c7c81e218d529054dbeba6649d247080eb3c27cfbe52b3f9f8e85d17cc624cd32490a55f3778feeab9e93c

31/10/2020 22:42:41

source-29_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:42:41 UTC

HASH SHA512:
60281bb812606173f776b213933621e7103fd1bb585bfec6f946e8d0937ad79e129b38cbe1da325978f2b9cfa2d126b57e772f13e18a37b05c72232911bdee78
HASH SHA3-512:
f3531b67615f550faf40db728e6f3f394b9e95531e6b7410ce63880efc38bc2edbeb59297f558df7a3022f39d55fb9e87ee9e370f8b5876618421041682d08a5

31/10/2020 22:42:52

domain-rdap_instagram.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:42:52 UTC

HASH SHA512:
4f93ee9eb410b92e5fb2362c874972a35d964d9491d1c939d62fd3e613001b96e84a9305f10f1d155f9516a17b7e82c94608e9652246639a927af1e9d071832d
HASH SHA3-512:
93c116fd17758fcbd4d976ff9d946c46b2e5cff5231c867bb860300d0d82c1495d567f6bbae9a3769d69a92b32b96593bf382ecd737a07a6e2cd9630938bd795

31/10/2020 22:42:52

domain-info_instagram.com_5f9e10ac323530c0.json

01/11/2020 01:42:52 UTC

HASH SHA512:
07f65816bb16e4442b3be36f39f355f33bc88ba8df0c2d687adfe003306e4b6cf2f9cc6738f045283ed75fe541ce2d38cd9be8e6df9407388eee37d99f1dcca3
HASH SHA3-512:
082183a61b2059f3ea1ac8f431f8d1f8b3bcd0e5514dd42d4477321fccada39151dd67fa010063a9b4706a83178ced3bf82469b7723e9ed2dca8a8af5bb89c28

31/10/2020 22:43:15

domain-traceroute_instagram.com_5f9e10ac323530c0.txt

01/11/2020 01:43:15 UTC

HASH SHA512:
841dd85aba6cfa744714b6b0d408a8c1d8b5f5231878b78a614fa71927a27320fea25fb7f7f4f61f207837f1a5dd562f3f43a86ea5bd58b383caf296206c5f04
HASH SHA3-512:
08261f036e14de4bea88c23cc6b95adef3837d6060e2c408af826231245fb2cdc54745fbc4ac0a3e59ba9b75d9ccea07dae5d55782867ac0a5024ed03b74ab51

31/10/2020 22:43:53

source-30_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:43:53 UTC

HASH SHA512:
784ac4d49d1ba8682fdd892d41fb6b602def1ffff9df602a650407fd47950eb58fffdf825ffc9d25019f5774d9f0ffbf2b9befe5cdd0c9f2eee29e759016f882
HASH SHA3-512:
56d2c85616abb6d712bf8671500c48178acdca83a906658c4963d785c4481593e8de86cfdf77b68e0a81e231c272d6579e3586d55d15e7b4df8b0a0e33740257

31/10/2020 22:44:06

source-31_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:44:06 UTC

HASH SHA512:
3071e735dd0d4cfa2de34ea9554b9d6f71b9291de3d4c4409b967827ded55ed63650e65426dc048e6de1763e7dc35af2f11de711dd96152d17626191ae3da033
HASH SHA3-512:
a73e8090563cb8d63a7a0d333bdfc2cacca789af93c7a198da8c6344cea8bf3bebaafd145cba76f0fef84729a9b0494b10b2eb5230e21277cae69a5d3e1f2839

31/10/2020 22:44:19

source-32_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:44:19 UTC

HASH SHA512:
a32a580f945553204e9e47d789479766d7b3d325d4a14585ed89d65772c4e5a4a70855c6692d285e6a40f4069d611f272d7723c6c5f9f59164ec421d634e396a
HASH SHA3-512:
ad1fd12b6839bb0626e76cc469302c7f353b7063f72a64625768d821fa36dc72bc3c6700596ac23cea5cde060cb75778d013a12e849edb0a6583f08c8765d925

31/10/2020 22:44:35

source-33_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:44:35 UTC

HASH SHA512:
0cf43c0a27ae806555ee4b6e80069f3d45e93463ef4f7e7b664e45f6d7ed6d853f1f16e9a11a4d14d158994e3d9a491fd9ddd555cbfa727b2871c7387b2e02eb
HASH SHA3-512:
dba4336124b9b6694c0bd75c55e859df9ced09b6bf0d5842f77ec9e3e70fbfddd07a4c07f96ebaf36f171eea7595a90114bd791edf459ffa453741fbec5fa60c

31/10/2020 22:44:49

source-34_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:44:49 UTC

HASH SHA512:
8ea0997e6efdf738cbc6896e3b9db9964edff73efcd0b2625fa5c3d056fc3a20992348e4f79db2fc0f8d2663893a750cc44ad8e2410252542fc03c98da81a76c
HASH SHA3-512:
09e10efe2e2efbb8e5033b4ea5bd696afccd7482180492134d6383fd8b6b569c1806844dc2daf49a8db0e46610282f4b257b59f6a1f27ab69cb59392cf58d992

31/10/2020 22:45:10

source-35_5f9e10ac323530c0.html

01/11/2020 01:45:10 UTC

HASH SHA512:
8a664793f9ac21a017453e45c67112fdcf6615965c26c7ee98acd306861038387e5898eb483977e922e047d8dc3cfe3df6dd80fa241764fa64b188fc7e2c915e
HASH SHA3-512:
59a7c145cc27422bd671af4a4e877412440828f929189d260ecd62523dbd3bb25cce0638b3ffd35a5c6f08bfad0afe630029b939fcffd9e880263195798d3c42

31/10/2020 22:45:34

navigation_5f9e10ac323530c0.csv

01/11/2020 01:45:34 UTC

HASH SHA512:
e138dca0839e7cd3a34ed3aa937139c0e33967f47cd46e8f30baac3dfa675dfbc52cf94b2d897b2784528778f3cccfb00a9d30849a9f8fa8aa04e39bd9ed6be5
HASH SHA3-512:
6f2d9bedb5b2a8fc0e5931d38a553612942c3369817b881466c7f1dec8b193ab5d60f69a89bbe43b2c962372663e0200f6c49dab1e1e91c3582d1b8fdb602656

31/10/2020 22:45:34

browser_requests_5f9e10ac323530c0.csv

01/11/2020 01:45:34 UTC

HASH SHA512:
e85637899a274deb46c8eba7913a67a6d6099b0ea270dbe4532ce6a2206f00129fbe825f36117f1328bd280ed25e119ae35d5d69119b01dc1540e0497a383666
HASH SHA3-512:
07feda479e6852f98e3921253a1579a58f1d8df3221e6a45a7ecc3eda3e16e7955749c2718f7244af7dfd8ea7f62f9d67a73972282c1bef1bf31ffd8a7c6c6fc
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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
metadatasys_5f9e10ac323530c0.zip(98175 bytes)
HASH SHA512:
4f1a0c1d34697af269b979ea14d3979e806bced3d07bd81d7b2c0c642ee8e5d72d7b503367ce9f7b5837ee84fd9364fcb3c1cadf3d3a73add349641d171395d6
HASH SHA3-512:
e68841f57081fa6888b19865e3d772a3526d5b09c2c3889a41b1551739a221c0765e089b378ac0fcaa20f41b4c042b3e8e0b8bddb85c10e0f5f74b4d57cc9b3d
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de prova digital
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CPF
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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/5fa0a27e3235b64d

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5fa0-a27e-3235-b64d
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

02/11/2020 21:21:22

02/11/2020 21:29:02

07m 40s

03/11/2020 00:21:22 UTC

03/11/2020 00:29:02 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://instagram.com

1.2 Arquivos gerados
capture_5fa0a27e3235b64d.zip(14680227 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
23f21dd4289263b4bf63d3a54e4863e6227329b88d611ae4c56e06b324785ac730c32cb2cf3feb945d162fe21670764ee21432e938529a9cea7b293365e3b17e
HASH SHA3-512:
ac7f3ce6615f8740b3ae673622003b6aceff26ea3507f48fe704bde567c4a3a506d9d51b50c47561083ac60caa791557691a6b207769baca97934bd158d78987

metadata_5fa0a27e3235b64d.zip(5078020 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:
9c92c4375d7b192383325835fe42399c38e6fadcf971f84e45ea9de655df76399df9e48e0e7d6194cb2fe0c1a8ea3722c573b08271753b728b23a438036a5d79
HASH SHA3-512:
0bd79083f278e028e48436242c76ec8d24692e314a4f993b66255b5c0bf36d011ccb485beafc238b06d17960f7e159eef80ebebd3510f3843d5c4b022213e1d1

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_5fa0a27e3235b64d.mp4

02/11/2020 21:21:22

02/11/2020 21:29:02

7:40 segundos

HASH SHA512:
dc700c188addfb5efb34e2f0b22d9522d4fb3d9f215ffed94f380b36f2b1e29213d7a36811f96b753827e68e17464b20862765b58a0cf52f09a2179f2bf87463
HASH SHA3-512:
cf9ae40c2e17eb72cd20b3c3eacf0ad4ea39c8a9db6b8ca79faa66c51221866338c02694acbf05484f72fb0d9c31b73ee65854ca8d0a5d03323b18a88ab5b038

03/11/2020 00:21:22 UTC

03/11/2020 00:29:02 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)

Identificador Captura 5fa0-a27e-3235-b64d •
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Arquivo: image1_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:22:59 / 03/11/2020 00:22:59 UTC
HASH SHA512: fd99bba9680f1d8c7de9462cbae3a58eed0ec8a3c19ebcb08271513ab09c7896141bae48efd9dc0fe361d4c780823378b0f9cfc958b2fc90c7f401d75849fc3c

-

HASH SHA3-512: 7170feaa181490e38e86f05c18b5b9e59c6e6d05488043b92d3af3eed48f0d1297e5706dfef114e366dfc90f726a148780f2b5755f31b4d8308a61d235ad6e24

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.
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Arquivo: image2_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:08 / 03/11/2020 00:23:08 UTC
HASH SHA512: b62e1041deb605f0f6f4f55b4eeaf0aad9364e56a7cd789f9b51d646310b1da4d26bd67bbadbea8a490f0caba2164d9bd41d30fb721f21ea1087e8e4ea87e31d

-

HASH SHA3-512: 4efd3ee2720aa5baa95c5c626923b2721d1d9078ca35cea5ed51f41b404019691be1ddbd7e7f9fade37d3f944d990634112e57ee8ec4a002edb046c26ef45fb8

URL: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

.
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Arquivo: image3_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:11 / 03/11/2020 00:23:11 UTC
HASH SHA512: b9beff7d2518a2d3fcd1c45cf8470e8e75a974f5ed5d56a288b9e95c45b5bf421931a753361d5913894e47f1c484cf0dc407934af6b0a631a12c049a3f0047fa

-

HASH SHA3-512: 5b439a68de7adfb5032c7e2a25f8e01f9e15a4284badcc6293f57b45b4db576f4ddc16b3171dc6c825e9c026a98f6002e570cf8f9a9f7283f61ce0b5eb9d75c2

URL: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

.
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Arquivo: image4_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:20 / 03/11/2020 00:23:20 UTC
HASH SHA512: 101648424335df9c4d36b7f8ca0c466aaf422e1b881002837277d97a30080291198129dd31ec9bc965c8d7e5b78cb93ae143937bf60c9962e056eacc11860ca7

-

HASH SHA3-512: 4212b8f8890d0c87d6e736ef94b30c23cfd3affc488e842cddb4b3ba08936377b31d75500798d431882560cd79352fa7aea8fee6c78f970e2099fd69714fd0d7

URL: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

.
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Arquivo: image5_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:28 / 03/11/2020 00:23:28 UTC
HASH SHA512: 798e589fd804cb6a108a29132ccb8ba2681ffe3b3ab8dca0643d2175ae91bc7c2691f80a9dc364d32d6858ef06cfa24eb756188bb930a9d3b40e9fc0fa977902

-

HASH SHA3-512: 5bf9862e0359b057361ae355440bb49292ab402b18e2c49016e4e2a22446a00816766cb5b948bfc2bddb4879a21393820ac433768afbe5b98b3e83130cf43bfe

URL: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

.
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Arquivo: image6_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:36 / 03/11/2020 00:23:36 UTC
HASH SHA512: 62685dc8347693d0f8af542833e3dea95cd99ff9633e4ca8e4fb7f597a75cc4dc9e456915be0a73265ff8abd39d6e52f74f3fb9b30894032eea76dd8a57babb7

-

HASH SHA3-512: d17c693bc85f13533f4a1525f9681ac46142ccc9be6a0f572c8ded4721146c4fc604dceb6a6336ebe9a80ce084974b2fb96fba58984698631749a4391fc12305

URL: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

.
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Arquivo: image7_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:46 / 03/11/2020 00:23:46 UTC
HASH SHA512: 9a76574d11f7dba14f5195550bed3c8f66553a4eaf4677df4f05d8dc3b5f8297b700d61b6c9826557e1182e7cb5f364a5f00c5889298db584f7a2fefcdfa015b

-

HASH SHA3-512: ca56d7f4466153b6833393f39809a820d577d00f489189bef4173eb2bd16f571ce51d297a331b6ee1ba8ff36293586727e1c7ef63ddefd516732db4b35d23358

URL: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

.
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Arquivo: image8_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:51 / 03/11/2020 00:23:51 UTC
HASH SHA512: 3687da4d907f5412a906c99a650fe0778d773601dfc35cbe2c84a91277981cb983d17eca77c922e71a1b55bc26c55db893cd257ea9fa3baf744dcae47e94f043

-

HASH SHA3-512: feaf4e7c3936f5ac33aefc3179df14509c4353f12d16d02f86a8c907a69f14c5bf23b8e235f7a2e2e619a083088fb0789dd017adc193d6f5466aebe09d8f1503

URL: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

.
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Arquivo: image9_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:23:59 / 03/11/2020 00:23:59 UTC
HASH SHA512: 5b4ee98b9584c981a173bbc706cfe4da31233df661c37abba6d05f81348ed63050f18f56ded3e307584eb5e22285b039d1260e05fe66b4d8cdde5c856982d470

-

HASH SHA3-512: ae17434247eb6c0838a5e9e5139631d0d0cb538b8769d4b66a5780ee28d09a46e46f1833655d411ca003c5da7e88bfc2f56a8d9bd01d87d05cbdd04f9fa580fe

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.
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Arquivo: image10_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:04 / 03/11/2020 00:24:04 UTC
HASH SHA512: 5426b9175ea2c34c914f07d6d3c5dbce532cdbda43b2c172e4556e4fe843c721f3f833c3d294dcc6012b4b52b3c2b670e211f45fdfe8ac51fa20878d8cb4e83c

-

HASH SHA3-512: 3c1c1d9a29034bd190448ff7f1aa5bf5b45a0b7e52c4091159c4fe9d9d96994e8e334026dc1e3f0698a00b8dc823e66c4055dbbe2e9d8a8a238113f6417d5a73

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.
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Arquivo: image11_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:11 / 03/11/2020 00:24:11 UTC
HASH SHA512: cd468f98c593d974236dbce8ee6bf1d827bebd8c69ae607d51aa084e1249852d2e77f1d50baa28ce94549888423cd61f55ef69984b0073b3a653a451338544f2

-

HASH SHA3-512: 332cd89c7d5c4712cdecfa8d1e1100f4b38202ef00f0c54c6e786e6cd7f65747d446b4a61438464d635f69bce5f605bbfd91e02809dd04627afca6f1f3c13c4a

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image12_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:15 / 03/11/2020 00:24:15 UTC
HASH SHA512: 38d83a6b0b53fad6fc94c9a16f3a433147d191814ebe088d86156012d878ff66c4e49cd5b269c07681d13c700f848d43d5529ab5f3037726aef5f3f383f08a9e

-

HASH SHA3-512: 75973cf6a510aa9e514d7a0fafdd79c3b92fa2e1e99b72919747f685c53e024c8d4b5c2ec90f7924ec93e6062cb708890e334931f83a1c9f797e72e09cfc3d0a

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image13_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:23 / 03/11/2020 00:24:23 UTC
HASH SHA512: 7b4a5ca2f963af30d4a070933e27b7bac400c144e1bf88c42d513cfc2306d11bacffde13d33c670493351a094f992ebc8d894559166e195c10e315d6cbc9338c

-

HASH SHA3-512: 6ef28c89aa82d4dd1912a59fb0f8a8242a8a7c42cdd6aa07db0ac57fd3f528009a1c3d26c132fb306cf85972808e549f7107bafa92fa46288afeae0f6f464250

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5fa0-a27e-3235-b64d •

página 17/64

Arquivo: image14_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:26 / 03/11/2020 00:24:26 UTC
HASH SHA512: 5756a1f269d2ef45adfd46982431a936421524e89a907eb8db16e01bb438b48c91c24278bf1ab57a697d78b25df5fa827e01f99c3715766042527158a3905afd

-

HASH SHA3-512: ccd35bc72e5b6a24c2c41a2942a7fa8e2a93bef0e8e91fe3e6e3e3a9d6c1d2f52d2d8498158167da93e87772597ed74193de67ae6ada9a452dd84b941a14cce4

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image15_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:31 / 03/11/2020 00:24:31 UTC
HASH SHA512: 36d394ba4e505584941e51b070b62aa0772011d91af654568b39287689761c408acc6237fbc90919885549b93881fcecd0294f0d90ec143c92c698839bc10fa4

-

HASH SHA3-512: 70bee86c7fe84cfaf53436f095fa335d87560128e66b11c8914347c54bba326106a36b002c849bd2b5192bd7accd72d573585473853295f8feb9f39b3b659c3f

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image16_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:34 / 03/11/2020 00:24:34 UTC
HASH SHA512: 5873fccce09e35941fa86413fc07a040ae577431ae05b1bb1287e6b2e02f44e4ad9e4e77d59ea32b2eb11a08bb7b8e5720b10490aa1946c457641f981c6d9d0e

-

HASH SHA3-512: a85605069b935873c8b4d1d692ecb80e47241a781592adf8da212176f3c1028e18092518284cb6e09a2431ca8cd72624e0fe2a96e3691bbff59d3cfcd3ebe065

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image17_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:43 / 03/11/2020 00:24:43 UTC
HASH SHA512: 8a10530da3e4114506afa32e2e9ce5567261eee18ae55fdcf39c7a72eb465ceb910ecc66ccca8fef046f0d75b859f12005966c18a6a36b2194fdc7ad55f4562a

-

HASH SHA3-512: 72f68554582a810a029ca590c66e295c5dbc6c2b69a4bee99986fbfaba1419595dae316450bac72b708504c40de413126972c20ba8db157148ab009b0bd293a9

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.
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Arquivo: image18_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:24:51 / 03/11/2020 00:24:51 UTC
HASH SHA512: 2de9e6f9b9732256bfde7ce3a039040998360009e46567d2e4ef5a7acf7f8af0d14dede1fc0827ed920ae7ab3432880e8115937358e1baf40363d8f45a39c598

-

HASH SHA3-512: f13030807b6cd02ae7c847dd7d649882cf21b919357763de2d3ef5b4d79b116d597c9d9eccc1ceb1ed2a93353ef21f3fb6d2990c99f1a260d3ec103dbbfc6dfe

URL: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

.
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Arquivo: image19_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:25:03 / 03/11/2020 00:25:03 UTC
HASH SHA512: ea460c65abc7aee8ced36303ee9c59de55a2e2218632b0095c74d3728dd348bcf7a436fa294ea8286ee19288c33ee3e800ac13ad10902e71596fba9639951cf8

-

HASH SHA3-512: 4f6e48994d579eaa8065c716b27634fc55ab618774fee501180e0010e1b9600877b1bae7f46bc0b1522808d2f646a216f43f59ce2db294acd6631b088d43f783

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2433792047319027075/

.
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Arquivo: image20_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:25:14 / 03/11/2020 00:25:14 UTC
HASH SHA512: e81b7a4c342980458f5ea5de64bb2aef1d5dfbef5b3b0d2cc3260b2d49e5a947d37a2f427b6f68d32456a8135e283f5e069716ff345d791ec3dc489f7404f020

-

HASH SHA3-512: a392d095dd756d74b9e075b2bc9623ac3a63b7e1317011e45a6829a4e1d4901430e4f1f1400a133a95f2b4e8a9dfb1919bc79f8ce7147353e69822a27cdab04e

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Arquivo: image21_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:06 / 03/11/2020 00:26:06 UTC
HASH SHA512: 142fd67a2f81903a46aaf0ee8d8c395ecd38d9b4d220674ee886b92352c795074fc60d43f1336cf674b36f959bafd4327c5a4f7e3d299be332a91d2d6b636213

-

HASH SHA3-512: a9490ded2bab43c0d4e23e003a0b04be6783315bb9b6fc8e0b5dd53693a88a0ca3476a6745c966459c22524be9e7eeab8e1955edadf6e576d5779e214328adba

URL: https://www.google.com.br/pagead/1p-user-list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=3920752109&ipr=y

.
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Arquivo: image22_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:10 / 03/11/2020 00:26:10 UTC
HASH SHA512: 266cfc17ec2ffd4fd101fddae2df998c6b81c1ee4b6efd66c1889be0a2543b6f46dda738c5d5ffc091fd191657e5eafcc9ed459d4f7d4e2dc214475044a8b257

-

HASH SHA3-512: 0bf07b05b83da1249a9f7bfb39f19efe875708b9fe6005f83b709cc40d259270dd93486a004533f63a0a9c5bb13e0ef295ad9df4665eb46a0e4132ba28b48530

URL: https://www.google.com.br/pagead/1p-user-list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=3920752109&ipr=y

.
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Arquivo: image23_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:20 / 03/11/2020 00:26:20 UTC
HASH SHA512: 0e5ee0dc78130db7c6385b59e3a484c8b6735643abcdf583c9572896698ac2c7ceaacbcaa5883e9329b5f10a3737a13cfa348ec46b3a0d3f2db0a6f2863bbcca

-

HASH SHA3-512: 89306905eae8f26c2c61ec6650506bf10b3b5c96d55f497cdd750c3e381bfd3938cd7ef8098af52c00196cc11928bfb04e933f3381ea041fff4780335f95d543

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791/

.
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Arquivo: image24_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:24 / 03/11/2020 00:26:24 UTC
HASH SHA512: 2ef16d3065a75a184e84d84edff108944229f506fb1bb987c11c137848102d19ce8c07f5ad6c1b14487ade6e56bb1b75d5f29566b671ff10c5010d988aef81d3

-

HASH SHA3-512: 9b02affca05828dad2fc1d7aa1bf2dddbac43d0a189fdf69ade1c018e2fc6c7398d30611e8500011cb271ba23df3f123f6ba6aa70acb92ac2807996249b34bd9

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791/

.
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Arquivo: image25_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:33 / 03/11/2020 00:26:33 UTC
HASH SHA512: f59e8c8be0a452077feb1b68a1c55cd55fc4e7991efb4916b44fadedfeac32351301ec5fc47816ddae2ebb118e11e6a1afe34b18551495e7ed912b2d86e4f052

-

HASH SHA3-512: 7240267be131c98f8e15aaf65dc222baea2792fc1d54dda8b665cf427c04008661818ca81227e2e4dbe4b90fe706a0a31ae2650bfee6f8895b2de4670a029ab1

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

.

Identificador Captura 5fa0-a27e-3235-b64d •

página 29/64

Arquivo: image26_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:36 / 03/11/2020 00:26:36 UTC
HASH SHA512: 67e5beedd0b0aa1e5b2864468b3f5a53204ae8802aae190f60391e4eb8429936e383ae2c824437043429d0b1c399fb7ad6289fefb01b1dac115c3c53651b85fb

-

HASH SHA3-512: 23ea64293e3030ebc1d907b4ce9ca1adfae8b4bc6581a0c6226886eacd9bac829ece08f47ac13ee126e76607368db70a552c55643a2d4a8bc1b7edf7f2475fc6

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

.
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Arquivo: image27_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:42 / 03/11/2020 00:26:42 UTC
HASH SHA512: 1aeaa1e813676840345632da51072114467c97a1a16454ec198d9f3eeab47342bda8b086667a0726c583575f72583a4bbb172f626dec15c7332b63d7b848767d

-

HASH SHA3-512: ec049d3455395d7ada1ff99f1387df39aca4b8d855e4c52f3d294bded0359d58950fa3e7917d48f0d35fdaa3190c0552335d89ad0e3e68034cc20c40f96d970c

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

.
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Arquivo: image28_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:45 / 03/11/2020 00:26:45 UTC
HASH SHA512: ced78b922712d3f58c7d64b72484a2b195ec6489d0d56043b9e32190d91bbc83a07d6f309d7c5c103f7488b89942ba4116a553d2dc5aac19c038e1e85c2bbfa1

-

HASH SHA3-512: 8963ad554f89498a2e6b59203b0c677cf06716dfc130c0a94aabac18039f68ff5b03306e6b79e57a5985f3dd0f816e5a60f0ba3f9c472cf67d25c2866f23d33b

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

.
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Arquivo: image29_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:50 / 03/11/2020 00:26:50 UTC
HASH SHA512: 0b698e67ba6fe00e20e39674a76759764a4ab551609a6c2a5a14e52a7dd7cfdc313f75a189c4e41af0e83c87dcd809b7e024b0a70a1fe6c43fe1baa4b827e11e

-

HASH SHA3-512: 936147538171f52ef8f4d9c0df1b418d7f2c3f77693356cc9851919460dd4fdb536edf5a224b187e2e0480ce45a14d4924eb2031b9a956d23fe2fdc34fbb2dae

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

.
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Arquivo: image30_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:26:54 / 03/11/2020 00:26:54 UTC
HASH SHA512: 7dea40bfcb87a3d6cf86b33d3db37b6362ea9b8f2588e0f69f00d1431c226c242ea7ca388f862f2a78da23fa67ebc56598724e8aa69e7ca875a0d0e6882d7552

-

HASH SHA3-512: 80961eee01c6a5b1b75be75f9ae5c38e0fef5fc9032c0ab356c2dd25096fe319af90540055b2d4d3caba843e295f5a0c87f2f99330a82f8c058d56b066cbabab

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

.
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Arquivo: image31_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:09 / 03/11/2020 00:27:09 UTC
HASH SHA512: aa05f284a74aeb137668bbbf3408315060c3f50ff5091e4c36c24acf2711d59f668542cf86ea775504c08059618bee9bc135b6eedb4b74599c142efe3149f6a6

-

HASH SHA3-512: 96eb629009bea82a15902c8dde1207aeb8fd043301a874a00060c2e3d8d7aa1b853f738d2e57dba25920e51a4017702f77314741ef15cb2bf3a7e82df10b5668

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image32_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:12 / 03/11/2020 00:27:12 UTC
HASH SHA512: b459aceaa2aa1488909cd4bfb63d530ee464beb7b2b63fa83e8d8fdef7dc2776dedc83e3114e3edcb058f99d66ee32c19437c7b383cdb63faeb96780ce7d0a27

-

HASH SHA3-512: 4b8c00f0b4cb3d1c7e3f4640cf2ac3b4c7d9305a1b06d80ff9c149ac511b3676ee6165da3a33df07e0239efced3a2a7a8f1e99065351a3656d11c4a0f9872b40

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image33_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:17 / 03/11/2020 00:27:17 UTC
HASH SHA512: c948bf5cc3e1536dd34e9c4a71c2b2900fe96edf336fbbda4536ab7534fac37cf790be40d9d40939eb6d7f00d464de8283568813e9b700bb77d63b936dfab2f0

-

HASH SHA3-512: cb9079f26a44a803351da2646aec409648874dd616840c2a832c22db84916887e70be6c24b75f37c18b00b4d5c85c4f1275f6d0579258044f7b429ec32711476

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image34_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:26 / 03/11/2020 00:27:26 UTC
HASH SHA512: ba4491284557ffd510a50b289f59dc6ef670e3232dff2618d5f156279455313ef94c0ce04c5b2927483e034f53e3ff4f5461b81358529ba742d886ce66358bff

-

HASH SHA3-512: d1b0b36f700aee22d29735ec9eefb153418de02026c5d4646782cb17f7e46e0b967bbe19cffcb31cab1708d4f733df1d9803401ce1733d99e598826a432f4ecc

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image35_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:29 / 03/11/2020 00:27:29 UTC
HASH SHA512: f9ef05899a31bed539dd5f2a6e5b25b715e6630e56cbd09eed4caace08ec3de1ed676ad8c85cae5631397d639d647d460b908a18d6066394612b3044dd8c7508

-

HASH SHA3-512: e5c7ef0aea5747b4cc7ec61113e3d6b7c604e3b88406eabd21214c3df75b2a07bc6eef6f520dea9f951c1707a80ee454bbe7343d05b9b43114b9a1816f7c25b6

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image36_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:34 / 03/11/2020 00:27:34 UTC
HASH SHA512: b03e725d588fd0689b90e1c068fc41fbfd31f94a07f183ff20709b02e555028054c2a88cc101c2237068cfb85bbfee12261ea10dc256b2786698b5f3489ceeb8

-

HASH SHA3-512: e9acebdc2f63b54cd9f33861cf93662442a5a52dae14126efb578089ce0e9bee5f6694b665afc04a92a53b43dd3de921c16be34efdfb5d957528ea3cac0e1ef7

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image37_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:43 / 03/11/2020 00:27:43 UTC
HASH SHA512: 9e3e5a2a1a569e51f741938480f2df28974fc66fbb60e5aba17cfc0406074f8b56d4fb36d0c8ca26c36b9648ba2a7bbf16eaaf807b324b4f31b8979c95e41a96

-

HASH SHA3-512: 5b5e8aa433c8657065b97e6f810be300de9d610d82b254fbadd99592d597fff57747a2e20d1b68701ed89ab71de0cadd12ef3fe42a3c4cf1378e1ddcfe94464d

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image38_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:45 / 03/11/2020 00:27:45 UTC
HASH SHA512: a250fb5a0da37a45fd5cd627c65573bd5ba98cc869d5d76eaa04956b472f031514344e22fbe8480d49c39f70d7e88d69934b29df74c4c4c1b535b4afa00dcb54

-

HASH SHA3-512: 399bb73a134c4d15467a2a2139ac79d2f383493f669e352422f8a8f78ec5e73fcaa36af2fd54e05f0ee9df20923173eff023eef8e654858965c602dd5db946c1

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image39_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:54 / 03/11/2020 00:27:54 UTC
HASH SHA512: 2078982bacec03d910dbb24b596a7125efafb6fca016e92bd3a43883a6b7ee8c29dfe16c28761397304e8eaa3b8b4cf2c4dd6eebaf0774ea68233cf73c70cdae

-

HASH SHA3-512: a35101648f95ab5a498ee6028dfd042632af13ae5dfeab5022df45b3fc33f45df4b60bf6692a9ed976dccdb5405d1c0de64bb8349f42f9642539b68171cdcbc1

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image40_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:27:58 / 03/11/2020 00:27:58 UTC
HASH SHA512: a51a2fb37aabe3cbd16182756700dca4c80f3db98016969b50c062d419bea3a91a5e1ecbdf7a3a3a66adc927a456bca98d2ffb67e9263f3ea6378c4e4f321249

-

HASH SHA3-512: 5cca463f11b4cd612c93350254f6877701c9b7d39f69d6d76a6e7747e9188660698e0e1a1aee329b4a96e33921e732edd7e867d99c9332fab1288fbbd3c4532b

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image41_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:28:02 / 03/11/2020 00:28:02 UTC
HASH SHA512: 6c2aea3d52e4fa486ec45f094581db8ff4692ebc5d32723dd1f1a8a0a866724ad958729d0711adfee8aa73b20d080a0c618eae800d6dd97928b810f6bcc1d23d

-

HASH SHA3-512: 4181d5cab8ae99771b881e6ce02a9582256eadc5819b2257ba66ef09e3a087b9a766efd367d6a2b9d4aaf2ea530d47a0bac6b7d86f712493628247b9e09015fe

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image42_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:28:06 / 03/11/2020 00:28:06 UTC
HASH SHA512: 57c6c893b871783f18961c419ca575bb455b6da04aaa1284fba0c4b34dd6015b6ca47a994f542f990464d92c88951ebc8d41e08207165b690fe1b45a96945153

-

HASH SHA3-512: 42b691edc02c43f711e3ebfe7172e0207f438aa356133848a3468a34369c6d34bb7c2f29055121a8d5ac2a9b8de19c5d8d76abfd34b4ac8908463576edc3a609

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image43_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:28:12 / 03/11/2020 00:28:12 UTC
HASH SHA512: 391916b75a6d4f8a246c948c7b1ce5ff1bef912b0530042c97fa8c205f59e9b947e495bfdc51d2dbd75d914d4580f7360de99d5647d265c87383e2fa88028400

-

HASH SHA3-512: 50be1845a040264c4cf1bc9180d815bd25ff0c9d0fcc37cb665326532c37e571c75f373d9e0cfe066a20ab62af63d5e1dbbfa4c3db62ab286ab248eaec840818

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image44_5fa0a27e3235b64d.png - Registrado em: 02/11/2020 21:28:28 / 03/11/2020 00:28:28 UTC
HASH SHA512: 17205333f9a4f3c1c6b2b9a00b35fa6c8e156899adf1987dbef0f2f40b0c2d79ab0ac5b5a9e62fe832f53d07ffa573d6e3403a27a4946acfec1014f8b5d285dc

-

HASH SHA3-512: 2622321c02e6e79e8ab7dc76bf294c1d8b4ed216f665ccc8ac55fe05e4d4a852dfbdbb96623c2d4e96bfe1e62f3c7cc9952815a205f4ea30bc58525502efa6b1

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Total de 44 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

02/11/2020 21:21:28

https://www.instagram.com/

03/11/2020 00:21:28 UTC

02/11/2020 21:21:58

https://www.instagram.com/challenge/225028306/EFnvtApc7e/

03/11/2020 00:21:58 UTC

02/11/2020 21:22:41

https://www.instagram.com/

03/11/2020 00:22:41 UTC

02/11/2020 21:22:53

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

03/11/2020 00:22:53 UTC

02/11/2020 21:23:03

https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

03/11/2020 00:23:03 UTC

02/11/2020 21:23:14

https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

03/11/2020 00:23:14 UTC

02/11/2020 21:23:30

https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

03/11/2020 00:23:30 UTC

02/11/2020 21:23:39

https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

03/11/2020 00:23:39 UTC

02/11/2020 21:23:54

https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

03/11/2020 00:23:54 UTC

02/11/2020 21:24:06

https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

03/11/2020 00:24:06 UTC

02/11/2020 21:24:38

https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

03/11/2020 00:24:38 UTC

02/11/2020 21:24:46

https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

03/11/2020 00:24:46 UTC

02/11/2020 21:24:55

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

03/11/2020 00:24:55 UTC

02/11/2020 21:25:00

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2433792047319027075/

03/11/2020 00:25:00 UTC

02/11/2020 21:25:06

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

03/11/2020 00:25:06 UTC

02/11/2020 21:25:09

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

03/11/2020 00:25:09 UTC

02/11/2020 21:25:27

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

03/11/2020 00:25:27 UTC

02/11/2020 21:25:27

https://www.facebook.com/

03/11/2020 00:25:27 UTC

02/11/2020 21:25:53
03/11/2020 00:25:53 UTC

02/11/2020 21:25:55

https://www.facebook.com/sem_campaigns/sem_pixel_test/?google_pixel_category=14&google_pixel_src=https%3A%2F%2Fgoo
gleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fviewthroughconversion%2F1032622309%2F%3Fvalue%3D1.00%26currency_code%3D
USD%26label%3Dqj5TCM3q4JkBEOWhsuwD%26guid%3DON%26script%3D0&encoded_one=AQT4c9e28aIbezZll_IT8x3XdMyil
2aTHWGadmldBSUWNlWL-P_WQV9PQWEYlsJh4iTcSuMSHgi6NGy5Dt2CFQxz&encoded_two=AQQnS4aI8QG9Nv8q55BgNOOjZ18-Ic7lntucpo1cPMh-h7qJuTAa15Nf3adEuojKIJFQ9W4mrWp6fIyZN4quAnV
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

03/11/2020 00:25:55 UTC

02/11/2020 21:25:56
03/11/2020 00:25:56 UTC

https://www.google.com.br/pagead/1p-userlist/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=392
0752109&ipr=y

02/11/2020 21:26:16

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791/

03/11/2020 00:26:16 UTC

02/11/2020 21:26:27

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

03/11/2020 00:26:27 UTC

02/11/2020 21:26:38

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

03/11/2020 00:26:38 UTC

02/11/2020 21:26:47

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

03/11/2020 00:26:47 UTC

02/11/2020 21:26:56

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

03/11/2020 00:26:56 UTC
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02/11/2020 21:28:49

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

03/11/2020 00:28:49 UTC

02/11/2020 21:28:50

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

03/11/2020 00:28:50 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

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

google.com.br

Registrado por: Google Brasil Internet Ltda
Criado em: 18/05/1999 Alterado em: 17/04/2020 Expira em: 18/05/2021
Endereços Ipv4: 172.217.23.99 - 216.58.210.3 - 172.217.23.35
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:800::2003 - 2a00:1450:4001:816::2003 - 2a00:1450:4016:803::2003

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.65 - 104.244.42.1 - 104.244.42.193 - 104.244.42.129
Endereços Ipv6: Não disponível

* 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)
02/11/2020 21:21:29

domain-whois_instagram.com_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:21:29 UTC

HASH SHA512:
6fc896b7f70893fbfec58fbb126396b004172398578ee8f6f11e88ea5dfda351247afb46f842dccc665af369deea4eab6bcc6f90bc91c8de6e3579d4cc9ff7e7

3824

Whois do domínio: instagram.com

58352

Código fonte de: https://www.instagram.com/

49400

Código fonte de: https://www.instagram.com/challenge/225028306/EFnvtApc7e/

215402

Código fonte de: https://www.instagram.com/

168915

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

187103

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

184027

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

179628

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

183818

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

187000

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

206692

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

208711

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

208848

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

209002

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

206999

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

195223

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

184264

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

140448

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2433792047319027075/

153632

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

HASH SHA3-512:
71f947174a82cd6ee43a4fe36deaa1dff1bceaad6aaea3d4c9a45cf0ba6ea3a2b84cd81cf7ec356126c0af2c589d93c714036f8f7090fce7fb50e1d2f60f5f0f

02/11/2020 21:21:32

source-1_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:21:32 UTC

HASH SHA512:
509664e57ddd5d6cf25afaa030e9bed8ccf7a1cb47fa6682119955cfc7b74ccb0f3687acd5769173b26a2c4ee13a63d4af0df94996b50ef90a65ce3a02787a7e
HASH SHA3-512:
0058340b3a7e132c3de9b752b5070864c97c13b9036f8dda13d1befeb1ca1546f31785e17efcf8395546ca1ba02eb84935117318b8ebc13709bd395db115f0b6

02/11/2020 21:22:02

source-2_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:22:02 UTC

HASH SHA512:
d8861199ee991fb4739f276a9522b6b1af44b3291ab3b034cd33d833c49e82913a866b2a464ff3b7cbe69544c3fe47d3232ddb13156d6c740fbab33fbfabaf08
HASH SHA3-512:
d7c757487023e8ed24c1c0114e3e0d45a1654e3469b5b65fa9d8c9a4f0bff45036cb00c8467f1bd2483fae3c15ed45f2be52b1a45ed5214940d9f01416e3880c

02/11/2020 21:22:46

source-3_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:22:46 UTC

HASH SHA512:
b118e7ac4dc398f215a0919b7a14716baebe7a9a2bbb0eda97cbddabaa8c2fe1c957e54a3ce13dfd8a1f760edcf2037d2e41c474df2ffbf2f39800a1a9f1b302
HASH SHA3-512:
3b8d9840832c89097c572308d65b366989cb425670dee4fec4ba82a67baa3fded3d924ce261d115ce349396c5129b3c3e2de0f53a07a638569906b6bd4263569

02/11/2020 21:22:59

source-4_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:22:59 UTC

HASH SHA512:
0ed6d9f5e5317904d7a1ad379208e0a30456e84cea5efd5126d0d5096dc8ff375c32a4d5cec4467c124ba6f0ef9d78f24239a4a9880073b34adf9be5f04db11e
HASH SHA3-512:
a7104ad0f506e0a216446007cb323287dce87f9e1b91b2984d237b127521100f7cddccb50a57e35b7881926b8ff6c597a94c3ea2c00a566b97e011d4bcc9e595

02/11/2020 21:23:08

source-5_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:23:08 UTC

HASH SHA512:
4bbe2a20228f24ae452dd8a6142548c399c1e69f073e7624c0213c043af940d9c7d7a905a16b8b5a8a4a9839b226abb2652d161324f5648eb69d6b68c81e74da
HASH SHA3-512:
03d0ac229879059f2b580b2f396d0cf7ae700e8e292062fe4171bb5b4d16a538a7d14e471c7b141de36b17d95d56adee525af3426229312794e5ba12892bbdc7

02/11/2020 21:23:20

source-6_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:23:20 UTC

HASH SHA512:
0618677aa67c0982bd1cd16ec2ae96d640d7d35df41aa1f2d722e7c73eeccf474d82c14d720de4c44b005906156f3591815a9c454279a3959350763f1f52ddd4
HASH SHA3-512:
f7c8f276f1127b81344baa5f1a2b40cffcad2ff2f8fc3eea1d63aa8299b3c1777bb39ee628c18402dc26f38a26689a48b3c92818298e387b9a29cd8b8c4ac3be

02/11/2020 21:23:33

source-7_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:23:33 UTC

HASH SHA512:
1da5ff4d197b4dceb4eb95500c3e21394f4f9c2b72053ee6bd26218ee7a9957b84d4c1fd525f2c9de803b0e65ffd2382315e6118e69dca3a3b6d387322428057
HASH SHA3-512:
e12772aff529c85df6b78c30f23551c22e13ad8ecefe0f9fb6edfb4ca8f48ad35d95d3e1af35d414ce7f949ded6708f7423474a653c19363a463b655e78c6f9d

02/11/2020 21:23:46

source-8_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:23:46 UTC

HASH SHA512:
ffe862a12b963b7596beacc4711e9e24482ef98264d15d6698dd8a5d96f72d6e3fc0b6ddc8231b620bcfea10e28f1bed96b72da9297e316444a01468cb441003
HASH SHA3-512:
41b49e618766820a63a98b1417b881ed3b56cdfc964beb8af4ad7bac8e30f53fd3c3dde15846b9d41676a54705587aa9090c91572b546cfe1a049c019f57db3d

02/11/2020 21:23:59

source-9_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:23:59 UTC

HASH SHA512:
520a91a8fce829c5fece64cb637ed9cba42496a1b9bf3dd20f3aba67abd51604444de3e5bf4e57ba923fc854781c7d7c7faf83a6fed8a622aacf329b17308cfe
HASH SHA3-512:
cae3021376054fe778cba5d5909a8ad825b4130cc269b586e80751ba180a824df650621d820c795f94d072a7342a5e270be103b3190ea8bb9fc3f50cdb341c9e

02/11/2020 21:24:11

source-10_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:11 UTC

HASH SHA512:
6a8c58ee3311efe24853d74950560645843f1c41ec47eba9996b5bd5e8cae56ac99eb1036f3f56fe15fe88f6b491dccda32df9076fbe9c699ce9582e17e78f15
HASH SHA3-512:
ab67c7dda08b53e56e95119fde7cd32c4b1d7d9e131fcfa4faf744b7eb55405cf174f5b35312c029e9940c368748bf9e83ffb86d1de7908bc7be2cf674477ffd

02/11/2020 21:24:23

source-11_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:23 UTC

HASH SHA512:
463c32bd213ceb695669119d443d21bbca2dfdb0c03d85b1fcdf7000eec0ed6584cba71febf16d4a4fb9f80139a6ca2a60ae8d8ed204dde27aa3d7b805e5f041
HASH SHA3-512:
4a1e537a260fd7b39d5fbf6eab3833cf9841eb5970191d1f3f763cef410a146a22a14bf622ab4545bde14a9449d55e0ddf5a55d58bf21fd916afbba2c05f7273

02/11/2020 21:24:26

source-12_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:26 UTC

HASH SHA512:
459550bb9dd78adef7a5020d5dc994a6724bff48ba9356bdbca8d0d5ed30d9c4c73b309c67982e0f1174dfe26871b72944f4281cea45618454ce3e4ce41aa8f6
HASH SHA3-512:
50b990e4afae3ed062668211be8f24420093b601bd46ff86ed858b1c9e1dbf25e9fcd5e1b7ae0b84e0609249afc6b161ce5cc6fec444213858ad29647a007e3b

02/11/2020 21:24:31

source-13_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:31 UTC

HASH SHA512:
dec89bd56cba46733773f530683181a359b0206483368295d63a41fdd6b37cd79d67068ab4a7965de8908dbcc31e2b6e184369702c568d23c58616dd7ee1448
c
HASH SHA3-512:
468a07874ba4a9cbf7dd436384d27407966417626b222d1829f1ba0d11ec4a88a37ba329b581beb80c4ff5beabb547dd32402192be0e927f54d981e3b124efb9

02/11/2020 21:24:34

source-14_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:34 UTC

HASH SHA512:
a32028ab2074cbe211ad9b28a4c44d661be089845ab0bafc47236e2bf18481e2925989506228a1c810f3c0b25e8ad489238e526ae741dab6eb896a144c98b82f
HASH SHA3-512:
901e5577789c7126ca926f59408669a010d352afc07832fbca5adf569c9652fd2ca32527e8bb76501dd4b9da83a14ca764349684c39667676a05279fe267fcb3

02/11/2020 21:24:41

source-15_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:41 UTC

HASH SHA512:
f0e9997de4b616cbfb591a6b374265ab98e387037a261e4688c5d1a81c31089d3edcc0d1fd1788a6c325f2ca7e14ed9308a2914183367c9117a724e78dc028e6
HASH SHA3-512:
877ac5f13bb24fa8696b9f0205481899ffba719b3dc28d5dacda551ceda854d215a388361a497b6cc9a7d8998f4531da90786a23a5ab455cc7834c39d518e1f4

02/11/2020 21:24:51

source-16_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:24:51 UTC

HASH SHA512:
af71729f72b7431f8d16d9114ff988d3e2136c35eeb757d817e3dc44cc07c514531bb55902e0ec668a76d0d86bc956fc6d4e1a467574ca3f08b1738421e83ee6
HASH SHA3-512:
4ca45c47eb98baabd3416bc46e4bb3056395c17652b5c22921103722d2c4846b9bde6ac2593559d579005854c2c298bfd475a804acacad9aac3d6457fca3ba99

02/11/2020 21:25:03

source-17_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:25:03 UTC

HASH SHA512:
c43a2b2029a97c89c23b0ca79e41ed6a3f8ed95b04b9a6435ea6897c6a416cfa3d90d4a058270948a898de3a22629b3e8308624a1f993c8cb06d66854f6cd680
HASH SHA3-512:
b378f8d3395ac8dd2f898c949a704f4b8e30132f9c920c702e777d27833ea9b9d9528f311dfe505465e32c8694852663d4ab3434d478f0219d7658a453f406b6

02/11/2020 21:25:14

source-18_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:25:14 UTC

HASH SHA512:
5b7b55cf416db935d71bde292e3b88d1a71bff50991de892706fc4034fbf1c1d7f83c5e0679f151afa90edfb6ea56261a147187ca0339cf9592d5425feaea147
HASH SHA3-512:
a7fa29b3dfdc29c59c317af7836643393751a0477230a04c2cff34f47fb1ef1289304dc34be4978d34d8e4af27fd77aad4c51a463611368c887a36aa00193d6d
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02/11/2020 21:25:28

domain-whois_facebook.com_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:25:28 UTC

HASH SHA512:
37f3017f72a56fe4ef08b911823eb9e1c8db4652e3c74b8a2495800cbe3cbf68d2a949a5a2c640119c529f0b70f2b63c41de12648142d0c10ac4d0c720476b5a

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

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

1739

Rota lógica para o domínio: facebook.com

216939

Código fonte de: https://www.facebook.com/

1630411

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

1300

Whois do domínio: google.com.br

2623387

Código fonte de: https://www.google.com.br/pagead/1p-user-

HASH SHA3-512:
01e79ed90df2f2c0c263202b37ae307e65e9a6e8c82e249e84f59299d936292242451a187e1ab27006d1dd1e1406444a7332dbf99550ddbbd1b20ffcbdf522d0

02/11/2020 21:25:29

domain-rdap_facebook.com_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:25:29 UTC

HASH SHA512:
80d2c149d23e003a7633d3c23766521ea26709e0fefddaf10e36cdcd71a8c993c44e5a3ee7c4ec1539584006f1bf57cff05c4a7532033cb85f242c28813d4a91
HASH SHA3-512:
2423e14d0548a6b27fda7436043cc94f6c4bcf101e67d42ede84d6239fb06c49142fde1af7fd82eec63895273eb8dae4ac7fc7a8e8e7812cd67179ec8d734ad7

02/11/2020 21:25:29

domain-info_facebook.com_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:25:29 UTC

HASH SHA512:
77dc70001df682ec7b08594c2011717283e062c72bcc837231358c40312aa21deaedf3145da42fc514939bc3ecf579024443817b6d00b65203606802b910066f
HASH SHA3-512:
c2d594d728a7ac47c8554369669992729aa4fbe4c702b79415d9aa1f3794687aceed290cce29d4adf8ce4f4214ab4e4f2e8c3dc23bf5216d5b45a26d97f57c8b

02/11/2020 21:25:29

domain-traceroute_facebook.com_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:25:29 UTC

HASH SHA512:
19eec29dc9aca0e45eb3c721442ffeefc865907f51fa698909f7bbfd8cf54c6465706bd4b25d5a01573ae143ec9cd3605952c03c6955afa0eea4a5f2d3a3494c
HASH SHA3-512:
c77694e1d21443d107fd23ae8df05acb5e52c1ded6bb0881b0c622380393bc076a680ce533c0f4c0da958750984bfd8a67637eed1e35301d835c1db20f79d4c9

02/11/2020 21:25:31

source-19_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:25:31 UTC

HASH SHA512:
bea6ddca4db3a9c0247087ebb4ce794901ce3a8ff65c8e92ba48d435b8ecaf51253f7de80d38f9bc0584c7eb2c7364ec52754bade7073430f8e3ec76bfc9de3d
HASH SHA3-512:
493b5e3f93b7d23a761c107adcd27e9df31bbbc38e9f0fc2e6a3b7039e24a2dd05a09f820800a65b8fa89114bda1b10673e5efd2f110aa9d541add2a3c243492

02/11/2020 21:25:56

source-20_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:25:56 UTC

HASH SHA512:
a06c0fb5945fca1af45e1336d6cc72bf5ca1a7fd11004818feb54f5aae54315050aadda58844988d217c821a890e911ff2595a8f4a6f8679f7d5080f8ebe8369
HASH SHA3-512:
179f30364cd27873749ddabf125472af3e8606b92b34f0346b04e28a37c5efe6ebe2aa070362d908bdab1766884dfa0c3340519e37c73d25c1042a505eae931a

02/11/2020 21:25:57

domain-whois_google.com.br_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:25:57 UTC

HASH SHA512:
806b1b142252a125aa3f296d1b112181561751fc643d0f7125ae4accdbadf7e3ee967eb1c8847cf5b2ea61a83b27242fa3be72b57edbea1a326e52239d90c883
HASH SHA3-512:
f44ef8caad724eb4ec4c948018e57c3f1d2ab0d3dce5b6754542b8c39278a2d8fc8d23964c57f0e225afaf586bf0da6124c3f384cfb4842322f1667d7284d508

02/11/2020 21:26:00

source-21_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:26:00 UTC

HASH SHA512:
fffe49a58bbae738108cf9c4aafe75d33fb121081e6368084fd3b338005216fd62858e9b8a19074f302caf1783fabf5c902850476270283e0710356a1f72f1e4

list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&

HASH SHA3-512:
8b97bfa8500039f1010e61c110ea4e14d5d9cb58a81d81d832061ef0e3a6b430ebe2dbef718365b89d31a506a5965a2b4852ee5d495e291c9066c6e8459c9556

script=0&is_vtc=1&random=3920752109&ipr=y

02/11/2020 21:26:01

domain-rdap_google.com.br_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:26:01 UTC

HASH SHA512:
0003f4b28ef9545fc0f910ebbd993d3326013b98c6c3b8976c64ac14829b850a58e5ffbf1702a8258c10c6e4fe1b28abfcc48ce6fd489fa57f4328a76f2e3fe5

42326

Consulta RDAP (domínio e ips): google.com.br

3748

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

1767

Rota lógica para o domínio: google.com.br

2786807

Código fonte de: https://www.google.com.br/pagead/1p-user-

HASH SHA3-512:
76e52666fbf0f548ab59e47543c0135a3257a2b9130a1e47acd938853153f00725902d0dd6aa72fcc10ae3c98ea2f639cc57e449bcbb425bd1e7f47c2107caad

02/11/2020 21:26:01

domain-info_google.com.br_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:26:01 UTC

HASH SHA512:
db047e1f17b68038910b73c00eaa900b1ab156ed6e67cc7a606129faad134e21be741c26fdfa4d82d9f69c1e5559f7fa5c268d56a35ccea5eca2c200ac6e8b76
HASH SHA3-512:
455f2450e8a2bbe2478bc41cd41a803aebdfce166963609e74662bfe8878076858421b51af35e4ea15ab1e0f373d8b9eeaf91ec4c9129e2a84c6e37b919995aa

02/11/2020 21:26:07

domain-traceroute_google.com.br_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:26:07 UTC

HASH SHA512:
ff03393ad2b26ede9ddacee98754b60d93708b9e618ceda71bc051b35c702584c9531737d0fc26d42e6ceb6db68930ae82e9ca84edb037b7ff189a13fe70ec86
HASH SHA3-512:
d9d784a0fa1cc8209bb866fcabc2686516e398e8f739d1589b6461749c3ea7870e4c193a78ab23df4a2697669e477d0cbc658df1ccf9fee73a3770fcb2d46704

02/11/2020 21:26:07

source-22_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:26:07 UTC

HASH SHA512:
36065160554a5e79cd5fcd83972021dda1e5dd51470c76ece2e6d4eac66267a8166eb2cbb348b67f494494ff1ad9146099268cbd886cce8b7566e3fb5d39c7dd

list/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&

HASH SHA3-512:
ac42eb82879372d3514f131e575c8a7ce12e5e9ceb48e1be3478f61d8829e0f4591380ff5956c1d35ddef01ea93e27d828cbc6d652954d3c880c78aab46358c7

script=0&is_vtc=1&random=3920752109&ipr=y

02/11/2020 21:26:21

source-23_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:26:21 UTC

HASH SHA512:
feb6db5126a9b24670b78bd7067eafd2e3673c6a4e68267b1981c58b9ed851588b411887fab2a9c2a81bdeb7b10166f28851d5d33d8df7bb1411d238877224a9

2490188

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791/

HASH SHA3-512:
553c6759d4dee59085be81ea39d41f3a3b886e190ec1fab6b1f94e024a701f983b725ea03e7797f741c01895ff1b1161bbc540ead4ecb0a12d0bc5ef06f7ed61

02/11/2020 21:26:34

source-24_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:26:34 UTC

HASH SHA512:
2a88781b6a69bb3a9c0e84cc938ed99e56cf5b3b3850c0192540268e8a71c6f0341f06987b6ab763d3abe896111d89b870b6b3872fa0f7474b55233593b6b219

2488201

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

HASH SHA3-512:
de81677dabef6455a82048a51c5e72e62dbe4c6f7a93bc602474b6b84b0761cd46826c5dbb1429220e243c70ddb773a1279e866bc50ce6c717b5e49ddea7c6e0

02/11/2020 21:26:54

source-25_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:26:54 UTC

HASH SHA512:
920811859c11bf7473fcb0c0741d6f14fbf0164d82643e40b24a7bb4b8ed18bd9d8d8bc2e8b71a6da7a48a133297b08a1f8c0b1d0ee127d61f95c4a4a4972205

2491217

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

HASH SHA3-512:
b5a167e6e6b9e0f4c2e6b5ee60091ca2b0fdc9474a67ee0a2b575396ea68f357fd24285d7b204e7fbfdb10cfbc86d0d9da1c47f28501fff3b5877f470fed45e8

02/11/2020 21:27:10

source-26_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:27:10 UTC

HASH SHA512:
68bc14f62977c5b579a0ff4958e0635ff42695af592716076c4aba6e10e3df97bcad163b1df7ed8bf5260c6a5e5bb3b9940b3d206101ff10db08f6547c64685b

2540476

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2584752

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2707991

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

3806

Whois do domínio: twitter.com

22997

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5347

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

68257

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

HASH SHA3-512:
bff8687c75c6557106b318b5da01cca989ce467ddf431d651df81ebde26d55fcc1757c75d32cc8ce2ea9616d444b76ac9afc0bec1bb989edfa8b9cc62402d59b

02/11/2020 21:27:55

source-27_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:27:55 UTC

HASH SHA512:
756e3d7c20820c19e0a3c0b0e5156883aa910172a776dc1df5295f3581c2f297ff7913ff78872eb959df65505bd7a57fe562575314a937ae1618e26b651c8ab6
HASH SHA3-512:
91ffc7a0ca0a1eed1cae68811dae42734a9a7d0a65803bbb9fa4d6d857bfe07c610d6274da121afe6e1ad2f178d2283624656911a92c00a3b0d51b910f6f3b72

02/11/2020 21:28:03

source-28_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:28:03 UTC

HASH SHA512:
1b25320db5a47a14e449de8551a210623a0ed836c93508a5cc5b093af1de12c906499e2ac8c8ed19911a30d509524cc80bb787811581525b697d280a82cb3b9
c
HASH SHA3-512:
9a960df89484be0b01f4e51c00f3759710bef060f3c1c42cc46b94fde025e8c4fafd24b5403542a664e63daa2a541aeaf04603d6dc448f4dc5d9267a13bb0e55

02/11/2020 21:28:51

domain-whois_twitter.com_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:28:51 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476
HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

02/11/2020 21:28:53

domain-rdap_twitter.com_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:28:53 UTC

HASH SHA512:
0636b627dfe61b2082447c29106e15f7ef2a60238ca65e091f244997011b68a5d49c65b44b628945b0ba83dd685fb8d5ee21c89529119dcf4de59bb439eca652
HASH SHA3-512:
0b9ffe5cb45a8889c82d22df61fc1ce4457f913f2c70b32c48454349ff3c89e5164b645d89160e47036589c27a1ac395fd679ce76736aee64db20e6a36d5adb2

02/11/2020 21:28:53

domain-info_twitter.com_5fa0a27e3235b64d.json

03/11/2020 00:28:53 UTC

HASH SHA512:
d753fe166ec80583771ccb6be946828d01a7aafaf6ebd07d73885854ffe3b849e2c036ce3902d2b41408bb15cdbf81e5ded5144759b9f91d3deac81372588e77
HASH SHA3-512:
31ace3b6773c7b46ecdad8fa935370cb694224476669be0c6adad77ca78897ebd27da76c5efa49c848cc2da59f3fabcf75d4de8f34ab54d9ec71c5674e9dcc65

02/11/2020 21:28:55

source-29_5fa0a27e3235b64d.html

03/11/2020 00:28:55 UTC

HASH SHA512:
c197c9253c147c81e9b98b890bdb2715aab0cb91bc8a7709c65bf50390a49baa809a942fd33405688b6fe35d1455fe6609f00f57a4e7873a7ab5fe7f1f5b1ee1
HASH SHA3-512:
c3cf2907fe9f46ce74100fb3d9e9cbad4e379872de0e8124cee47ba2d0383431fb4529f7c8c228c5dbf7d1b13ed3e02fbfe183b966cd702a4ea451d88da8cb38
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02/11/2020 21:28:57

domain-traceroute_twitter.com_5fa0a27e3235b64d.txt

03/11/2020 00:28:57 UTC

HASH SHA512:
e79025fe8a39e05ac3d4153f17b6ebbfd7fabe926d618b357963db35e745b162b9d1a88633d258761664239d7bd74738a3a4a85c06d6a1eb833aba672fd2a683

1273

Rota lógica para o domínio: twitter.com

2648

Sequência navegação do usuário

909820

Registro de acessos do browser

HASH SHA3-512:
4a9707c7950b14eb3928c3343b49ff6b83bdd40a405c859c13b4f1c4ccbdcba0d96a13a78dd2ad3cf05e8cdd02b483853389a38f91350e2b7fca516ffe1437b9

02/11/2020 21:29:02

navigation_5fa0a27e3235b64d.csv

03/11/2020 00:29:02 UTC

HASH SHA512:
631bacee55458d56015569efc7b60c3da978ee26ced0be97e08f3c4e256942556bee6777617fe9bd3c06716ca083c9d0a50cb4b1ef59b82bf5a6ab91ffc4bb24
HASH SHA3-512:
6481ea169c2e129af78fae7aeb9812aade8078c497182d0bc175322f0dc9e864a3a50aeedc1e4a82e9f25df34b46c30acc903df093bb2a36b567f9ef0f595686

02/11/2020 21:29:02

browser_requests_5fa0a27e3235b64d.csv

03/11/2020 00:29:02 UTC

HASH SHA512:
cf22e079e3f507ebb4f4d438ad6a6e5e8c8bfe9dc0e571edbbfa1d084c4b0227518610e749896749b4b4ae7a35616fb78e0e20a872df96b830c2f8d128f913a4
HASH SHA3-512:
fadf377f5dc3c702186cef42b1a69ff8db6ed9efa8c042350734399d5b1892d2ddbc3b2d23aa9d9b1d6aa4e91907e8253de613408e96ba4f07f68b6edbe3d9bc
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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
metadatasys_5fa0a27e3235b64d.zip(86014 bytes)
HASH SHA512:
94d1dd8b762d12f3e9f0e0fb3d8dae0b5283a076b23c2335feab0a00e9501b6e2af176fe3532211da9732e5b68878a1e41e77d81c15a28b04ba2146e78427fb2
HASH SHA3-512:
94a7684c7420e2c34269dc80c263e53b43d5b280e9e70c4d1f213e0a09480c6ce4851de0acdd25b005e6c90c08b9faab2565fab5bf6826c38b11bf0cb3d148dc
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03 de Novembro de 2020

Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5fa2-070a-3235-1801
Título

Eleição IBCCRIM 2020 03NOV - N
Responsável
Pessoa física

CPF

Rodrigo Oliveira de Camargo

98144456068

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/5fa2070a32351801

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5fa2-070a-3235-1801
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

03/11/2020 22:42:38

03/11/2020 22:56:23

13m 45s

04/11/2020 01:42:38 UTC

04/11/2020 01:56:23 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://www.instagram.com/

1.2 Arquivos gerados
capture_5fa2070a32351801.zip(29009893 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
f32bf54fd2f3d720718982e3c598645814711a3711257f7a605d393c198d4c5b05a5b15a4d0ee9c6276c35bd114bb4052a5c20089dbc129fc8dce1f627d81e02
HASH SHA3-512:
f154b4df44d0d49478336d3a5775ac76ebc027dfa6ede1ed6868a7e7171a62d1c5c575d0c1e4b452a5e32f389d66086465028aa498f7e6726f482ba4019cda13

metadata_5fa2070a32351801.zip(9990585 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:
a68999d1714d1d9e459e480726fab9ca446381c8a1e9752486cd2d22fe0df9507e1c0aae43a8952489726d3e227efb720d2032790d1acf5d5b0c2788075079f2
HASH SHA3-512:
345d2fe7d83a8683e6524ebc722ff2f472232828f6a0645451a9767cc6a797162d1c5ddb82094337ee3166eda29101e0d11ad3000e7882abb3b5b4471951240a

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_5fa2070a32351801.mp4

03/11/2020 22:42:38

03/11/2020 22:56:23

13:45 segundos

HASH SHA512:
6cbec4827dec9f80fd5ea61804bca016c5711aaa0c5abb019422c3b10fb1ee0b5ade248dbb73aaa83aa2f35e2a654c1ec3f20d7efbd2fe429d0292590ee42c4b
HASH SHA3-512:
97ac67753ebca6dd22b2b5330199c90fc306df9cbd58b116790abc998683f7e32f7baa083141a20fbe4dd736f0d31929367439aa813a1ca65cbce8076d3751d2

04/11/2020 01:42:38 UTC

04/11/2020 01:56:23 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)

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image1_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:43:14 / 04/11/2020 01:43:14 UTC
HASH SHA512: cbb8d9dea872a2a3ae0e0532516ddabbda7564d20bf7fc4043f1b0f929b4c9a8cb2a408b62eaf791cbc5783aa56ccc22dc772da969c77bd22f58cb454928c986

-

HASH SHA3-512: 975b46db7980da9398a686c601ef04261339a0355177828012b8983d485fb34a16aa664048319cf099e43aafd95f0f1da7ef90059f8ff8aebd9cc4a38f2a130d

URL: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

.
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Arquivo: image2_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:43:21 / 04/11/2020 01:43:21 UTC
HASH SHA512: 2388ce30897a8009497d0cc9113e608086eb9ea6893235279fe2660193855054a094b122287d3fb13e8f05deeb26ce7e60a28748390fcd4c6c28def933642969

-

HASH SHA3-512: 934ddb9b60e842b25e1d4cc414d099408b0bb477c6326a9988fe4b13e648d65f4c84dbc9b5613c42113f74a012773b22789704cb5d9358f1543ccbbd083ff1b3

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.
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Arquivo: image3_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:43:33 / 04/11/2020 01:43:33 UTC
HASH SHA512: 21bc7bd0f3cd224d8bed04816bb817601036a217587d4d7a68553e5340526aee3ad72765d101071610c19f039c46b6bd7cb4b34aa812117e9b78b08fa3d57ef1

-

HASH SHA3-512: f51c6f4a5ead5203febf7cbd917cc341719510720cb030d23e388327edc13b3d69880766df1b0e763f08fe6b56f767a8721d1a1d4f1ee3797dbff300e37e6253

URL: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

.
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Arquivo: image4_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:43:37 / 04/11/2020 01:43:37 UTC
HASH SHA512: 23b4377e6c4efab90e0c54172b2304e792e2688d44721d7b1ced4f06101248c4b7158440557bc37ebfcf642dddb95872e912ca90d26e0d164f9a8c75b767df17

-

HASH SHA3-512: 8e7b5453aded65342a6a44525ddd533bbb6e47cb74288770c40752ca4e272387fcf50c88ca876048f9e3986e086c28ffd1b15a9647aeb3145d96daf3307adf85

URL: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

.
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Arquivo: image5_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:43:49 / 04/11/2020 01:43:49 UTC
HASH SHA512: 95d1c819168701c8ff8d4da07813ff5550d52db0cf2dfc33a72bcb721929006a581269972c8cb7c9d458db66109ba779b6d9b23958be78c768dc7c1386d6823c

-

HASH SHA3-512: ce30a785ea9e403686919ec6b5fcfd3c5a9822ddbfba9b339414f36af401fc33be1eee71919dc4487e81f287f9745ed90e14b092be41c7345a22008951ba4f77

URL: https://www.instagram.com/p/CHIYI6wHd2C/

.
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Arquivo: image6_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:44:57 / 04/11/2020 01:44:57 UTC
HASH SHA512: b925739707a70fd41c903d0ea6f0ae5112ef45c4581a8b2234c7958cfead33d0a1f7b04027c041651feb127c7d37f7edad0c218221652a988010ee395355b81b

-

HASH SHA3-512: 72ff90026edf1643f1b64f14c78b796dc2835bdc6aa375be555418ab8b3be6bbaf7f905104b5494cb6b5db114a3a6e4bc7dbef8dbc1db95cf2f08ecf1c424939

URL: https://www.instagram.com/p/CHIYI6wHd2C/

.
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Arquivo: image7_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:06 / 04/11/2020 01:45:06 UTC
HASH SHA512: 795ab2a00aa52b06636d2ab402b0e6a6a982329a9dbe76b1d42ad97a2cea8b299db20acb09329048c631b5f02aa730f9df660813cb7d5d3beefd2bc6c7103c09

-

HASH SHA3-512: 72d638e290a901d0041469cb59a2a7755f7e0bbb2d83ad6107cd02ec822afb6c80d57a61f648a2cafab3614b97d73a8e949280048d28c4bd7161b773cde3f823

URL: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

.
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Arquivo: image8_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:10 / 04/11/2020 01:45:10 UTC
HASH SHA512: bc9e3fc4c4374a99f8079dd06b3892637f4adfec743a591378b239820f95b21af8356c4063fc81800f35e85d3e991616f472707016d916e40dfe4e5165337c1e

-

HASH SHA3-512: 21bde46f05180009bae1555e5af2b65509207143abd946d487c04d3116d75fae256716086106f189c53c052aab4900c098081e35b7e08ceb5e686ebd3a371a1c

URL: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

.
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Arquivo: image9_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:13 / 04/11/2020 01:45:13 UTC
HASH SHA512: b4be44eccc0e00fec829c1fd39b4372794c4ecf1e5e322b0807887a7986c3b4150a78196e821fbe356820c0f5054c058dbfb2a77ec30c0a1d1d0545ebe136fc1

-

HASH SHA3-512: 2f4f2cfd958523e49c161f177bc59adab42ae79050e932b9a304a0893b4f590a7af5902679920719ecf84a9ca4995a2a4b3e882b1948a49ac0dd17b5a115aff0

URL: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

.
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Arquivo: image10_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:21 / 04/11/2020 01:45:21 UTC
HASH SHA512: 619186154a419735e228bce487992003170361815c56da468c1ed5b823c28844e3b52f691369a7e710f931fa3030864a6f998116c4d9df3c501e27bcb5ec6f4b

-

HASH SHA3-512: b1c326e8ee45b15ede52b9dee9065d57ca42606c48b4f52cc9a0b0780af215308ab094102384e7936d5cf4d1e10b9c2256cb218864493cd74a85d829c326c1a6

URL: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

.
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Arquivo: image11_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:26 / 04/11/2020 01:45:26 UTC
HASH SHA512: 2c4fca66497cf2e4c353aa4402f93498f40e255cd552f8bd809269710a66abd0d8661fe99710003bfd79cf169efaddc53090210be9d17507be2ad4a4ff76d617

-

HASH SHA3-512: ae0b077c05c933d96facce39eae060f4be09f90c885aaf09e000cfd75f2e986f75d6b5faede5b62f44eb2ee72cfcd63ded43c17bc8c05fe888061c3830617681

URL: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

.
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Arquivo: image12_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:45:37 / 04/11/2020 01:45:37 UTC
HASH SHA512: e3dea37c254e9f0f59a57c4fdf6efee6c8a0d79604426c4480059222133db45cb3203ead4ab1e777c9f97570d8dc0706767d3519e623cd97eba318d14d54cc51

-

HASH SHA3-512: af017409ed93c4ce2f2394e0292e1e8135f715d1423711c3dbb92715b6e1ef343460f5ce827b3ff205be98a966bc87ff370f1190de8881e661bcfa9f254a32b5

URL: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •

página 16/74

Arquivo: image13_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:18 / 04/11/2020 01:46:18 UTC
HASH SHA512: ae41a125886f904d9a10705cc9ca4f3ff1f69ef6a9b0f058f801677f96a56b44b16d6e6a8eda1043e768725e06d54bb3afc59c9d05cb1f615116202a63dfebb8

-

HASH SHA3-512: 4058f3425aac875ea9b41aae6eeb2f73b9cca63948cabd5945b3f585387ce41829857128d1d4c2f43c9f1d1bb02582a5004a945ecb1e300fd010b182e2f50074

URL: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

.
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Arquivo: image14_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:28 / 04/11/2020 01:46:28 UTC
HASH SHA512: 48ffb0189546c2989a744ed5079b7cf8f9346616b1562e742f69bdda22943b891150cfcba626ecaaa4a27e1b4094c76ab3d9d1ce0fbc4424f8b4e24bb0b0e4cd

-

HASH SHA3-512: 67ed527e0710df830bf4fffedfba7a998341592b07abee7e515027d6c54e5934d91ff9ae56f4b4054b182f5ae8d1a1042f6ca08ac1f5909c72b5f6da7b065f45

URL: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

.
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Arquivo: image15_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:35 / 04/11/2020 01:46:35 UTC
HASH SHA512: 18197d8300ffaa92a18acc506374c8d8fc35b81771ae793ddb723b26a9bd2721ecc4fdff372a0ff0366ed1e17427ad9d725c4e0a4696d9ca62bbff143defdff4

-

HASH SHA3-512: ac758eaf6825ae2c30e307f9977e8071130d5e97cc53f1dab27c410a78d8a2c4785aded951ecb03234f490e6cf3c75943a08d22f6f0b031f6b96d9697b0800e7

URL: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

.
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Arquivo: image16_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:45 / 04/11/2020 01:46:45 UTC
HASH SHA512: 37fdbfd848aa11c0a8a889572755b2942983aca4ceb2ca9f6da2f9ec5d92a706801983c37c4a15a5ca30418647b13aa5ee5414f1d34fec7ae51909eca64b2bd9

-

HASH SHA3-512: 25921fc462f8d8f42ba27b4742f6aa2fc800e67bbaa5e99838866cd2386f44805f9969f36fbd4445f414ce88e86c91b7508aeadbcd0031ea8305e6c7423268eb

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.
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Arquivo: image17_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:49 / 04/11/2020 01:46:49 UTC
HASH SHA512: e00abb46b0e0b8ffc7a10e0a10ac1de95ed15b5fb477f22bebdec52610365fbaea72f290d5c3db695dec3c96ca36a395da933311dd5daf42491dceb34ee274f3

-

HASH SHA3-512: 8de06d01d1e194ee8f9eafa957cb451b764326c61d3ab1f2996168c125b7539b9ad5f88c7baccd6668c307786b25a07e1ebebaeb345d24f5dbd28d52f8400c15

URL: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image18_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:46:57 / 04/11/2020 01:46:57 UTC
HASH SHA512: 6c31eb8119cd0a55e3bed69e915059abdda7f1d2f42f53c489aff3fc35a37c5cfbf9066b0e0465a7d5f8a662ed7f9cbcb30667e7253a69fae63fea74efb487c4

-

HASH SHA3-512: 18f84802c4a080bf89031fb3ff25f4f8b6c605701fa84d948d2794760678bf8f8843c10c8ae1e8dafa21fb70998f59d0a2e3694c76ee877c01e81059f2f49780

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image19_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:01 / 04/11/2020 01:47:01 UTC
HASH SHA512: bbd67ef9cad459bc26603a3c988da417125b8ec1646b591b80dfa89dc30534de57930a5107bbb319ea8c7d7adc10747665d070cfd10c32112b2501917519a3f0

-

HASH SHA3-512: 970611015f9a48945367da22e4a23e93dec205a70167c217e4e3fa84579a39f651f83e8ecdfc4ba9a6b876cf2ee3e645f611f46e6eff455e3d217ec1d77f3450

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image20_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:06 / 04/11/2020 01:47:06 UTC
HASH SHA512: 5fcd612e265b5be9c040110318eb7a6bdcf47760a0ddd18eef90b7189c292afe1736e21820348f3baef6fdd0975b0d4e7ecfc63e6b1ac152cd9e3f0d1863772f

-

HASH SHA3-512: 9aa94f3666c8a02c4c47e53b122961fe2d90291f08263435540275163df56d5ea11eec909338c9f42d09263c903230ad621405b7f02527ab8920926382aeed77

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.
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Arquivo: image21_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:09 / 04/11/2020 01:47:09 UTC
HASH SHA512: 053e91ea636fdb16529254d3f7495da8fbabbe11f5cecc6e4d0e84c7d3ea7d3a541a90a7a6f32e4b159a828f1e81718a1775d97b552369abc5a2bfb878587ed8

-

HASH SHA3-512: 3b34445f8532a32f24e6c079e9acea9eb142767834545bb0627cb26da2af5376b16b1f168ed485df36457a68828f82b575bd9ca34a260bc8c0ffcca949c5c0fb

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image22_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:12 / 04/11/2020 01:47:12 UTC
HASH SHA512: 33ee8a5d29f38bee5fa21434fa52ea0f7345aa3989b36f0c7bad704dca33d78451a9733b73f4ca912253d3ce98c756360019638f07a93fddd6ffe5113359b47a

-

HASH SHA3-512: 4b0104a6c5ec86979346e78804c235b97bc5d1124fff4e44716c88990a27550aba89e19712c10a29dbfa56303d42e0cf6893376b5a5d73706f8ecde0f091863b

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image23_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:14 / 04/11/2020 01:47:14 UTC
HASH SHA512: eea6f5d0eae0f087268bf5c103597ded70ebf8580702d993f1431033af581a0a11e761f7797d930d4e7c3af92b037543a360b9d75bdbac4a392c901d91527d04

-

HASH SHA3-512: 7d06cbc154bd76c92d53919a216ff448c0187cc236435d6a273a9ab9bc66bd61ccc1307ce41b02e0a3256be4b447f9314d1c80c40654520fa45ad4e835166336

URL: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image24_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:47:25 / 04/11/2020 01:47:25 UTC
HASH SHA512: ea3c8863f06c223fe914e25e6c7715097c8a6ba91d3ed69f87936be56272f2393a41f1185f2ebc7387db61106b392cdbfabedf819832f01088a9097ad25f3a4b

-

HASH SHA3-512: 72e0c2a2b31698b405aade9311e332b3ae12787aeacbf42baa05ebf48cae701e40559118557536974799c150b51ef31d176b439d438029fd8c77694a6fbb5e1d

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image25_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:48:37 / 04/11/2020 01:48:37 UTC
HASH SHA512: 526a43b521de4b707c6f06d6a17ecc77f780015fadcfa65d07343353865c5679b41af22a6b5480f8919f952966216a5eb969d5781b2383fdd975eaf1b75c3213

-

HASH SHA3-512: b9dc5dde161e09a66fc8c5def8ea53baadbbeac4a36787db46cc325a1e9e19c55ebfa84a84640e7d9a59dcf2485c7207c27e91808f6ed430c6332877fe6e5511

URL: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image26_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:48:52 / 04/11/2020 01:48:52 UTC
HASH SHA512: 349284d3c772407b5ddf59266c49a9335d81fcf835241edd549dd838a46e37e1fbdb5acdc23c5718d9b4d190e944ff4c9cba46844a6260e353d78053d4b5ab15

-

HASH SHA3-512: b95b1035290c1d6ac88f1c3fb216561c2ac2db875bdf4d54e5b408072f6c24dd4720ae518b126549271b87eb9158e2a8afc233a1cc500365aec8a09e224e8e2b

URL: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

.
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Arquivo: image27_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:49:06 / 04/11/2020 01:49:06 UTC
HASH SHA512: 269c2ff92aabf449619e78ca243b0f7c8d7bb5bc2ba2c0fe69f8b6fc295141815a19228c839f4fcbdf13bf574cbbaff573cce2625657e54aec8cf7a3494a16e6

-

HASH SHA3-512: 7285b00bb272e6262f5619181290f591fef753af36bd87fbed615e4984623788d8a4d0eb949c181314112038a0101b8d0332c9f388eb8673c753bc8e7d4d8517

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2434304127679632213/

.
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Arquivo: image28_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:49:09 / 04/11/2020 01:49:09 UTC
HASH SHA512: f45eba1ee3acc9847e5e19191fd9c9ffb646a86dbd91ca1f3409ea624c9fd2e06cf594a8f39396ef29a3953227fe09fc41e51494807906b5ad4e17c8a959d37f

-

HASH SHA3-512: aa9fee09b381f8421fbc20d8ed5062c84b25b7e461f1ef70181c6b511303f44f8af1b32ac9293a5d20b5eef17cd252aac508e4337d21df9a1fbab27ddb8bf448

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2434304127679632213/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image29_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:49:18 / 04/11/2020 01:49:18 UTC
HASH SHA512: 0ca3a6e35f29bba294fe9f7e712f23de381bd1f57b2a65b484063c30f1d81df24325fd570379e768d911d21d471f6d046169184158c848b124bee92ef2843c48

-

HASH SHA3-512: d9edfbfc3709f4d18d8a58954dd9d1219611900c8e764ab41aaaffca05cde999c771e4bace7c1be45229825d57f85321c714c8a70c61b7fc9ce87c705c4939e2

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Arquivo: image30_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:49:26 / 04/11/2020 01:49:26 UTC
HASH SHA512: e0f985b8bebb272c3f4f4caad6c9b12f0b080a5312dbf5a3f00834fdfc62fccd9020f2baae9b1ae2bd6cec3c606e31c35d0a6689fe4ff03e55b1c844d7b82ccc

-

HASH SHA3-512: 782fa89cab355c4ea32bcd8c835edba3076a6952370cefd2661f4dd04cbfc0f3f4248aadca3f8d31809890fa2fed3d341fba0aa808eb43ef47539e779d4b6b7c

URL: https://www.instagram.com/stories/highlights/17954996848369666/

.
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Arquivo: image31_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:49:32 / 04/11/2020 01:49:32 UTC
HASH SHA512: 1f61ff62172fe4d95b9648a65e7d2b4d47e734e3e3fdaba54cc7adfc950ebcca5b1bec8822268789eaa31b0bc88d24e698dd5cc6e3a2b2cbcf6f280027054148

-

HASH SHA3-512: 0a95e84a23d73146bef460c8b598d82d1c5b84ccf7e608726640271d6da130828cc6973a814d48c62bf749ff6d3e56b456200aee3660220cf87536a758702671

URL: https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

.
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Arquivo: image32_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:50:29 / 04/11/2020 01:50:29 UTC
HASH SHA512: 72728d6ce9225daa6b2cbb0797c3d9aa7023cb270edb0ead765dc5d142fa8655239881b90393f5e8b1ee686682ec91515b2e9c3195a0c1276401c55a40e7e746

-

HASH SHA3-512: 11fb5931e5227001095ab5de7aa760d508b071a21416ae50df81eb5e48cfd4fa0841908d4574e736c9a471c1e6d8d113dc7b30068c3e2c3af25bf250d5629034

URL: https://www.youtube.com/results?search_query=chapa1+ibccrim

.
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página 36/74

Arquivo: image33_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:50:42 / 04/11/2020 01:50:42 UTC
HASH SHA512: e95e300caf847b1969b7d10e3e7b8b7ece87793a84026627d84732db0fe7e7aec2fec898b4c455b3aa72b06bdf48ac058405a893151454bec3cb3239ec6d3dc6

-

HASH SHA3-512: 9520f7f7bd932c04c61e1d3c92b3ba2f15ab2ceb89c1789f8f0278f0d223f215638ae2d9321bbb270c377e80e99a8d84fed61c742e8588c37d372d1bb05ac356

URL: https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •

página 37/74

Arquivo: image34_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:50:55 / 04/11/2020 01:50:55 UTC
HASH SHA512: c2829d12da3a56244049fc4c1208b135e8500eb19b0605c28f7c13d62d165928d42dbfb72d5c7f04536b6f9725ef03c10d32b8c160f00bd4fd8d2be791451d97

-

HASH SHA3-512: 127702c438a6240f3c2dfa769b32300d6ba88717b508033b2d31105078b99e88ebf32bc05b5e8f712a49e5b20fc3056689d6f0754deb19f64c58a3089371ee66

URL: https://www.youtube.com/watch?v=RQ1hVR41Dg4

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image35_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:51:08 / 04/11/2020 01:51:08 UTC
HASH SHA512: 5ed13b1b9a17792d025a84a9833228d8a0b0903bc71acd0591a08392e91d002f68382ef36d7cb51211a36093a899485dc596fbf28a6be0d4860ea93b431b591a

-

HASH SHA3-512: ed71fef3db73be185e79f77ebb0a9759c6331a1a91f02290b5051a62bd1e5eddb16092cb18af3f42a0df3815bd8f341b38010ff5f64eec233723a6139e403d63

URL: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image36_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:51:21 / 04/11/2020 01:51:21 UTC
HASH SHA512: 275154ebe7e8ccaccb4c3ec091f5de629932010c2e3e63ca6258f25662716edb86a26700f17b48b457dfafb2e8c0d4a80ef03e5f6c0dc80541f3c5ff62b90a64

-

HASH SHA3-512: 31da22766c4f084bf75461b32444d95a3d996aded55ce0846e3b864f5d64915a791447ea42b354cb235114ca0617a31c95b391ee4dff7a168e8b19fce491e3b2

URL: https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

.
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Arquivo: image37_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:05 / 04/11/2020 01:52:05 UTC
HASH SHA512: 462345b94ae5fe53374ca01d3590fe52de8d25f0fe27740b199ed4edf9f0be751bab738e2aeeea68bff32aaa5e8fb137c29f9f5cf8f2705617cb7be0e4f20cf7

-

HASH SHA3-512: d1c428258b22c927aa63fa020a22ccb2dd6c8b554e012fa1ad24341bfe3af4c94309cbd384c64e5d4671d262a093ff48d962bed593eba105026ac1149c50f82a

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image38_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:15 / 04/11/2020 01:52:15 UTC
HASH SHA512: 3431d71b361aff22a595fc73aca9b1f7040ed4606022738c689377535c27418fd33087f48615391648a4c3d8fdd306c049859d30290a26fa4b4adab533b018a0

-

HASH SHA3-512: aa547a59dea6e6c30028c18f8305cee69454b42559c478c6c17e9fa95b4768cb05f5f353fdfbb48924b49415b16bb25783c8ef036d6e3371016f2f108ea6179c

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

.
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Arquivo: image39_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:26 / 04/11/2020 01:52:26 UTC
HASH SHA512: ef8cd7f411a83b0e6516e10c5fcb4a0ea38dc2be573347c30b4f0d487b8644ae57568be58ec0ad95ffafc098313befda5f59005da66db573b92168e34c9091ac

-

HASH SHA3-512: f81c2a445b277bf18b44c02ce5817267ed31e8e9ae7a8d82b695a799fe15e309640a75acc41703374b572957d77f318575f8d7ec9470bb5ef94b3e3557ee580a

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image40_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:36 / 04/11/2020 01:52:36 UTC
HASH SHA512: 1957440443e434bb3fe764db69b7ed21ceb5de3b3c085c85579551c58fdaab149d6c2864c1a99ab6294ffe7c9abfe2fc67f2a6647a7f92b2dbc28f2fb7d85a3f

-

HASH SHA3-512: bb37b3cfc5ea3d3828c8af1e83e5295ccde1b7ca07e4a19560962053e1d3a387a2c33bd7626fa4544d84423fdbafdbf3264dec96560e060bf996f874fe3aff05

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3590026264380971/

.

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •
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Arquivo: image41_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:48 / 04/11/2020 01:52:48 UTC
HASH SHA512: fb3247a4329211aac9f8cacd8c52b06fb5fd3055348f58e9b5575fe1da0ad58edd16bc01ddb2823ed38472bd6ff85bcb5ed8b14f2a834c7358326efdfc134217

-

HASH SHA3-512: eb75e47ae73a2eb70a8f41f023657ce8f635889bd3e767dbced0197f4596c271ba4e8aef0a4cdd43f951291b620c4a270fd0bdbd0cb89d0790d150876f0ea86f

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791

.
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Arquivo: image42_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:52:54 / 04/11/2020 01:52:54 UTC
HASH SHA512: ffe354e9d321ea6d5b3d67c938a55a9aca2d5b856df1585aab6af40ed267ffa43cda682539d6fbed757862b85f342fa21a1bd4f75110d4bfc7c55318c02922d4

-

HASH SHA3-512: 87ff82a2e82c1c5577bdfb9fc5d122a85863d813fc52edc8bceeaf8f7ee368a7f5ecedda796af29a98b1c2d1c73d13f1504e002dc1c1f88775ce5aa46d2b3d5e

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

.
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Arquivo: image43_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:53:01 / 04/11/2020 01:53:01 UTC
HASH SHA512: 2d48f18e5fb60f2db695b4cb7d0242fb1538e67b5ab1bcd843666521a41f105266ebce5fb39b8ce3ff5d3d659b397cfd96af01e1247dd086a06728eb2965fed2

-

HASH SHA3-512: fd7eb25c9d965f44b57293aac608e7bb360de71dc6495681881aa60e13f3165cfdd8aa7e5a31b0815f2eb678f7d8417927d4f7f75345e7229f65755c6b5f01a3

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

.
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Arquivo: image44_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:53:06 / 04/11/2020 01:53:06 UTC
HASH SHA512: a63f8c51af088bf5a12a536eda4a39ef067e9ef1f40c0de752ca3021cd63ef3ab117cd245f1da0bd52bad05fb709b0481850067f366378c4e070b55fc6cb26da

-

HASH SHA3-512: 20092a84ecaae2bf2131cdd60466e391ffa614c028880c4189f228e6ec713f41e558717908565c8a276cbf218ceb4bc07222c8eafe19f4f2ad3c938d2c068d80

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

.
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Arquivo: image45_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:53:30 / 04/11/2020 01:53:30 UTC
HASH SHA512: 15c5b427b5a05c85d1bc0a4440273414932150e41b6ce8ecfd0293809a4e2670d2b395a31c9e75ba6d009cb92759b29b76d2ae7b31f1c7a4c717b956c6dcdfec

-

HASH SHA3-512: 36e579d818dfce7ae89cc42dd06fc3406c9d1df51780e454fd3c2a4f773ad73d86b9608403cdb2f367219d0b3e975b5094061ab7ecfe01490d0d499499671fa8

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image46_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:53:40 / 04/11/2020 01:53:40 UTC
HASH SHA512: 65dd1d4f6b02bf6fc0e7c7e71b582e3c2195b138a972f1777ebabd9b54e18ea97637d21f73ee95cbd3c66d658dc47e5d3cb59e55e33ea6fbab95b0a6cddf4e7a

-

HASH SHA3-512: 135e6561d41639501eba0e660591cb213db7b797b2f37931418ebf348e17f9bbf1e16e1f4ddf8c431352443ef63d37042747a5224a618ad1ea1a7a62ee1a2867

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image47_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:54:19 / 04/11/2020 01:54:19 UTC
HASH SHA512: 0f271c2eb9feec37ef2fa776b33593417e6a1ee8b97c4e03b40629f1d008513eb2f934f449a8fcd708001778caa0e96f31c77d79fd72e7513ef03ee2b3fbc73c

-

HASH SHA3-512: 6c8c6950e272497bc91643af573bd5b271e8d08bf6379926e5c3c1e3b6297909300b3ff7bc731ac4ae74b465b14a8fbcc6e47956108c32dd5fcb6501b37802cc

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image48_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:54:28 / 04/11/2020 01:54:28 UTC
HASH SHA512: 91ae2aa13fa37dc5e8046d60cd940f08be5fd3e5f79a4a25e042084c6adfc24939919e10d77be2bade97016973ff7856f977e4096441b696e524b1ccfcd7ce0e

-

HASH SHA3-512: 2d6d6538c3dbedf814dba6f1ab133c7dde44a623b6411f38e1d6306577cbf9439660468e3a83b86328b9d68493e9cd0f99d5f2feb7b9e6c2d002412ebf69fd9f

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image49_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:54:37 / 04/11/2020 01:54:37 UTC
HASH SHA512: 347490b9d63827d36522ff81fe11ba8b8186856be293a98c2b61223f95a1fca7f9816b47cb520e986067a7f89283be6fb353a7c3028458de220f3ab816ecb7dd

-

HASH SHA3-512: 30f74857d8cbe4e7fbde9543567582585f94c20b2fb30cad65d7a771c54e9092709005a5e11a8dbde59daec9bf7c03a7a3e68618d86f0b4ddf2b32e4908b0d1e

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image50_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:55:27 / 04/11/2020 01:55:27 UTC
HASH SHA512: a1115c723d2cff710dfbfee6ef85d1c3e4a41be5f96f38f7e4bfc55470009b4b57d91e1b80a673e2b276d7569354b9de10c449ea643dfe1f6b6c9a8a538c4a4a

-

HASH SHA3-512: bf53cd81beb25aa8789d932aace7fd13b0ae6b322fc7c34b9b270ea8f0ef93b51aa85e95a2b589fd1c3c87fd67dbc6a88b156645edd91d2b79284e68ed0fa4ea

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image51_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:55:37 / 04/11/2020 01:55:37 UTC
HASH SHA512: 023e0d71afda3f466a61c0e5dd8b872591c2583d8aa2b6280434692cda65f83b9079e7cce7c35c38b449f09dd309041d0c2938e15f509d7dcd295a4f5936cd60

-

HASH SHA3-512: c2b29e3fb4d32b732370797e0063c9105dd14252d81347622675baaac4c4c6d1b6f6118b148fda86bfee7fece8d9747019ea14e42d9fb6c837d11e261bf729a2

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Arquivo: image52_5fa2070a32351801.png - Registrado em: 03/11/2020 22:55:49 / 04/11/2020 01:55:49 UTC
HASH SHA512: 5c3d6672dd3f4e88bf0fc4f107b27f56975053acc0d38ad55ab7be397c361513acd8aaccb8ada4f4f75a8ee53abf7c3c2a4ba90922a6861b1438e7734e169955

-

HASH SHA3-512: 3629635c148c34b7799e269dd37a688ed3674f817f10caa88d4c50045b490f3f3f3c042e8a068c0a1a51db5c3ffaf5b956165aaa66d6f830ef99461cfdca746c

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

.
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Total de 52 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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 22:42:43

https://www.instagram.com/

04/11/2020 01:42:43 UTC

03/11/2020 22:43:01

https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

04/11/2020 01:43:01 UTC

03/11/2020 22:43:15

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

04/11/2020 01:43:15 UTC

03/11/2020 22:43:24

https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

04/11/2020 01:43:24 UTC

03/11/2020 22:43:40

https://www.instagram.com/p/CHIYI6wHd2C/

04/11/2020 01:43:40 UTC

03/11/2020 22:45:02

https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

04/11/2020 01:45:02 UTC

03/11/2020 22:45:15

https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

04/11/2020 01:45:15 UTC

03/11/2020 22:45:29

https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

04/11/2020 01:45:29 UTC

03/11/2020 22:46:21

https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

04/11/2020 01:46:21 UTC

03/11/2020 22:46:38

https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

04/11/2020 01:46:38 UTC

03/11/2020 22:46:52

https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

04/11/2020 01:46:52 UTC

03/11/2020 22:47:18

https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

04/11/2020 01:47:18 UTC

03/11/2020 22:48:40

https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

04/11/2020 01:48:40 UTC

03/11/2020 22:48:56

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

04/11/2020 01:48:56 UTC

03/11/2020 22:49:02

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2434304127679632213/

04/11/2020 01:49:02 UTC

03/11/2020 22:49:11

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

04/11/2020 01:49:11 UTC

03/11/2020 22:49:14

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

04/11/2020 01:49:14 UTC

03/11/2020 22:49:22

https://www.instagram.com/stories/highlights/17954996848369666/

04/11/2020 01:49:22 UTC

03/11/2020 22:49:29

https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

04/11/2020 01:49:29 UTC

03/11/2020 22:49:34

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

04/11/2020 01:49:34 UTC

03/11/2020 22:49:51

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

04/11/2020 01:49:51 UTC

03/11/2020 22:49:52

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

04/11/2020 01:49:52 UTC

03/11/2020 22:50:06

URL MANUAL: https://www.youtube.com

04/11/2020 01:50:06 UTC

03/11/2020 22:50:07

https://www.youtube.com/

04/11/2020 01:50:07 UTC

03/11/2020 22:50:23

https://www.youtube.com/results?search_query=chapa1+ibccrim

04/11/2020 01:50:23 UTC

03/11/2020 22:50:30

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

04/11/2020 01:50:30 UTC

03/11/2020 22:50:37

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

04/11/2020 01:50:37 UTC
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03/11/2020 22:50:44

https://www.youtube.com/watch?v=RQ1hVR41Dg4

04/11/2020 01:50:44 UTC

03/11/2020 22:50:58

BOTÃO: VOLTAR

04/11/2020 01:50:58 UTC

03/11/2020 22:50:59

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

04/11/2020 01:50:59 UTC

03/11/2020 22:51:02

https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

04/11/2020 01:51:02 UTC

03/11/2020 22:51:09

BOTÃO: VOLTAR

04/11/2020 01:51:09 UTC

03/11/2020 22:51:10

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

04/11/2020 01:51:10 UTC

03/11/2020 22:51:14

https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

04/11/2020 01:51:14 UTC

03/11/2020 22:51:29

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

04/11/2020 01:51:29 UTC

03/11/2020 22:51:30

https://www.facebook.com/

04/11/2020 01:51:30 UTC

03/11/2020 22:51:55
04/11/2020 01:51:55 UTC

03/11/2020 22:51:56
04/11/2020 01:51:56 UTC

03/11/2020 22:51:56

https://www.facebook.com/sem_campaigns/sem_pixel_test/?google_pixel_category=14&google_pixel_src=https%3A%2F%2Fgoo
gleads.g.doubleclick.net%2Fpagead%2Fviewthroughconversion%2F1032622309%2F%3Fvalue%3D1.00%26currency_code%3D
USD%26label%3Dqj5TCM3q4JkBEOWhsuwD%26guid%3DON%26script%3D0&encoded_one=AQSZZeCigOF9HI1OzJCNuR8hov6NFOw0yAkgWFYMAw1i6NnDTbiAPrB0zmyrgShZGSzsn11MXCGZfz7EtjpXHf&encoded_two=AQTRYfEMZPdSuqN5CNI-Bd4ZkndLHC36OQkpSMbGnQeecsRQd2hWO__QXkFC0STCuFQEqHaRUO7kY28H2C0CVCh
https://www.google.com.br/pagead/1p-userlist/1032622309/?value=1.00&currency_code=USD&label=qj5TCM3q4JkBEOWhsuwD&guid=ON&script=0&is_vtc=1&random=117
330481&ipr=y&ezwbk=AZuM4hCCniKVgHXrp2LwuWrB8YMaD78Qb_J29RvmmCJbOm6OTZDab0xFZMW2RHWzBgUjbIADO6GecJUnj5qZMPI6nF0
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

04/11/2020 01:51:56 UTC

03/11/2020 22:52:08

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

04/11/2020 01:52:08 UTC

03/11/2020 22:52:17

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

04/11/2020 01:52:17 UTC

03/11/2020 22:52:30

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3590026264380971/

04/11/2020 01:52:30 UTC

03/11/2020 22:52:38

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791

04/11/2020 01:52:38 UTC

03/11/2020 22:52:50

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3586331438083787

04/11/2020 01:52:50 UTC

03/11/2020 22:52:56

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

04/11/2020 01:52:56 UTC

03/11/2020 22:53:02

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3580750155308582

04/11/2020 01:53:02 UTC

03/11/2020 22:53:11

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

04/11/2020 01:53:11 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

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.129 - 104.244.42.193 - 104.244.42.1 - 104.244.42.65
Endereços Ipv6: Não disponível

youtube.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/02/2005 Alterado em: 14/01/2020 Expira em: 14/02/2021
Endereços Ipv4: 216.58.210.14 - 142.250.74.206 - 172.217.22.238
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:809::200e - 2a00:1450:4001:803::200e - 2a00:1450:4016:804::200e
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instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 52.202.74.127 - 52.3.71.143 - 54.81.80.189 - 52.3.102.88 - 35.173.166.200 - 52.1.230.205 - 34.230.186.253 - 52.7.198.84 52.45.116.207 - 3.214.242.45 - 3.227.79.134 - 18.235.93.155 - 54.145.10.249 - 52.2.164.38 - 3.223.116.9 - 52.45.71.214 - 52.207.95.49 3.219.90.152 - 3.230.53.225 - 34.197.66.165 - 34.224.96.200 - 34.227.133.179 - 34.238.65.211 - 54.175.36.206 - 3.218.3.143 - 34.199.142.235 34.228.93.200 - 34.239.39.134 - 52.2.150.28 - 52.200.201.185 - 54.85.141.180
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::22c3:61eb - 2406:da00:ff00::3e1:37e7 - 2406:da00:ff00::3403:478f - 2406:da00:ff00::3e3:4f86 2406:da00:ff00::34c8:3639 - 2406:da00:ff00::3691:af9 - 2406:da00:ff00::3449:8b59 - 2406:da00:ff00::3d9:b221 - 2406:da00:ff00::22c3:3ba 2406:da00:ff00::3d2:51b1 - 2406:da00:ff00::3447:df22 - 2406:da00:ff00::22ce:3efe - 2406:da00:ff00::35b:79ec - 2406:da00:ff00::3650:6426 2406:da00:ff00::3652:7ad5 - 2406:da00:ff00::369c:b240 - 2406:da00:ff00::22e3:7a0b - 2406:da00:ff00::22e4:5dc8 - 2406:da00:ff00::3400:8726 2406:da00:ff00::22ef:59d1 - 2406:da00:ff00::3e1:f3ec - 2406:da00:ff00::34ca:22b - 2406:da00:ff00::3653:bae1 - 2406:da00:ff00::3d3:be26 2406:da00:ff00::12d6:9608 - 2406:da00:ff00::22c4:d108 - 2406:da00:ff00::2399:d616 - 2406:da00:ff00::3400:d490 - 2406:da00:ff00::34c8:c9b9

google.com.br

Registrado por: Google Brasil Internet Ltda
Criado em: 18/05/1999 Alterado em: 17/04/2020 Expira em: 18/05/2021
Endereços Ipv4: 172.217.23.99 - 216.58.208.35 - 172.217.22.195
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:800::2003 - 2a00:1450:4001:815::2003 - 2a00:1450:4016:804::2003

* 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 22:42:44

domain-whois_instagram.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:42:44 UTC

HASH SHA512:
7c19ae66db99467d9f8eb10097a0f24fb11162386267a78f83952bab0604a6a39a5399d28a4c2fc7b825d9dee2b6a41796d72caa9ae73b345e666049b5044c97

3824

Whois do domínio: instagram.com

58394

Código fonte de: https://www.instagram.com/

63589

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

110601

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

93463

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

105292

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

106590

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHIYI6wHd2C/

112183

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

109046

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

104622

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

104499

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

108863

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

112044

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

131703

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

133722

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

133859

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

134013

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

132010

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

120215

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

HASH SHA3-512:
f07bd6dc2dc2dc69e1a6afb4957aaa09d004311f3c50521e2c686d89ebf63fd53cf7bcaa05b5c910a3a52f9b57cd5d7ac247c12b828a0c550dd7f0d9cccb84a0

03/11/2020 22:42:47

source-1_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:42:47 UTC

HASH SHA512:
87bc2cca5d28176e55c2937dcbe36b3f7f54f4c249c18341f1c385170d08448499dde2f81353fca6bc8b12f6790c171aa0a9194da9b6a36c97cd7a2a0bf89cee
HASH SHA3-512:
24931748d13fc446b726fe45d5c73e01ddca06e988908c9fbd2130dd81e4c292b25301b8b1e22d09a659fdaf483f7c682aceb0a195dd16ada3b119e8b71c86fd

03/11/2020 22:43:06

source-2_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:43:06 UTC

HASH SHA512:
c6e29693e44275aacc06b0885c293346e8e06eadb2433394aae8e2f1c1417989707552ffa66908bc62f5b10c7bf8cf884df9c0d512f5fa68028c152971aaf652
HASH SHA3-512:
5d8e7ceba40a13ad6883b6e75574662277d02500078915551aa9b96193268d9c3aba11749d8af739510a7a7955c894205502f134c8e84d194c12a86f399aed67

03/11/2020 22:43:14

source-3_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:43:14 UTC

HASH SHA512:
9f59997d1c8f14df42c73b64b66d825a79b38b43b0366034e877f1567c0ac260f0cd636edc791362c79c90162c9ebd03fc42cc28ecfd7883325c715cbcb98db0
HASH SHA3-512:
1a88ecf37688d9f28cdff4d4505d1330dff7383b90f3049aa343c7d65a17f2cdb2d32d74e4c62814bfc3fed030dc1c15c4aef3179da47301412d16cf3209c4a6

03/11/2020 22:43:21

source-4_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:43:21 UTC

HASH SHA512:
ba7b6078448b00cf1a2af2f34ddda05df181253e9a77ed2f953a655b01979affd8988725733e5a34ac6e38f190ab5e54d3b20b68dd2388b03c54db5a2686886d
HASH SHA3-512:
336791ce0935101af64ecd3bb1c6ed3ff6f55a7369011918aa661fe847dd5a42e75ef6eff9c7a21f2088e583f16caeb3f968d313c2878ad0d73525c2468ee640

03/11/2020 22:43:33

source-5_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:43:33 UTC

HASH SHA512:
66ffdf49c9e8d1ae8c397d748da22a95de5e3149cf9834bb8a0442053dcd1636b4defdade1cd0182af1c8f15ce6bec7fa2cf958b2d4371dd2107557bc73deb12
HASH SHA3-512:
27578b110f8e00950355fbfdd381c28d3af12db251607b8910b0344b83b6bb5b98e6eba58ed0e400b3071aba319acc40be1d78c3c0343e477789c4e8a52f2c8a

03/11/2020 22:43:43

source-6_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:43:43 UTC

HASH SHA512:
7dad54cb53abac077e440fa404e178c125379b5c7a6d93b7d02af96d597e038959c6b0d9ac56a37bf90e9d00605e59055bcab5de49492166ac2f3b90fbaf11e7
HASH SHA3-512:
c0704984e5493e515d78164faab4ee3f036079965188667cff61c3e93e5748add3c39fdd329831fdc0472919acf7e866412420947581e2fa7d08c80020a4e860

03/11/2020 22:45:06

source-7_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:45:06 UTC

HASH SHA512:
4be5d1e8f5fa086615cf5cfce2d668f94a497c2aa309125a98a206b51632ba13767f58330ab980c1bb49c66615c54929be3a3c01288977b3cbdf7d0103a7f1fd
HASH SHA3-512:
1ca5945176e48f6ec4bb9d09ab919d6941424664cc6c6cadd050dcc99410e6d043a92ed9c0c3cc7a1ff593180054758152ae94cda55275743106b4ae41f9a82d

03/11/2020 22:45:21

source-8_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:45:21 UTC

HASH SHA512:
806eb1bd2ef664f83398c80504e7eb5fed45acb0452eff4cf56620509ac5129dafa07272223cb8dd92facbaa66b97ac9c197247bbd684d64532175f93e9b7943
HASH SHA3-512:
376536fe60d729713c4a396036c6d38df81fd70b19304d0e66233ab1d3710be8e176d1f11b9c126d6dfc3df8dba3bbc70567f35bed57ee4c24721c4410f8352e

03/11/2020 22:45:32

source-9_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:45:32 UTC

HASH SHA512:
d458bd33564b4b86297f07bc5e29a3dbb1450177e7630c16b23292a846b687a94efaa8ca802a09a307fb649511dcfc789c8d8bd94730926a9836900efa9eaa4d
HASH SHA3-512:
d1447c601b16b29006aaa1ac2854198ced8e828d57f7edfbd2f3bc22739669e61b8ac93f58c18e18ff7a1dc18501d6f4bf32a4424d797437820c414c91ff0638

03/11/2020 22:45:37

source-10_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:45:37 UTC

HASH SHA512:
b4897807466bd71636a3e43d2fa05ac5b45c5b3a81422e869140b453ac0dc68bab0852ecf8debd1b59683cec70ca75362349f91ef8180c8218293ce669406d8c
HASH SHA3-512:
c599b227a0fad7397facd31a7f255d930758f5b46f11fbd5e2a563ccfad240c15a09465fe92424307d49be09359502a811383de12d21d12ad98eca05b6211982

03/11/2020 22:46:28

source-11_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:46:28 UTC

HASH SHA512:
90c45db2df84d669459238ac48bdf1215eb06823dd709dc122344e1ceee617da4a43157f20ecee4f3a7551e9c7292b0381dcc9fa6d2d5a4bc4752fd968e565ab
HASH SHA3-512:
f1f2a40b72f532e4a16f6499ac8ea905f1f50da7fb1a1294e08ecfcf85a138922df9070aed663371ba2b20fea79668643c52c9eeedaae0a7934b8a30ccee9272

03/11/2020 22:46:45

source-12_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:46:45 UTC

HASH SHA512:
03c46030c7b33bdfb3fcce17a48c576459afca47a618fabb3446835a9391587aef673860430a274ad65d9707b6e963f0cc1947f1c5f9ddfd00c89e920c98c164
HASH SHA3-512:
630487c77e67167a7f319d49231b034676f58d7051b431667b9ccb58418c4bcf224d271761a4ebbdbfe7b88b88a56ddf04fcd6e13408917fb62670da1592c73c

03/11/2020 22:46:58

source-13_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:46:58 UTC

HASH SHA512:
49c91755636dd49c57609c090b3e976d2361746da7ccf6fa5df32c766c992a46a255655ca81af704e9cc427354b177c35d19d9b4e717ccc9d39e3911cae61f82
HASH SHA3-512:
a29cb013c1ff8231139f68de2a816cba6c4fa37ce467616972d5a764aa48e548d613d1a957dfe436714b03bf74f7b1a6deeb6fd55c866aeb5488d7fe9d03d0c3

03/11/2020 22:47:06

source-14_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:47:06 UTC

HASH SHA512:
51b103b0db55e2268fc76c742e209a1f120ae6619cb8f76a53eafd6555e6a573e515e01396d6f61cd274ac28531be11f84125fdf8e971290868dcc44f0ed5f80
HASH SHA3-512:
5d693cab68f23d2d1fc32f18fdb5fd364e63ec2231b6b99c93595a35309499990ad329a07c4313aa95f0533bd0e8806b957e611b976aae7ca2ea570a74e59596

03/11/2020 22:47:09

source-15_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:47:09 UTC

HASH SHA512:
ef8c43b6f67f4b3424253b98dd3bf325d52610bbe44fe603b83922da85ff12ca1956a1a824f4dafd49088fa273d30f098c5883bb2e41e4a3ed6c5c3ee1f93663
HASH SHA3-512:
c57b4a041327e1b67ce001f13ac33c6180a788290ae6019c9de31778ae50f12f84ec06a795cd89824c238d7b829638d3b499c2ba7b59b838473269ffec95ce79

03/11/2020 22:47:12

source-16_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:47:12 UTC

HASH SHA512:
7c35675a238c41de7ab07d929a35a5ebdb166903147c82c0d54cf55a3ac1ca2a2461c57b153b00a24c5a0957520d737e10dec204516fac44f9046cf6752c2c78
HASH SHA3-512:
01c0405ddc7a611c384484d8ea29d063b6de7c74cbc05d638897a7c0e628e4ec3adcf5052806e1ed29fa0d64674d4e08b0599aa6fc449753ced8d51826f616f5

03/11/2020 22:47:14

source-17_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:47:14 UTC

HASH SHA512:
42a0a22e9f574246ede3b52d3497152e66cb2a89353de1aa8a0d32ad4af685f314bc56053cdae46d998c9103c5af0518b31441024e61eb1902c0845dcb3d2c19
HASH SHA3-512:
20d17d492c007b245ae5bca4faeabe07665c5b1e6c44dd5f8a86f7c1e776fdf5b3179ee0715773442908a07fda80ff518cc795cedf3f76b6d44fa04353638cc0

03/11/2020 22:47:21

source-18_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:47:21 UTC

HASH SHA512:
aa466a70378dafe18ae220320e2a3557239cebe3e119808ee7538ec7127ded2a7776c2839748b2685df674149b8b1eaf25ca28f01deba0c36054382a5f76c3d9
HASH SHA3-512:
a08a690bb47d1027e16eb17ba6cdb64537854d545946e4b0ed1b2b38b70e95f2f6514cc42638f71c7108bbae0b0dfb98bd0b2aca0c6bbaafd0fed9c945754544

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •

página 61/74

03/11/2020 22:48:52

source-19_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:48:52 UTC

HASH SHA512:
9e876541147ed26b7cd251afd4d7c73117a800a164571369307fd121ec688241ae21e37ed0295b47f851404808617205bb4a190f25025eb8159ecad093b317fb

108120

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

63866

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2434304127679632213/

73949

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

64674

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/highlights/17954996848369666/

60728

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/highlights/17865167294139480/

3806

Whois do domínio: twitter.com

68256

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

3849

Whois do domínio: youtube.com

3267286

Código fonte de: https://www.youtube.com/

3405564

Código fonte de: https://www.youtube.com/results?search_query=chapa1+ibccrim

3421213

Código fonte de: https://www.youtube.com/results?search_query=chapa1+ibccrim

3465738

Código fonte de: https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw/videos

3604801

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=RQ1hVR41Dg4

2833253

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

2850874

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=w9zvMYpSAQo

2816674

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

2851166

Código fonte de: https://www.youtube.com/watch?v=VCF3joFCXkI

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

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

1603

Rota lógica para o domínio: facebook.com

217283

Código fonte de: https://www.facebook.com/

HASH SHA3-512:
0217e5c6cd50bcebb8a06ec3324ac776cb8ee7b119127cb8ce42322e4d45e11d1964d7180022a98a72c5e263eac0d8f9767325a4d58c2464471251611e8eee2
3

03/11/2020 22:49:05

source-20_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:49:05 UTC

HASH SHA512:
84bedbac0d76e4bec3ad859c614f529e402318ac29b596a256dc442fb4f90e343b2a528ecf7822e5f1c818b57476eadcba25d776089e58ba246ef928835a8ed5
HASH SHA3-512:
f6f78babf0acc7de8bb54ee6132f8cf55817655ec52e20a04a87aaf9595b147c58e2214e8b5addad698cc18fdf95ff6828455cf82800b1a3e72720bd08c918ae

03/11/2020 22:49:18

source-21_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:49:18 UTC

HASH SHA512:
8d17f337be111f8ff826832a9b08cfb4b65f110aa6f4432dfeab5a032fa3e70b4c27bf715375c56f338250c69ea0d90ce934c70ea0c6a6ecc729c43779c64680
HASH SHA3-512:
b1b0533ad756fca55c522d6bf1236c12eef79dd04a2b47d71615cb64aab0757d19a0045ca902b334bed13ecdb0f5b4b1d5eac2af60cd42821b5068392d60ffb3

03/11/2020 22:49:24

source-22_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:49:24 UTC

HASH SHA512:
6254af0af83d2ef0912ff7ae5e4b22f466326525efe273a74d24134f3f999f74d26daf3cea32797247eba7b8b92ab47dae22a8b0a331b2e3876c8fb21f40cb3f
HASH SHA3-512:
bf895e2222b00d37a08c47b0a9a66c393ecf1f795523f7de530948e57d2fc3f00fdc47ae79e135bc4b5d25c0cd476f022570f629b018e1c103296775ede7cc71

03/11/2020 22:49:31

source-23_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:49:31 UTC

HASH SHA512:
7e232374ff4c88e32b5332801df235dd321a0e0944d91c9a4fcd3bfef9d0231c31916333d9381782f08974f57cad8e5d4bc34de8928a6047b4ae45347440b75d
HASH SHA3-512:
77d3ed076aafbd05056490a95ee3dec2f217e689097a72acb5c7c458e596b6e04a6a831e499684b5cd10d91c4a57def53a781d8e067cf709ed05670c04641d39

03/11/2020 22:49:52

domain-whois_twitter.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:49:52 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476
HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

03/11/2020 22:49:56

source-24_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:49:56 UTC

HASH SHA512:
acd0f4722e254da4f742864bd8e1fd2db803a4b83a0fd11d44ddaed726b72db510b7a0af9ac3f23e568bc8465d18e429a4b823846efe5548b52d70cc57d98bc2
HASH SHA3-512:
7a31baf5e94a47d17e130c17b9f83dffd2c9f2e03ccfbdcc7159e521f065708467e105ffc205f4eb0ec1e677e30fa199281e27915f516366cb194b31715a420d

03/11/2020 22:50:07

domain-whois_youtube.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:50:07 UTC

HASH SHA512:
3cf7ca101407fc7eedde1371f2d977caf7fdf4ddda21666fbc57cb151fc86933caf166de270635cc5d672c3a7bef5a3b47a76fbf4656f6b01f228381c07972dc
HASH SHA3-512:
de9f1bad19cc175e8dd0607631c521172653075e44dac315d32fcb2ed7f9c9994d8c91c2c868b3071dfa29b2b1b695da37606c82297e91e2896f888409cf3488

03/11/2020 22:50:15

source-25_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:50:15 UTC

HASH SHA512:
d2d7e2006ea02c0642c5c026d76ecf6b6e0a853d1e78617856cb6ebd9adc4d9942c1910d57f76b803d203e55e4f37667f6b44102762e2822a9a2bdd8e6771a44
HASH SHA3-512:
c7f5c1ef44103b1b602d3a4f298681a812080c9be976495f343026f54621366d0a2dfc2d34c6aa958ba0dfb91955ce1ecf02c385fef57a31f670fe5ac4686ec1

03/11/2020 22:50:27

source-26_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:50:27 UTC

HASH SHA512:
c1a3d09cdea095a89c8b7276320ddeaa6ae1ddceb36ac2c9344aa7679a8fdd003d703f630e3506dc233043f38f2d764ead2f5720c115d6d392b1f42f9b88123f
HASH SHA3-512:
083c6e605636fa590c8e06a199241111e100fef3eea55a94851e9b23f4fda13766a897897c8968e307261e5ed70915d8b6d03327a711979ee93e780404a4d8f5

03/11/2020 22:50:30

source-27_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:50:30 UTC

HASH SHA512:
0b7bb5846e34099afb5202c2ad4001c8002fcb805805476d472460ed6e0d663ec02bbeec6a8ecbab7355e7e5aca13ed8c3ed21ecd82666744a6fc7d99c839788
HASH SHA3-512:
a6395e89492817c730ab9b9403f4e2ad7df59a9fd222ea8452a38cddf228cb192cad5cdd8771a96dee4410afca3fbf051b3ffee6c464eb038826035b10755134

03/11/2020 22:50:44

source-28_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:50:44 UTC

HASH SHA512:
63bec42082e5ef1a97dcf32d58ebf578a9752d168ed872bf8c7c98b9501436804c06b42d8362e6157ba590dfae4df145dacb008cb321489418225f4bfc1b367e
HASH SHA3-512:
b4e0dd21429f2f2f62479af772c69241a83edc514ce70fec81ba55ab9246b1f6a32b60e41c8ad4165af6a6f9e70ad67feeb42b8171065994163a9ab53565fef4

03/11/2020 22:50:57

source-29_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:50:57 UTC

HASH SHA512:
9d96b434052cd1ae1537a75a5952bb3ccfaeb34ed08253926302db2380f79b7ce847c792d0ce20cff0925434d8ee832686e8c7a697876d86b90d301e1e63228a
HASH SHA3-512:
1e1a1333129548436931efa2b3fb0968de78de965441a830f53daab869a1db0fa107f83a1fa1e1df22bdb3d8fb73c9d76ff2a0f68d797f5136a1ec4e213b45c9

03/11/2020 22:51:06

source-30_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:06 UTC

HASH SHA512:
8a2fe3e7a5278ebf09e48845e815b92325c0d1548de7888ec1e8f59326e612e203cb402b35fcbde8025f004b031e72651caa5d147da9bdd15e10927385c06b41
HASH SHA3-512:
e9086bb0cfe7f1b2927c73198f0bc82e5b831d2ea0ee59cefe52507bd4ae66714b6fd0fe29af822c3d01849622dcc005e755de7dd989c2b6c18ac7a2ae6fa7a1

03/11/2020 22:51:09

source-31_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:09 UTC

HASH SHA512:
0978b403b16abcc46561f0146f22fe5b21be791e708bdf99e84f865bd3e0b5a9272dca2a95ae895673386d0cb8c0a2eda51a7ba7f7683f95d88413bd456606c3
HASH SHA3-512:
cf3a705f01aaf879063ef92878f1300170b50f92c2a2db014e2321b5a54af2187c8e99020da91f5e705cda467aa0598458c92a213617c819d71f194f50ac7b43

03/11/2020 22:51:18

source-32_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:18 UTC

HASH SHA512:
0038ec0d3cf41b165eab1a12f25e28e8912f7bce8d10425e419455a8eb41ba0e3163f6b4c1ca3b0da189969059e7180e16b3bb3a870528193b188149b21da6fa
HASH SHA3-512:
f269a2a32c4acb41511ea47ceaa784061bde481a061643b44a172a9eefbde6bc644cd2665bdd61743a5b7ebfc97f67655bf06eee49445abc011f6618bda3c009

03/11/2020 22:51:23

source-33_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:23 UTC

HASH SHA512:
08c250b51d689d0e5f50a6bb853e07f7c906adb342d173bdc4dba69c2663005f511c19669b9ada0dbfe1475ee2409588c976fceb5c5a6aacd27570619f036664
HASH SHA3-512:
4c5b9938574b09bbe5328d7a8a5b03ce51382c60e146f132a67e9e25fa8ce3f808ea94237e683c6a013afdb0efbf74be63233e94d38f72addf9275af59f3ba16

03/11/2020 22:51:30

domain-whois_facebook.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:51:30 UTC

HASH SHA512:
8a34d33e1d9c6bb33f44eb32e7f9f5dfa24ceef46b74fd353f721ad441896d589dcaf0cad266b9723dffd92e8bce813fea8258b221885f6f19e9e7af4695c403
HASH SHA3-512:
68d2017cd1f83abbe7dfe0112abdfd07daeea336c1d03ff459ac3e6059c2d358689b1cbede6ebebfb95b744cb461d804f6355f4d99b5544ce9d4796a0310ece4

03/11/2020 22:51:32

domain-rdap_facebook.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:51:32 UTC

HASH SHA512:
bf1f7fd5742cc7ce48843d71aeccf6a134c2997a053f45c84e421397f64447eda31b563c455013bc580d8d469a12f65b657d2d4eecbca558b4cbad05b25947f7
HASH SHA3-512:
30e76c7b3db234a3b396ce13c51125e5900d7d0644dddaa6c7b71fad3c8ce912b817aef230be0608452f900b05fd20048a670db29be8ecee6c973f3682662285

03/11/2020 22:51:32

domain-info_facebook.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:51:32 UTC

HASH SHA512:
4fb9860fb4bf7d1ab3e1fc7dc0578868fcd69836a4a2245cbbc16a327ec3784e4e16b4cd02911c7f623f1fe989325069d49e490e257a668842caa187d99ca030
HASH SHA3-512:
50abb8e6929e456e3b45dcb12b64e4650fa54f3cddb189ff1ddf96c598557c370435591f150a7a8989b49804b7aef06d56c48b74bb738bc15a369e0afd3e2901

03/11/2020 22:51:32

domain-traceroute_facebook.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:51:32 UTC

HASH SHA512:
c3a4752b16eddda8d08ce4aa8a4edfc68d545eee097a042eaf59afe687544ad5726adfd798b07fcda0bbb2ad51bcff9488d6975e5598a8f548e32031ab9f5f10
HASH SHA3-512:
68d7b41d314927e53b069c16641fa877ce75c713bf7e2f6e6857e205ad5564a40e397fe19ec5ce8bd22bca5d7c81e010026f8643c042beefe7ad848873be0ef2

03/11/2020 22:51:34

source-34_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:34 UTC

HASH SHA512:
9cf2cbd47b923b36c6477c570c9ac448e91da4bab5c8bda485ee84900140391597aa1552c1ee92fed063d521a00271a73c2d36115852c5a47a42ae3151abf1a3
HASH SHA3-512:
a374ed2a2b60bdef453e535cfa2868192cea9d733b7de613a40100cda1310762b6ba8c7ed75f1f6f4050a2e96eb35f4b1ead3ffd86b017062a42bd0a42b44bf9

Identificador Captura 5fa2-070a-3235-1801 •

página 62/74

03/11/2020 22:51:56

domain-whois_google.com.br_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:51:56 UTC

HASH SHA512:
3727fc61e536b80353ac9fc203a8f8f954fe4e3b3e161e0eeda1418a6d93aa70716336d76970501efdedbc1672f1d318bd7ef86dff9abedecf1ce6c7d493222b

1300

Whois do domínio: google.com.br

2296238

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2575089

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

23038

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5311

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

1279

Rota lógica para o domínio: twitter.com

2478440

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/about

52139

Consulta RDAP (domínio e ips): youtube.com

6825

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

325162

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6530

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

1597

Rota lógica para o domínio: youtube.com

3473

Rota lógica para o domínio: instagram.com

2508419

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

2536813

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
f33bd0a06f1c234f706b129c71fb7fdcdde91c1ea4f413537bd00b492f6d2379ecbca0dcbaa2d342484a781ab41dba0df483aeef7356783eead92cbe0fb341b3

03/11/2020 22:51:59

source-35_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:51:59 UTC

HASH SHA512:
92bcdb89679ad40db53fcc2e9944f466659cf7df0fab3e6d234ec71f647b45f44a6e3093d6c40daaa27f129658c2889ce39fbfc88d8f49aaed62c06163d77c4f
HASH SHA3-512:
84f981655b283f44d8f23bb3005936ff6b1948850f8d8c7d29feed0f46188056ddd06dc683d8a1e41557555fdc4a64009d8ddca827ae96fcdd98b7d447c5b006

03/11/2020 22:52:07

source-36_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:52:07 UTC

HASH SHA512:
fe7db17911a5c6e19f51d7c9eed43e9721468f077ea81dbbd8a68351c200296a994ea51c582f3905d29ff021e2177b9761ebed284dec25ae7aa52c3d79d8d87f
HASH SHA3-512:
aa9282d50483d792b1f3e9250ccf3b2276ad63ac6140c9eae3371c6161dc2519eab0f5325be82cbab8485c1ace892cd360176df5a944d3559f014a4e338552b8

03/11/2020 22:52:14

domain-rdap_twitter.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:14 UTC

HASH SHA512:
595b6ded5c50c7472b13c53fd4645601a44593e75acb6c8468cf13fefd43fcf400a0fbb0954e3d255c612559671945bda9e760e64ea63ceedc63c41a3a7f47c5
HASH SHA3-512:
28df19cce7c6cd54b171a8839a617668278009c65d4d3a07073075a221c6fc5fb0c6d413aeecca0098423426858d8a041bb8dc5bab9da672014a62a6033bba8c

03/11/2020 22:52:14

domain-info_twitter.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:14 UTC

HASH SHA512:
d85d89d737c9037dde067436a009a14a659d863809db5ebf1ba064d3e86823515d47646e5920bb7faea373aae2face03f80d4a489c1ebf13c322af290d42ffeb
HASH SHA3-512:
7e1f13e30a209c647895a2d641cd56cfea3c930b27e33feec1c120b9c95ad2bcb21839c6f4e1fe0ff8c5803b270ee8e3ea1a245b5c92ff9f9e42b7a644488c64

03/11/2020 22:52:16

domain-traceroute_twitter.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:52:16 UTC

HASH SHA512:
0a03c690b6ebb5c73db5adc7f94607f9a370eec5ec4656d6c3f28c289868afd64bed64c4fe44c87d635d90787393ccccd83db2cf01104928dc02ef4fc9582d62
HASH SHA3-512:
f4ba80526022e8e68fc8ca0731fac26be67e775fe8f3a77f5d93b4168e02d991347d65c191aaa294e2d162c3cce8183c06a9f39a0ecbc3657c769ecabafe9f38

03/11/2020 22:52:16

source-37_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:52:16 UTC

HASH SHA512:
2c9af1a27bbf6936127c378dfe5615cb41e35643a3141159548df61b90d43314e4bf35909875b02da1f19645737cdc631df14b408a8b2984134807a350dd4d24
HASH SHA3-512:
f33887c22102d0e368ec9146e63bda181f4614dce15125cc9922ea66d588d23e928a2245997be4d5b6873d25b503aeeae725b51111687e07410fec95c6247743

03/11/2020 22:52:17

domain-rdap_youtube.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:17 UTC

HASH SHA512:
d9217c17d022b481d54a67b8ef7ff1eaa3850700eb6532547c92aae67720210d9b13821eb55214cc1380878703e7023bf7b896a9ea2783fecabaf34551034fb3
HASH SHA3-512:
fd85a992de0b756b4b385c18538ec22c19122c223ca424591ea625229c5e2f5b436d0883740eba3a0e816a83b0b3f9bf470c3b1495679618867a0fe2a9a193c9

03/11/2020 22:52:17

domain-info_youtube.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:17 UTC

HASH SHA512:
a905ba2e9d8f0885c4ebe68d8ec532ae7740b7c3657d04b1c509486b184ea89bc976da745f19fb87f0b0b12e8890bef09a07e847059380ccab54cec2f614a2ba
HASH SHA3-512:
7f6ff51fea6fc866fcc74421566b54a4a7ea215481ed709dcbcc6481e02b22560d9c4e43172d1721898e7fcb0da396b9ef17fa3dfd65b3136b3e4b1af906cd3c

03/11/2020 22:52:20

domain-rdap_instagram.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:20 UTC

HASH SHA512:
9b4440c720422624d88a3525166271dbb49e3749b093f84f700537810b06dc9b717fb378064ebd0a9a032e35172e20eaa3d43f77d2586864afe7e77a74f7a65c
HASH SHA3-512:
4911f94ca27274f5e5e1ab48c2bffb4cc73b00018dc57821891602813a2d58d3c3f00770dd10e0bfde512ae6e6b4b0b7f4062db673d0734c89138107de389e8c

03/11/2020 22:52:20

domain-info_instagram.com_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:20 UTC

HASH SHA512:
2a08302bf3b8f79f33a3353448694dfa290231647e11e5d1b89a2e67e0c18a5e90b03121e5c736cb579c7c1d703aa3cc03f3c0fee53ef6717cec85c1076491cb
HASH SHA3-512:
2e5c5c922ba25e7a2c65faceab4a136922e219f12a967dad7906288af44d8e91f04896b308faebb83ce503afed4bd65ddb76895dcf032a82e510089a0504f2ca

03/11/2020 22:52:26

domain-traceroute_youtube.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:52:26 UTC

HASH SHA512:
ef1d0561ad33a89a073baea50dcbee2f3f1989a846932e62b38c87796fa0272f555df6396256cf3e7cda68e12271260f2f5edca23e2ea8432aae41bdf038572d
HASH SHA3-512:
b7b71d433df46d50a53f3494861952def252f846a49f11247a168ad61cbb66c21a06ad846334e3bc5c8da2c7e5eed6824e8334cd71f8ca285cdd4dfb5fe5b0a7

03/11/2020 22:52:26

domain-traceroute_instagram.com_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:52:26 UTC

HASH SHA512:
56f2f29fe4f8fa29da5667c47cd2d65192a6fffa34c72f9d6138136c539e0e8abf84965c0cddfba23501cb1f6520ed2278e7baf1d4cd63decd0520d749f03305
HASH SHA3-512:
d4f00c89e9adb18eb871944f9a38093aade017bc672e559d0f0c8b211fe367d83aa2f32bae649145e64f63cc37a5e3b1648296c5d1f987c4fd6d31e0119c504b

03/11/2020 22:52:27

source-38_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:52:27 UTC

HASH SHA512:
fd0e6152bc6ee8f6f9490480deeea85eac4254d6d560ef4a1d509b9e53aff49ba608d7a099599e47dc129ad1ca9d902e1521e90e96a2226e1b6d8591d1614d6e
HASH SHA3-512:
a0a25bd8673664a4308eadd010e023597400736a0443e958d8049787f4d457907652dc66a1ed40d23f4e49975ed90bcb19a451d26dd44f58eff797a41e167fc3

03/11/2020 22:52:37

source-39_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:52:37 UTC

HASH SHA512:
16e6cdbb8d5a8e05a744470941d6b339e3bb6238e59f2ea00b6ac3f4c76ab33fb486664cd886fda27041b94c11f7d86851756d561c51ba41b3cf1d1d7e6a0f94

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3590026264380971/

HASH SHA3-512:
21649fd8437c5bc793ae17c726de12a9dbe00f211574a4ee74a633052ffa098ba488f683402cf0f4dd22949936ac92adecfc9e4be1257c041b1b2726c39dab71

03/11/2020 22:52:40

domain-rdap_google.com.br_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:40 UTC

HASH SHA512:
0003f4b28ef9545fc0f910ebbd993d3326013b98c6c3b8976c64ac14829b850a58e5ffbf1702a8258c10c6e4fe1b28abfcc48ce6fd489fa57f4328a76f2e3fe5

42326

Consulta RDAP (domínio e ips): google.com.br

3751

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

1321

Rota lógica para o domínio: google.com.br

2546346

Código fonte de:

HASH SHA3-512:
76e52666fbf0f548ab59e47543c0135a3257a2b9130a1e47acd938853153f00725902d0dd6aa72fcc10ae3c98ea2f639cc57e449bcbb425bd1e7f47c2107caad

03/11/2020 22:52:40

domain-info_google.com.br_5fa2070a32351801.json

04/11/2020 01:52:40 UTC

HASH SHA512:
862246f301132c0b3bc2dbcd2f5345ac8230b801c91cf0a067aa974e2b35eee5f433faf4b0b495dc37297d10798105f7a8a5e8f0ac64da62d89ec388b97879bf
HASH SHA3-512:
da505f0f78c83f69f4c22df17ab9502ed85f84ec8fd52d97920ba197549bd8beb7a19a72319abdc7920ab2e87e6601caf529acf41306553e59d4fa91909620b4

03/11/2020 22:52:44

domain-traceroute_google.com.br_5fa2070a32351801.txt

04/11/2020 01:52:44 UTC

HASH SHA512:
c76730d92a51d060b8ab043f7eb31f465ed1de532098dacee3d7130455b78b6bba4668a8aae1c409e7ea8b9ca2462fe7cb2ab29dcde55ddabc274a5deb2c4b45
HASH SHA3-512:
b47de6d765ef597f57964e7bd9477da0dd04771f079122188836864b4618eae129cd9188de817d8a8ac5922bca8d5be9a698626d9b5e5c17b8a8fc668c261f52

03/11/2020 22:52:49

source-40_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:52:49 UTC

HASH SHA512:
7684d8db275bac996d712aba8c2e49b79f54bdd38f26dbfbc058e751a9b3ee6ca13bf10a10b60161c19880f66be63f38d91975091db72fd476a55527baf49faf

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3587308064652791

HASH SHA3-512:
6c837131779c693a3adc5f8653f4dc4bea6feec7c39448f9eed8fe884997a01bfdb61399f73708ca31f380e2fa24b7ae5f2fae6f6bc3a6bf51395c15d9956505

03/11/2020 22:53:02

source-41_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:53:02 UTC

HASH SHA512:
9aa7181767ad3370c42f06e543d1315c4c9c1242fb48de09275b7cc166335c30e44881ea9dc402a7aa9cc051791aac464389060ed11f66083820937e629129a9

2537754

Código fonte de:
https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075851765798436/3583559088361022

HASH SHA3-512:
e20b32ffe23de99ed9bf65fa6f3f441ac3347c184a36f22ee424230d8b00f62f63ae7a1949c6113a9b6c1f644274e28bd2cf1bbff5333729749937aa7cb146e6

03/11/2020 22:53:31

source-42_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:53:31 UTC

HASH SHA512:
030e309ad5c9c94e4e166b927eaaddde458dee97f31ac2faa8f0fcf25d632aa6764a54f987455d475dfc225e0b924f9a34cec9e21ae9584df43ed58ac3373310

2602929

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

2583663

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

HASH SHA3-512:
50e7430a312bc7eba0a865116eb16c38d8c69d8247b2c5a97c414b657d5a6564ffc19e0f5caba24b0fe4a6786ff7cd016e444f27ff1a568bf41037449e939096

03/11/2020 22:53:41

source-43_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:53:41 UTC

HASH SHA512:
1aaf709611c1e63460e0b7cfd64b78dc28ee48aee1b6063ea6863a6210d4b45a1f38c65dfd43595a3c817096f772b51a0416a9536b5448c546a565031ead0066
HASH SHA3-512:
2b317bf33704f6dbb9d8835d9f7e502f58111672eae6bf929ab453d7fe7a62c32a1d1855dddb925e64b9eda03fbd9097e5b88541bc7d773776789c5f1a00fb17
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03/11/2020 22:54:20

source-44_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:54:20 UTC

HASH SHA512:
2464f184f709ff0c3e0e724cde52094b5d5f826596eb53c170f24832bacd47a0aff1635f93eb94a89114438ae29e1890b8ef32909b47399675bd0b523b3efd17

2739810

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

2869541

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/?ref=page_internal

4211

Sequência navegação do usuário

1369467

Registro de acessos do browser

HASH SHA3-512:
2dc3733e013e57b2bd7110f431eea26e2fbeeb1865bdfdbbff0dea81d40f8ae8e27bf74e664ea5d61765c94e0273a13d14750c512384aba4fd014bc75000a822

03/11/2020 22:54:38

source-45_5fa2070a32351801.html

04/11/2020 01:54:38 UTC

HASH SHA512:
23527c019a56db19b5df05572463e569b5ef131a7c77ec88a376cfe8941e5c342c44c9ea67f9558599660a6656e6074baeafb10340265242f25092352e3b18bb
HASH SHA3-512:
9241ae43f0e85de26f50f0de8e2be6548d4a359ebe4b12cb49a0fb1b29364f7e1e878011cd273cc042d3b26f56a015b8edd8a2c589785b7402257625c9669a4f

03/11/2020 22:56:23

navigation_5fa2070a32351801.csv

04/11/2020 01:56:23 UTC

HASH SHA512:
8cc07c3bfcf173179aa6592d75f34ce8ecb165b1c79d385ab15ff8d711744bc596746ff4ba3b7ff4d37dbc4aacff2a8da455faeec80a8724b13e5c4b32eefc20
HASH SHA3-512:
148c5a425a33d8c1284e35623254c2f723dd28ce7fe4e27c42a9a54ef0ccc2f3da18638564183af4146ba053426a86d821759f3a89da5e54798bcbcfeaf9efd2

03/11/2020 22:56:23

browser_requests_5fa2070a32351801.csv

04/11/2020 01:56:23 UTC

HASH SHA512:
31730894c769e0fe81131e465633418ec51a342df6659d18485c890fafcb611f5190771078e5b50e49cb859c00e350d5e7aeafdb85a20cbe253d6da475f690c6
HASH SHA3-512:
1c01b797bd41ceb07704b7c543960a56ad99a486bbec17d23acf521dd0a6e2dd51367be4b3777986ca6ae5f19925b930988d9341844bd4a883595858065a61e
4
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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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04 de Novembro de 2020

Relatório de captura técnica
de prova digital
Identificador

5fa3-4e26-3235-a31d
Título

Eleição IBCCRIM 2020 04NOV - N
Responsável
Pessoa física

CPF

Rodrigo Oliveira de Camargo

98144456068

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/5fa34e263235a31d

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

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

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 3/73

1. Detalhes do registro
Identificador

5fa3-4e26-3235-a31d
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

04/11/2020 21:58:18

04/11/2020 22:11:41

13m 23s

05/11/2020 00:58:18 UTC

05/11/2020 01:11:41 UTC

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

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

168.138.130.224 - São Paulo/SP - ORACLE

Objetivo
https://www.instagram.com/

1.2 Arquivos gerados
capture_5fa34e263235a31d.zip(32283291 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
028450eb0178247138529cd8795c7c4b3fccb69cf2a6a5adcaeb278189aaa2d5e9007abfed837ab04018f8d8b3f729aaba7e1c536800f83a937cd900e604083e
HASH SHA3-512:
725468850822fde7451db7c8cd05a35981d3f4271d3d0a11d71b8a814c273042fe6fe4f0217e54758772b418e43d985a361a0c100b9aec0de75d40c6ed18cddf

metadata_5fa34e263235a31d.zip(6750860 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:
bad0a84f409aeeb42bfb7b5ac420579908262d56f367ebcbbd788330a378e6a75af520b233564b05971d6de7d60023cabad29c99372c7356b9db2e451148a2eb
HASH SHA3-512:
b876e4e3beeffb1feec1160fae8a7509176ead72d97360951f330e224ebde3491b798123b5b085029041de95bf2461e7eeeeb9952609422a4ffc2d5c642ca853

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_5fa34e263235a31d.mp4

04/11/2020 21:58:18

04/11/2020 22:11:41

13:23 segundos

HASH SHA512:
b1f5160778c492f0aedad64e325d201fbee294e238f0298f02566857c7c8e927552952d308e8b082c2e85584ea90289bfbb466e354921cc8c8d7261239d22dc7
HASH SHA3-512:
c5a6b3696bb3af04536a819e8c6e0b0786718c56186e9cd06e4295e558e947d467b7681132e9bf64896575d95fc2d6abf0ba394aea9f5ba9df25753cfc8815e3

05/11/2020 00:58:18 UTC

05/11/2020 01:11:41 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)

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 4/73

Arquivo: image1_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:58:54 / 05/11/2020 00:58:54 UTC
HASH SHA512: a8213b12b74bd7b0e0197ca44fffa138d72847182c86d16db4d1e502ac430940772c7ad9dbfc2c9f162d71aa2ccfde4950b0430de0cfb65360b2e66e4f14af7a

-

HASH SHA3-512: 23f7e77493a25015a2b2f4531d89139e06b4f8d8dee9f789eb0c4c78680d6b2b698f5768db42906f4561f3dbe95af00dd534aabd4a060e8aa9324c1434f05399

URL: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 5/73

Arquivo: image2_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:02 / 05/11/2020 00:59:02 UTC
HASH SHA512: 43ec7dfe1e7cac96e49f139f2aab71c3971997b9cfdababb4f591398a20a74cbe8786b49e4a0f6ac580a3ac91d12cdb4e242d4162119b21eaaf75e69cb160d3c

-

HASH SHA3-512: f87e1f60aff56d54dbef6ca5efffd8ab84da50d7f6c81008fec44c171481ba3c19af7cadc6f49c0f83a7695f1ca3b02def9e4b0d93552e9dcbeb4e1d03d0d3eb

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 6/73

Arquivo: image3_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:31 / 05/11/2020 00:59:31 UTC
HASH SHA512: 8a3b115701a4565a391ecefdfb660465028b8618dded8d511c1f96215063c614455f5952e076cd5a33d65edbf41110efb11546bb425505b82461d3d4ab7841c9

-

HASH SHA3-512: dc7eb1d4ffcbc5838f737402969deb3553cd292402c8bdc19ab7c3cfe8f24db8aea0f389a3f1465b1156df4daadcc6ee1753a1899e14cafcb5a2bceeb15b2e17

URL: https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 7/73

Arquivo: image4_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:37 / 05/11/2020 00:59:37 UTC
HASH SHA512: 7041a039917777d68cce455f78530994a191cb22f3980ad7aa461a7d25c3abdb53d18c10d2545f26a55d104cd4938f67671f12c3253c5ba0fe61663c5af9f500

-

HASH SHA3-512: 33222f269fdd82881a9387dcd0b27b2cadbc29ed5c2757cc4c3f148f0e4cd849c93db6923c50fa806dc69769273165e45a1325b98a9ab867098ecb2a28edbd84

URL: https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 8/73

Arquivo: image5_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:48 / 05/11/2020 00:59:48 UTC
HASH SHA512: affa87ba4d2167d033f2bffbf81ac39af6272f91362a3bc238e2d16129d7e2d11e699daba8372f04865d4b20cd95ec4ef37251fbc398d486e128cdf7f6b28034

-

HASH SHA3-512: 2e266feafb96c2da5828396fb3171470749dd96e3d3704a2d673c92dd3426fa56f63604bba337b456d4c8d5a8d8524e70f5ac469eb8c0ddc184a2f3a0dc1d069

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 9/73

Arquivo: image6_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:52 / 05/11/2020 00:59:52 UTC
HASH SHA512: bac84aca83e5ee20bb5bf43acd0114fbed0445fd9dfcf9e070665a7b453efa77dbb627949b4ddf4d1c2c1d66cbcbf98f1c7cf76b394fb2d03e370ead8c485b85

-

HASH SHA3-512: 041efbbe1e4a982d7770383d0b9bc85fe3185641df792a1e9d135a1e7656efbc09c0926a027e31eaf27c2b0c9ce7bccae54d952575ab7e76fa614c0729a55318

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 10/73

Arquivo: image7_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 21:59:59 / 05/11/2020 00:59:59 UTC
HASH SHA512: 3db9a519a44757db7d1ed4b5636f963bfeff103dbba16b45ca82e28af8395869fdc09853f7e4685688337206184635d62edd14b48a8c2d8709ab09b928088fe6

-

HASH SHA3-512: 5b5df7bdb168ca25b6b3c64aa12f740d14d7c8e52978458fd6f18d00475b85faefd4a90efc2e96869b9747583d0606508dc34c5776d3fe96a401927261a926bc

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 11/73

Arquivo: image8_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:00:04 / 05/11/2020 01:00:04 UTC
HASH SHA512: 9ed8e07ebc4c4645080a5ab337cef323f95e61f2f5fa3586e53691b7d5de7a785d5982e1ec25d427a08184b1d0151d44dad87fb39ddfc5a889812e716d437ca3

-

HASH SHA3-512: 863714654f86de6fba35a2e92b92940e6d17f077ae6ee7b7f5a5b784b9ded2d833387da4e03c5d78c1d2ad4bf513655fa5c551994da7a6768fa4c2f2ddd93a8d

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 12/73

Arquivo: image9_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:00:09 / 05/11/2020 01:00:09 UTC
HASH SHA512: cfe060604b1991f08b3b60981133d30a9f2420e285993311b225c96c8189560e8f2dc2cf679e74d28ac49597caeccc0e9462fa9ef276abe00b9635d03eba9711

-

HASH SHA3-512: ae248013a311e7dc3d486bd1a2a1a2cd5b101655fb8e1acfaba9c31405d25e4ce1e3fc5f69c08d6b9dc27a5e6dd54108577c5ae708aae688a43cecd79fe71d4b

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 13/73

Arquivo: image10_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:00:16 / 05/11/2020 01:00:16 UTC
HASH SHA512: 4f84858f09cd5d061089afd299add5237ab0ea216e4c6e7f2be7f03e73c8f2a96185b337ab5627c8991891d055d1f29e8ccfdb9aec88f4740769c91a21eb065f

-

HASH SHA3-512: dc0399bea627881e21373d711eb97d056f22e5c8567361f8b9f172dd286540a1cc6a096b7a586501c67b44ccb834877aa7abc9e7f2e7e4d08acc6afee9d903d3

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 14/73

Arquivo: image11_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:00:21 / 05/11/2020 01:00:21 UTC
HASH SHA512: 5dd59d2da11bf6cd5d1b445829f6e2f3c5acc3f8e599691cdfa710a2eacc99d35ae3bc73f1367fec20848d7aace6d063906fe886cf94ceb788d18293f74d9f3a

-

HASH SHA3-512: 42c058105a47d3660f3dafc6123beefdb7ab49de3e016fc1b6bece9756908749e2e45c59ea926d2058ffa892057e612573d02aa9f56dc71007b8a46e3f0e630b

URL: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 15/73

Arquivo: image12_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:00:33 / 05/11/2020 01:00:33 UTC
HASH SHA512: ea5a8be295307e444dd100316ae239d6a054ed042db002f8590b8b5a37de529bddeaff7f4fdc62b449443c94e2265d59cd25769ea2f4d2b6a4860494aa289651

-

HASH SHA3-512: a20e8ca9f84bea4e199a5828308faffd70fafcba8f485beb3bc90b64138e8d22bd206e7f1a1a1b52cddd5257dd89a7590fd37035d37ebf0923a4edf98e505d74

URL: https://www.instagram.com/p/CHLItx2Hmw-/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 16/73

Arquivo: image13_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:01:49 / 05/11/2020 01:01:49 UTC
HASH SHA512: 3ef11f4bab56fe44df9e7793c2338f3e84e15d435bc9ae8e8aaf5eb456ba79f6702a3d766962c623211f33cf031dab26f3e83639e1f067081fd1e83bac635325

-

HASH SHA3-512: ad416e2687accd57f0e46b7097211e7e5a6db1cecfd7eb76cbc115fa5385bdb4cb14c9f2cf6e329a0e7a80ed62e4f3bcb40a575f5487b85a38395518cb348d52

URL: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 17/73

Arquivo: image14_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:01:54 / 05/11/2020 01:01:54 UTC
HASH SHA512: 01bd8e2d7fccfb339d15a1390e8051f8bdc2448c2a7a728ca5e5802488c4cbf84f82bdba7beb26165ef8f3baa1d88a3d256f3690e8ece13631d8ee275c73456c

-

HASH SHA3-512: 9708190956013eba24b97b22038698f870717d95c0679b4d3fd58c42f402e6016b00bbeebad26f8baa6bdf0dac85dddc3ab815e543697cab2314dffe0de18250

URL: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 18/73

Arquivo: image15_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:04 / 05/11/2020 01:02:04 UTC
HASH SHA512: 9c7eaad779e5be67bd24ff2e5dcbf66fd661e31b0b271298f783599ae58e4150112c75322065dd5f86c1353d693782e78b6328dea2f0ef0e114828ca1d9e2d23

-

HASH SHA3-512: aad96d077ffacc0e8711f710177ef67afbc6af3f4c99adcd2e74f59c5f9cb7a18f40430dcc88202e1ce6169f25a02e6706021d9fba496a75071e917e2a322b7e

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 19/73

Arquivo: image16_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:07 / 05/11/2020 01:02:07 UTC
HASH SHA512: 1eac6d28d8f5911e6bdd55f74f7f0d68a4b4b73138f16c7b62c2b7b68dc7a72f95c33bc3ff4e16738d92387ed5e8759c03790e6222129442b8e0afd0fdc4e99b

-

HASH SHA3-512: c7fb94bef41028d388cb199a24de3a65adb3b8350987adf6b42ff2fb488bd583e7d75d3d7d0affd38649a5ce71d2612ec1263dc0f94f8d6739097f46ec23d80b

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 20/73

Arquivo: image17_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:10 / 05/11/2020 01:02:10 UTC
HASH SHA512: 0ed93d8b4286fb59bd5ba660a345894e78caeb5509587560dcb736b8c5277daf30d9b79242088d5c8c0b96c18802ccb39fd8178bc5cf6d187a4ae6afa3bd6d8d

-

HASH SHA3-512: 524b453b35e53fbf371d6f7d504c7f34ae8150d7189637234059261e9b8ba2ab348f07449a39f36cb8493e35a68ad276b395ea72d30114df556017890783b3ad

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 21/73

Arquivo: image18_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:14 / 05/11/2020 01:02:14 UTC
HASH SHA512: 3d75871c6889caf4a0dee3a1bee460b394af6819b5ce3833fff978131f648f27262d91b23ea74e72fd12bcba6962e77599f10d6ef0189a992bc46ed7186b7481

-

HASH SHA3-512: 06fe19479f6162e192e83f5d6c2afb733539dd527c47c162c9b05a18dda3df4c27499db9e16236d5b0de24d472ede283dc1e06e0169407e4ccd4f2ab78e06230

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 22/73

Arquivo: image19_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:17 / 05/11/2020 01:02:17 UTC
HASH SHA512: dd3e83d4666a457554822729e3f7108f93a04aa3685f5935cc190ef45aba76685da95637875988ed5f6c5d6e5f878de47e6585566dd32aa21d046532bbd1055b

-

HASH SHA3-512: e62245b01d1198fb74d77dc62f8d7b0f39f1b444c7aafe0ac7858cad01aa92aaaf9e98e1f232c085eaa197ade3b51b414a02a7b27e1c034997e3de44cb4eaf4d

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 23/73

Arquivo: image20_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:19 / 05/11/2020 01:02:19 UTC
HASH SHA512: a67e0bdf5064f1d54724e4d8938af693647bb31e4cd732cd2a4a2643391161ab6bb5c0bf050aefd61246de752087edd1cfcd680836d6d4a671eb71eeefd199ef

-

HASH SHA3-512: 2b87a4956bca04b9ff8ddcc80119bc787b6b9efae895df3a489b275b77515fee970e6877cd7fa281160371352d341397b07fbdabc228a67b061f37a24ea27608

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 24/73

Arquivo: image21_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:23 / 05/11/2020 01:02:23 UTC
HASH SHA512: 107c89e482e5f4a8c83155cdf2835b49dc3cb026a04647484d91ac9060034f49fc333faa3d1486f22149fd09b9a92854da7f59094ae4251643cbc4d14edee3bc

-

HASH SHA3-512: 0dadb374dfd806e12ffbd9cff0116865a5b19c0327953ab4f36d6ca13619b294a292d59f2bc931ed2f54242045863567103f05b446bb5b7ffa0b43f264f6f040

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 25/73

Arquivo: image22_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:26 / 05/11/2020 01:02:26 UTC
HASH SHA512: a161a7a35b1ffb88e24ceae3c8d0b9ced583eaff4ad8727490865d7caaa5912bcf89065d3ac0778e1419491c0daefc4737535ae1f3dcef8343684c4d5b11b46e

-

HASH SHA3-512: 80688816af68efc212e5f5ff3f6a0397ee877dd34cb1250a1ab0ef7ae90b44ed4470de9ea55200375b4421660a705045c27236ac6eadbb00009c999d381480d2

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 26/73

Arquivo: image23_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:29 / 05/11/2020 01:02:29 UTC
HASH SHA512: daac9d2bc3b220185a78e90a601d8cd577cb4d8fef80a386fdb904f43800e2bbc3ff3fc263c477abbafe94d448338c58d53459fa1dc5d519bcad0ea02c97e813

-

HASH SHA3-512: df520c03d16c2d6223bf82b7b812b4227c6cda895b3456e0be3f81b883ac5e4c7e09f4a37ddd8c30bbf7e75192e67f023a8a6808f4f348156637ddce06dbceeb

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 27/73

Arquivo: image24_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:02:33 / 05/11/2020 01:02:33 UTC
HASH SHA512: a6a79eff2dd2396925a1cda8ca1c1f09e8dd5845d9cd8b6d6ec88209f7ce4cfc133cb62bcaec501cdd0348af396528a12502ceb908dee3851ca9062db3ae0292

-

HASH SHA3-512: 5ab92f0cc26cafc49a0dbffcb0c378cbbe0d23ff01afa78e9cbcb49d0692df754f86e77ecf85dd74034c4068ab7d1d08ccbdd628f05a2a5893c03b7ac6790f11

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 28/73

Arquivo: image25_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:03:31 / 05/11/2020 01:03:31 UTC
HASH SHA512: a35e238fbdb433bfedd279245740cd25cc7de91e41f93a5879ce522ec926bef4fe401f81fad22d4c1fa50d2a526676dc660a12a8bd3851557099eb5fe7bc3a55

-

HASH SHA3-512: 938894f91f62d149a6b3d1ea2accfb5033a1dc860bd8836adb77d68d32efd310bd5a82db91e490e289743ef71a3bd89e9942d9d9e9103d38e48a9de974b9ccb5

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 29/73

Arquivo: image26_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:03:40 / 05/11/2020 01:03:40 UTC
HASH SHA512: 6c9d5747bb28233301dc49854bdb1a36e894b732ca6d5ba3ad88e3f1862348a73785481b76c9fdc24df97d7adb85c8e005a72544c787e2bada33ccf67962c4cc

-

HASH SHA3-512: 5b7a685d6e3767b06c52a84903c9b62e62a088baac58ec9d01cdfa2e56975a28d8542670121feb17a3fe65eb2d3c7c8693aed10599114fde0663b32f2fcf7872

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 30/73

Arquivo: image27_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:03:55 / 05/11/2020 01:03:55 UTC
HASH SHA512: 0b8a028bd7e56239594237954495c4a3f1cf252f2067c2c30a189cb4a394eca83538b2fd20bdae177a2d8797c55ab277e164e68170ebdf510131639125380481

-

HASH SHA3-512: e6941f81ff240191e895b618729e101a0eae14def27dd7263cdf016d9b041464fc922541dc747e39eb5737dfabb97d747cf9479989655a0934e822d39b98ded3

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image28_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:15 / 05/11/2020 01:04:15 UTC
HASH SHA512: 2fab0aafa57793610e94ca70f443b6ccc4436aea2843aff1000a4177c5755de5af2fc5eab31ceb698b2e0e9cd7c6d6b65780b8ebde8266d102e7d45876c50d59

-

HASH SHA3-512: ec40ab3abad3b29992ddd150a3950d15dd820c624ea43e3830199cc8caf94dfcad2f68a4c7d35bec9f9edd75ae4905a448fdfb28afa7c9ba83c21d30ea702c87

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3592439047473026/

.
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Arquivo: image29_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:20 / 05/11/2020 01:04:20 UTC
HASH SHA512: 5387fc30d72a003fca6d7cdc841b813fbe602765eaaff7695c5e3e930f2a32157eb0033b69dbb97d8cf724913a9ad5012d39a5b0ff6a0062ad6b8ae3229b8d2b

-

HASH SHA3-512: 2de8edc80f1d7cf59adfbcde6273fc72c74e9a92d750fd26da7599862cdf30a0d3cca30aef82e423e8be4a3fdf90e8161bdbe225fb08628c361738666dfb6733

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3592439047473026/

.
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Arquivo: image30_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:29 / 05/11/2020 01:04:29 UTC
HASH SHA512: 5633715e7bf5d28a6d88c57047f4ea6999e3863a57161d5c038af08cbfc6e799b8c3f41724c372717f0a6a8ef78a578f0001838e2a02c6d353ccd1f4b35f0e37

-

HASH SHA3-512: f384f40a4d0c9d75fb8451cc6af42595b6933e6404aab69b516cc71b1043fec5754c11a6740126f82fd43d6d5d3720771fdd639d08b246dd445c7011a147b6d9

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3592439047473026/

.
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Arquivo: image31_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:40 / 05/11/2020 01:04:40 UTC
HASH SHA512: 63e30c51c97ee3e49856cd31b22f11be93f90b6876a61cb31aa31389e86e47e327b085ba8fff5abe56e231b9cb5bc2a89c60531d493616d4f521ac9ed9b06231

-

HASH SHA3-512: 538a6b6164e86c7ba4f4e53a0c4fef19e6ef18a57ea3e86ca80d590bd973afd80a390e7212f267f2d7b411c91c3f1ca463aba1f8633ba84197252c67238f4238

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image32_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:46 / 05/11/2020 01:04:46 UTC
HASH SHA512: b25a74702c94fe4c7895c0d57554a20a94edd5ce9c4f94d45ab014be05ffcb76ef093177dfef54c3dec5ff45ecfc173c47b3514e4f55bf3d4dfd6116d81b6191

-

HASH SHA3-512: 3ea334b81c4928bfb5f36bc883aa5217e8e4ce30d2d367ac1dc26918af8b8fdc50746e89cd8831bfcb9a8f660d87e18e2e559518e4727c419ae2638734cf8a29

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image33_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:04:53 / 05/11/2020 01:04:53 UTC
HASH SHA512: 3e1ddd02590564f2b078c1984feeb00c5bd1ccb6aaa99ba1b2156f4e4e2671b4e356d4744b027ab5442723ed485ec4d1ad12206cce1c49946dec9eefa5d77221

-

HASH SHA3-512: bec11e008c2c343d5673592845d3fc7174883c203e7832c707fbf55a31337be0c23e9b1ece8dcf40c44de3d1bd8e687b1b3e1894fe6d1183fb18c62d0650e24a

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image34_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:05:01 / 05/11/2020 01:05:01 UTC
HASH SHA512: d1b07c757e72c5d84404c2dd9c4b8a7241379b93ef63814f0c0df1cf30e232da30e0853ed3c9c41a7a3f5cd1d7945e7431be7507c283e3b09d912a67726c5e78

-

HASH SHA3-512: ce25a1c5944b5e999f91306023d7043af66e5da641aad298a3c71c61da2c81ede9a5c3a633e967f0559ba7b5e0f60de429a85d7987f2a8643d97725b2fa531b6

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image35_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:05:08 / 05/11/2020 01:05:08 UTC
HASH SHA512: d64ad18aef10e81db79f72be5d7609b22fabc330292331bdd878e1daffcd88ba249713a1ad5af36045ee08c3d032cbd0df53b630474f5ff71a02916f500c1d53

-

HASH SHA3-512: 3588b4616a3e2c3e5160f4600f4e719fade5a2073e673047c1c4e69e665cd0e1723174def2986ef7e81298f9cc8538ed0125f0c2227fcfbcb6260c00954ecf05

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image36_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:05:17 / 05/11/2020 01:05:17 UTC
HASH SHA512: 06cf1739c2037a9008d403e3084b20c8573b2e0d14c1a3e1d6b03102d3709197a8169f187afe9c615c9ab82133de45b44632f80178a41a4efa6a01be26379762

-

HASH SHA3-512: 9ec240224be48c492241aad217c76e8c5571e44420cc734b2b0c164d86265f54f6530004e9a54f7b3b89d9ecad7a59d893ac0d085fd8f483dcd1e9bec90f68ea

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image37_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:06:20 / 05/11/2020 01:06:20 UTC
HASH SHA512: ac3bf3dc5c97bc4c3fa0f3a2fa7c5a27a6de0e0b62c58b14fd19bee8e3aba0be9d5d376e2021f97561b730fb2389190441979f1acfc73e828cfb66251977119c

-

HASH SHA3-512: b8a149c4a97148553ff003ae5156e574aaa628a1397747847b753d3ae79f854fec85849c3c0beed777aaa74e32db025d9ba8845b6d29d1f634883a0c37dd1636

URL: https://www.facebook.com/stories/3577904108926520

.
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Arquivo: image38_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:07:11 / 05/11/2020 01:07:11 UTC
HASH SHA512: 27875853485819316c7071050ee36583a077d2fbb78764e62b05e15a28f2539ca3102d18664045907c4793905f95c1f4198c95afc47c70d0090b9764bb07f8f4

-

HASH SHA3-512: a2e29c1e49c7e41d9e9d50edc848268febefc5fa02816fc45a3ef564dd370b3ddaa6bc8fd0832b71f311a4bc394f000970decfba4470de842aed20425563afbf

URL: https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

.
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Arquivo: image39_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:07:19 / 05/11/2020 01:07:19 UTC
HASH SHA512: 1f10c80fc0dfc7512fed396f935f08e707c3ae9e9eb6652f3bf01a51e985be4ebac418cd17b6e7d9df0cdd1a4d44f6bb572eea43aca34f79b03f384e7c60dd09

-

HASH SHA3-512: 1e9b277b6e1755193cd6c84063eb0b705aad636ee5fc68cc158c7343620eeb71f2e50043a8fbc46008b9042ce7ee7011eebf83f5a9ce809e09a41bc652695a13

URL: https://www.youtube.com/watch?v=3kMvWGFzvSU

.
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Arquivo: image40_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:07:43 / 05/11/2020 01:07:43 UTC
HASH SHA512: 6a0920911a1e8f52a377c7dfba3d85506d3f7f791ac4bfc86ad230d5b5a056f92c684dd7489580bc38c852f7ac6687a4d8e2f9c653a6c09948a4876229a8ca3e

-

HASH SHA3-512: 4d22a68bed479bbd986fc1700de604123f4202202a85780830334e05d862fb7749d5896b090866dc5a51c54f38318bb18c19148c4d9abdbbecdbb0dedf50766c

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

.
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Arquivo: image41_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:07:52 / 05/11/2020 01:07:52 UTC
HASH SHA512: e1cbb0dd1e5a24c4acda10745e6e25016f5cf1f4459fd123799150faf49003779ebf51dd89cdaab418d2858bbfba61bacec70aa1cb7e3d9d4accfa5831545abb

-

HASH SHA3-512: aedb5879d5e38fdbeb0cd3cd621eb70bb2d4987125c4ba78f22bf086d3f20ef8c07ebe5d60233323c9234472c5f47434439f704cae266c93f4ce606c47d111ae

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529/photo/1

.
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Arquivo: image42_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:08:06 / 05/11/2020 01:08:06 UTC
HASH SHA512: c26532418e5ea92171a897deaf03a65494ab6a9db6534293cc41aad81b858b173b9f988b9eba28afa8c12439b57e562e95a6f286d7f1512878717b28de531781

-

HASH SHA3-512: 664cc98b2c914197c937a2bc908a767d41865e65b7daa83606bc6aeff3878a02dd471beaf229e696a7f5a78b0ec22cf5b8b0407a445f8d3f9976733442854867

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324068643324518405

.
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Arquivo: image43_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:08:22 / 05/11/2020 01:08:22 UTC
HASH SHA512: 6b21a5fecd1c4c6a006b06a0bcf8a459cb7dbe56da71d5f1c270f69f06074a1c59684b88a2992cbbf6b79dd23a86d1e4ada84507b0714caa096a3b714a9cb325

-

HASH SHA3-512: 3802729e1f043f56e401120bdd52fe8455cd0846028e126564f14fd602b8560d15e94eaefd5d7c944fd043f06ccb55a07cdd8f34b688e52cc85f2cf3c62c784d

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324060373067141120

.
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Arquivo: image44_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:08:34 / 05/11/2020 01:08:34 UTC
HASH SHA512: c302cecaad4366b19c5fabbb2099c4f8be63e8fc75b49ff90b6f93a1738c9ef89373d3bedc032063c04812da1f1d23c9a610a557b493b7989e4cdf9957470cda

-

HASH SHA3-512: b85cc0e4d336be3985f6a554f16b7e1d95eb29ddc6c64cb79ab9ae4aa646a91f8c8474546d46778ffda1a7304f8f208fca561dae4dea72a762d256c9162f7bbe

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324011355272368128

.
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Arquivo: image45_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:08:46 / 05/11/2020 01:08:46 UTC
HASH SHA512: 2b393e8286f61042e48ff4f6b33fec96c9f41ada047d18b42d47c6eaf97ff6a1588abadd4184481d5732e000e29c3b8de27d20b11c4a96643fcbb408e75c3fa2

-

HASH SHA3-512: 1038af67745c81ad98292e97d7b2d669c8504feab9ccbc8c4ca3a4d7d471379c20ed06788b80912ca8a00f83cc83be67db647c4d64d9a3e7b969180feeda6b3e

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323731767573041153

.
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Arquivo: image46_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:08:57 / 05/11/2020 01:08:57 UTC
HASH SHA512: c84bb175025b0a58bf277d266aa908d476975967c304f7be1635fd09547dad7d1269690af4e8d176a82d4d13f7f4884fb5021665332a557585d2f7111a7c7fa8

-

HASH SHA3-512: 80f932d1419ce3c8d377f2dd15afd6e7db5712daea4e098821fed5d7f1f853741f0463e8f9e0cbbe23fbca92cbb3cb701ac80736189a59c82cbab159ae0bab1d

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

.
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Arquivo: image47_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:10:21 / 05/11/2020 01:10:21 UTC
HASH SHA512: 7a7be6c28efd56b8c29ac6fdc4e0357756c514c33cb1e8f9e89737922267bc0c9d2b01a410cdebd29a79185f392c81ec13cd8dcff659d5a8ee9a29ef57a99346

-

HASH SHA3-512: ebe47f2ab2b9370b7b3fd76fef3a877bfcc5084fb04ac14cdbc8da36ab8d2cec29618599b0d1febbec28a3685c1624ed48c63d5ba27f647d5374e1c00ffa44d7

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

.
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Arquivo: image48_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:10:42 / 05/11/2020 01:10:42 UTC
HASH SHA512: 929329acb7f0db94e306775732ae67f424d9e944919630c1961a880645180e5ff5c87c2b8697b4db656e1a90ba819a9d5d7b6a6fc5de2f6ea0c72606d4d7e660

-

HASH SHA3-512: 42e6fd5466568836d2d3bdf4752e908ed98858e4f45614aac7211727d4523a779271bd22e004166e01c58e124f250e25f872f0ccca7e44287933d85c8d90d0fd

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368835471364097

.
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Arquivo: image49_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:10:59 / 05/11/2020 01:10:59 UTC
HASH SHA512: ebad5d18cfc1f8341e0ee68a9707bcf8d06fb5b9b7d8195ea032e967894f07c6ba5e9219589f2c42081e7cc9c5339ab948c891e48a58c9a124778cfbe2db9fee

-

HASH SHA3-512: 73691402591f74b0af4f9caaf2ec1eba3c913de798e38f9e943bb8628f808431e98e28597ee1b5d8fd19415bfd355cc1fc60e2a87b986b962dd776b3da41d6b5

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323248063796908033

.
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Arquivo: image50_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:11:15 / 05/11/2020 01:11:15 UTC
HASH SHA512: b7b03ecafb4dc0e2de50fe7c83645d0a7c16b14aa9e5a35e17e7952361d5d66cf9c1a58365a78064681dfecde2dd68bf6f82e929d296de24d12a520848fa9b63

-

HASH SHA3-512: feb435e2ed31156c8d25aa48026f58316a6e4d7fc61d1f00a57931e62faf7a5798132193c7d35ff5222905a2451259bc9c1af082a8748470f19aa7cee09fd3e3

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322888516448210948

.

Identificador Captura 5fa3-4e26-3235-a31d •

página 54/73

Arquivo: image51_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:11:24 / 05/11/2020 01:11:24 UTC
HASH SHA512: 5838d6a218fb9cb3371b8a5a510cff02750e8cf0786aac4afd18e837ea8a835e881e6d6b6f61eb0e6f0572d1e77f79d080fedfea8bc7ed7c6f7e970d8691b2ee

-

HASH SHA3-512: 4c7e8eba201701091640ac8a75486a26b5731ca9b422a2e9920ed73c49116462b47fde704552b0660c4e3efea08a3098fb7b5914ea428aa79a0259aa9520d907

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

.
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Arquivo: image52_5fa34e263235a31d.png - Registrado em: 04/11/2020 22:11:35 / 05/11/2020 01:11:35 UTC
HASH SHA512: a90761a8d24d3edbbaa684b4783c24f7d0f52197fca9575354e3b5539e8d9728c0919fc8aae8822d074a213719b63446eab3074327caad4e8ce8eccbf81f025c

-

HASH SHA3-512: d4e096cdf6534515bc0966d7de42678a295123105abb4ca4d24ed0da577f76d2b6389518de0b0b3f794df0ec0f0993e74b5e27a26a9952b2782cfd663cd30f46

URL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

.
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Total de 52 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

04/11/2020 21:58:24

https://www.instagram.com/

05/11/2020 00:58:24 UTC

04/11/2020 21:58:44

https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

05/11/2020 00:58:44 UTC

04/11/2020 21:58:56

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

05/11/2020 00:58:56 UTC

04/11/2020 21:59:25

https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

05/11/2020 00:59:25 UTC

04/11/2020 21:59:40

https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

05/11/2020 00:59:40 UTC

04/11/2020 22:00:23

https://www.instagram.com/p/CHLItx2Hmw-/

05/11/2020 01:00:23 UTC

04/11/2020 22:01:45

https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

05/11/2020 01:01:45 UTC

04/11/2020 22:01:59

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

05/11/2020 01:01:59 UTC

04/11/2020 22:02:49

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

05/11/2020 01:02:49 UTC

04/11/2020 22:02:50

https://www.facebook.com/

05/11/2020 01:02:50 UTC

04/11/2020 22:03:20

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

05/11/2020 01:03:20 UTC

04/11/2020 22:04:01

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020/photos/a.2075254985858114/3592439047473026/

05/11/2020 01:04:01 UTC

04/11/2020 22:04:32

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

05/11/2020 01:04:32 UTC

04/11/2020 22:06:16

https://www.facebook.com/stories/3577904108926520

05/11/2020 01:06:16 UTC

04/11/2020 22:06:23

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

05/11/2020 01:06:23 UTC

04/11/2020 22:06:27

https://www.facebook.com/stories/3577904108926520

05/11/2020 01:06:27 UTC

04/11/2020 22:06:33

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

05/11/2020 01:06:33 UTC

04/11/2020 22:06:44

URL MANUAL: https://www.youtube.com

05/11/2020 01:06:44 UTC

04/11/2020 22:06:45

https://www.youtube.com/

05/11/2020 01:06:45 UTC

04/11/2020 22:07:00

https://www.youtube.com/results?search_query=chapa+1+ibccrim

05/11/2020 01:07:00 UTC

04/11/2020 22:07:04

https://www.youtube.com/channel/UC5cVHFBTDAi895aHQrU-wvw

05/11/2020 01:07:04 UTC

04/11/2020 22:07:13

https://www.youtube.com/watch?v=3kMvWGFzvSU

05/11/2020 01:07:13 UTC

04/11/2020 22:07:30

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:07:30 UTC

04/11/2020 22:07:31

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:07:31 UTC

04/11/2020 22:07:45

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529/photo/1

05/11/2020 01:07:45 UTC

04/11/2020 22:07:54

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:07:54 UTC

04/11/2020 22:07:59

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324068643324518405

05/11/2020 01:07:59 UTC
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04/11/2020 22:08:09

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:08:09 UTC

04/11/2020 22:08:17

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324060373067141120

05/11/2020 01:08:17 UTC

04/11/2020 22:08:23

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:08:23 UTC

04/11/2020 22:08:29

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324011355272368128

05/11/2020 01:08:29 UTC

04/11/2020 22:08:36

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:08:36 UTC

04/11/2020 22:08:41

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323731767573041153

05/11/2020 01:08:41 UTC

04/11/2020 22:08:48

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:08:48 UTC

04/11/2020 22:08:52

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

05/11/2020 01:08:52 UTC

04/11/2020 22:08:58

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:08:58 UTC

04/11/2020 22:10:15

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

05/11/2020 01:10:15 UTC

04/11/2020 22:10:22

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:10:22 UTC

04/11/2020 22:10:27

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368835471364097

05/11/2020 01:10:27 UTC

04/11/2020 22:10:43

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:10:43 UTC

04/11/2020 22:10:51

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323248063796908033

05/11/2020 01:10:51 UTC

04/11/2020 22:11:00

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:11:00 UTC

04/11/2020 22:11:09

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322888516448210948

05/11/2020 01:11:09 UTC

04/11/2020 22:11:16

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:11:16 UTC

04/11/2020 22:11:20

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

05/11/2020 01:11:20 UTC

04/11/2020 22:11:26

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

05/11/2020 01:11:26 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

instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 54.165.214.173 - 3.213.206.240 - 35.173.166.200 - 52.5.46.140 - 35.153.11.244 - 34.230.186.253 - 52.71.109.30 - 52.5.39.111
- 34.224.96.200 - 3.216.50.20 - 34.195.173.122 - 3.219.90.152 - 35.172.167.44 - 52.1.238.189 - 52.23.131.79 - 54.152.61.144 - 52.71.211.145 34.231.40.113 - 52.45.71.214 - 54.83.139.7 - 3.226.111.93 - 3.212.83.203 - 54.210.133.45 - 3.225.109.3 - 18.214.150.8 - 34.239.89.209 52.0.212.144 - 52.71.154.102 - 52.200.201.185 - 54.80.100.38
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::34cf:aaa4 - 2406:da00:ff00::23ad:9712 - 2406:da00:ff00::23a8:5bba - 2406:da00:ff00::3449:a50e 2406:da00:ff00::3dc:4c73 - 2406:da00:ff00::3d2:39c1 - 2406:da00:ff00::22e3:bb12 - 2406:da00:ff00::22c6:d88b - 2406:da00:ff00::3d8:3214 2406:da00:ff00::23ac:a72c - 2406:da00:ff00::3698:3d90 - 2406:da00:ff00::22c1:5f2 - 2406:da00:ff00::23ad:a7fd - 2406:da00:ff00::34cc:be9d 2406:da00:ff00::3653:8b07 - 2406:da00:ff00::22ed:c8d5 - 2406:da00:ff00::3650:6426 - 2406:da00:ff00::2399:d616 - 2406:da00:ff00::3d3:be26 2406:da00:ff00::22ef:2786 - 2406:da00:ff00::3402:961c - 2406:da00:ff00::3405:b701 - 2406:da00:ff00::3400:b2c3 - 2406:da00:ff00::3652:7ad5 2406:da00:ff00::3448:ad37 - 2406:da00:ff00::3652:a4f8 - 2406:da00:ff00::3691:317b - 2406:da00:ff00::22cc:e410 - 2406:da00:ff00::3400:260d 2406:da00:ff00::3447:4a6b

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

youtube.com

Registrado por: Google LLC
US
Criado em: 15/02/2005 Alterado em: 14/01/2020 Expira em: 14/02/2021
Endereços Ipv4: 216.58.208.46 - 216.58.206.14 - 172.217.23.14
Endereços Ipv6: 2a00:1450:4001:815::200e - 2a00:1450:4001:821::200e - 2a00:1450:4016:800::200e

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.1 - 104.244.42.65 - 104.244.42.193
Endereços Ipv6: Não disponível
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* 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)
04/11/2020 21:58:25

domain-whois_instagram.com_5fa34e263235a31d.txt

05/11/2020 00:58:25 UTC

HASH SHA512:
f1b83c897d53c5f4fb4a8a45f6eb6a0813ed7f7ba3937f92d833bded7c8a53590ab52e56320402916d98fd83e30ab3e64c6a04b416eab16578815dc230e723b2

3824

Whois do domínio: instagram.com

58378

Código fonte de: https://www.instagram.com/

64783

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

108226

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

416742

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6536

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

100454

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

929

Rota lógica para o domínio: instagram.com

112201

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

114248

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

113570

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHLItx2Hmw-/

112369

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

101384

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/

3847

Whois do domínio: facebook.com

217633

Código fonte de: https://www.facebook.com/

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

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

881

Rota lógica para o domínio: facebook.com

2595650

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2428697

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

HASH SHA3-512:
4ae15b95cfc675b1ed09d69b5c0a3f64587988e64818bfec2d4ae2d2b8e8b3f75c49f5da97e8b4ef38c1ac8fedeb1cfd62492e8f95124738948e40b252dc59e4

04/11/2020 21:58:28

source-1_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:58:28 UTC

HASH SHA512:
c4f1e4866e9a8d1744700c0eca5087a9b029b25076adb0aca287368caad45837c16428dc9f0dd3fa3a9d90148bf66ab6dab7ff28280f5591b9480ab6495c6e1c
HASH SHA3-512:
56aa97633ad1682f41d7d0d265de696a5ee32833a69418cfad1d9853df38e053dede8cd857e329362fc91d6636f187a1de6c516b7d42e0d8edbaf60f52b032eb

04/11/2020 21:58:49

source-2_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:58:49 UTC

HASH SHA512:
084dc5435d4f5cdcd3e8488e5701d95ae1eebdee34595b5460b837e7ebdb5578f2ba6d88feebecca2d3830bdbf17b1e3466d3e0d733de6fbb627b3e179afa40e
HASH SHA3-512:
66cfe83a79cbba1daab8386d2fb4411792299567de03ec5bc1d493b97df385ff905415be93fcf5f9d87e10449e54c4de30931b6855d87826d10678b167603335

04/11/2020 21:58:54

source-3_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:58:54 UTC

HASH SHA512:
3e6ffccb5b14420befabf850fb344c1ff2786603728dc89a439b76b9a3fc5b6e6c285497f91d81e3b8326e1851fe9cfe88c48f7ba4577ef8ae5e4ffc844bc6b9
HASH SHA3-512:
31d62d4acb4d26991ce754326386411d4542cdb07847917a23443f7e4c4dac7db9db2ee081893b90def43f8e120d605fec9d2c1847e7fe7f48632a6647895051

04/11/2020 21:58:56

domain-rdap_instagram.com_5fa34e263235a31d.json

05/11/2020 00:58:56 UTC

HASH SHA512:
39996ef5dbc1073594049b9d1fb7e456c212d77b694dd5b41e9f07a6b4e40b7ca29180add99c4e7e6980769825c48600a5ad26f2b8f52973efa5a62d2dbd03d2
HASH SHA3-512:
9c32cb1ca63eeed09c44c13464f5935bf6d07d13d765e5daabaadedd703a52a029a847b6b119bdfab3ae8c3793514f2d250f45dbcaab3ec4894d23126ec33d32

04/11/2020 21:58:56

domain-info_instagram.com_5fa34e263235a31d.json

05/11/2020 00:58:56 UTC

HASH SHA512:
702b36799a20b7614ef5bc040e102bcacbb26400f3b53bb58f66456c2de1bc3770300753b713c087ba2cc3d442997a5d7c93d7c141c29e3a7c2ec90036cc2275
HASH SHA3-512:
c75adcf070be923b6c6aec4f9882feeb08f6eaf1cd2c28bab832f69d7606f336c036007879dab2f23dc9917f4c4623077e62a193f1fe9b4ff590ee52e6970e30

04/11/2020 21:59:02

source-4_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:59:02 UTC

HASH SHA512:
16f8fb7aff0fbcb7e5ef82e724268f93478362a384a8ab7517b053b12b5110a40af69803ab43cd991b74ba824468510f86f4b9e31e07024af7a80fc7950982d6
HASH SHA3-512:
d047842b481dcf98ece9f22cb4c4ebfda01dc95085d5acbb2fb5209e037e0c325c4d8b4f40f3db5f5ff64f1089c5e452c0e5d3b174de3db0c3c9390d847a8ff1

04/11/2020 21:59:18

domain-traceroute_instagram.com_5fa34e263235a31d.txt

05/11/2020 00:59:18 UTC

HASH SHA512:
c176d2d7c684e2eab13df70354a1d2a6c66fb0c87802a61a5e8d18d5aa058e498fa1d57a9da8655a962eabac1ac360387bf7cc69329a0cec6021dfae32baf6ac
HASH SHA3-512:
6039569488e00e491637b7626035e8cd52e69c1d46c86f3cc76d0275e49cf42d13c203ac5bb0e743ee5c29e72799be7f5d16d1485ec7d91d2d0fe0491323fab7

04/11/2020 21:59:31

source-5_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:59:31 UTC

HASH SHA512:
b848916437e84d6951b1a725a087d10dc90498ac1ad31aa18241cb1e2e56f3e1a09c33ff42f0674f9a09c53bff7ae8e6d0174fe935e8b07436b8fd12d41ed131
HASH SHA3-512:
7d1f54dd7638843698ca1d989959ff9e95cdb46b3512757eba8ead1a1a2e7867127df5aff5ec309c16617862561f6e238a0b397b754e49c542e193d1cbcbe84c

04/11/2020 21:59:48

source-6_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 00:59:48 UTC

HASH SHA512:
fdb9e12b88e46e84165f1bcc191dd12212607f897da574350505f8ecb8f4aeb246c51c8fa9e1a3aa464bcf6001d48a3e5d4aa473ac5d8bb5df6fd0b218f75d5f
HASH SHA3-512:
ab3034d35c0f803e365e6e14333742ba8b111b5b298dfdd616e092c50940b3574d2d15bd224b849208160a3ce8581bd7759b87f70dcfa65c899586237c445d19

04/11/2020 22:00:26

source-7_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:00:26 UTC

HASH SHA512:
3e262d83e57f0e0fb0ed0b63479701efaed8b813572f62aeca264e0dfdddbc69ba6dfbf63721541a0c8aa13a5a29b802a77ab650883195d3b9f5cf18bb7adafd
HASH SHA3-512:
d334403daf2900bffd77479e85e4f495bd99999ae158084e40a1c7adb532a57400f57f7114a47ff950b038fb27137242ae31f483bb48ff74f6e155289897620b

04/11/2020 22:01:49

source-8_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:01:49 UTC

HASH SHA512:
e37c35f0344a668642222b7282703155efea17dd20a68169eb220c2faee5a1ae2fe4c54984c9379bbb4960e85397c7ae0a8cd812493796f3e2c3d1b8911df1ba
HASH SHA3-512:
321dec0795e856810362622d63cb591855860f2bd24376c309f9e25f8e075786507e4165ad41e3a69610a756d437f3ef95f8e76dbe1d1c8abc5dbaf45fd6461d

04/11/2020 22:02:04

source-9_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:02:04 UTC

HASH SHA512:
c5823d5f33ff485246bc36e88760da395dec963d4c1d0355b023d0dd7eec654876f621b0c3b6b846d96cae3c64c3c684c157d760b73f5dd0c450ecdda499eec5
HASH SHA3-512:
974e5d542a2336dd235b5cc4428cc046d0f85c217eb2cc7ab94d7fed55a6accfe8b86b7043e61bd35d65b9aee8e70b9a0742690a8344addf1955799dfa462b77

04/11/2020 22:02:50

domain-whois_facebook.com_5fa34e263235a31d.txt

05/11/2020 01:02:50 UTC

HASH SHA512:
24567dad3df2a4fea0a83f65d03d008fa1f892a1864772155ba64fd3307e8aaecaa283e6904cf75995aa74624c5813d440f9b7d9623405d927f7d4300639880e
HASH SHA3-512:
4fb3d7a0fa01ddbae06ef383226526e219b7d785d082658505b698e8f5fb5934837ffe54bc135a35480b4582f71fe8dbb7caacbab9970c90257601c4a272c0fc

04/11/2020 22:02:54

source-10_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:02:54 UTC

HASH SHA512:
8f04f6340f68dc662e5f9d39978b3d3f66c6027ff6e1bb041151def276f1fa190c4380e65e6d4e152e938985e62eae2b33ba87d4d673f6c8a8ef48558456dda2
HASH SHA3-512:
fb83f9f60faf27758fa5b887acf4db446b4299b6d9c8ee907cee9e3b7b4940bb651dd48f6929d13dd8c1bd7872a8bb4febb43166aa6e39b00b4d7a480f974de8

04/11/2020 22:02:58

domain-rdap_facebook.com_5fa34e263235a31d.json

05/11/2020 01:02:58 UTC

HASH SHA512:
ec11348c574f3cc3c12d26c43b8a20e4372069a1762a8e01f9b980e5590ebc626d2f62e756764491a50d4ab42210ef0a3db7b3afbd5a21ca2a58f743fbfb81bf
HASH SHA3-512:
a5422c51054aedd12cd8f70fe2f33383fda99df4ef67971a40b5871b5eb340221cf37b1d92ea17c010d4eb6786b893ed6a3f2efd60208560d1ba1beef94cedc4

04/11/2020 22:02:58

domain-info_facebook.com_5fa34e263235a31d.json

05/11/2020 01:02:58 UTC

HASH SHA512:
9dc0a21346b602ffb74efede21ad799ab88170d7ea31da8b337a9488363bc7d6b5317e32001a7d0f3897250be2a47f4b8177de4395b7bae91354849be9bf4fa3
HASH SHA3-512:
78cd8b24360a321e47847bfa64b67ce73242c38fc1ec3387a9c82e3325f8265e85b05e5b24812590f69f6871a87f7fa0ea26ed40aaace8c3f8956e04d1b22acd

04/11/2020 22:03:00

domain-traceroute_facebook.com_5fa34e263235a31d.txt

05/11/2020 01:03:00 UTC

HASH SHA512:
ae106ef2f0883aec08af4152729c2499c8002984680b30fdc7931ce72c6a596ea8ea0e89caccd0e05736b3584cef941898c0e09fd32b083bdc97bbf60a339054
HASH SHA3-512:
36d032e141d6b5b59d326589f4c5232f3ee0ef94e6beffcf36d356788a3a581acf9a976c1eb44ee6ff3c1145dfd3f0636f8b84c7e48abc1e29457ca7d1804853

04/11/2020 22:03:31

source-11_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:03:31 UTC

HASH SHA512:
afd8afdabfac3f0f8c9378eab336a877d97164214e412c62e5bc3cbee5d3edd3d7d652dd7068bb15adc47471950be6750cc7e7f7edce6509b861b5b3e285e596
HASH SHA3-512:
e6c8e16e66269b1bcad739477636afc556226c9091ab2ca2ef172d7c6d74cabce52a12f5199d9ef974392611fcbd022365695a2ff267bd2be5f5550b74075967

04/11/2020 22:03:56

source-12_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:03:56 UTC

HASH SHA512:
ee6bf2a69d366d4deed2f1f52cac092acb46bd234720f3dc7e16146198dbf84f57463ed8f310ecda416e982a4db62d7ea510d13bde89e8a8fc336d00a6e6cda9
HASH SHA3-512:
c4b343739ce8cf018077dbf6feb21aae52b0ae71e1cb182b1cfcc5c2527875e26275a547b32ccb111bbc34fe5635f8737b07e74689bf790609f1e92be6637e2f
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04/11/2020 22:04:16

source-13_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:04:16 UTC

HASH SHA512:
f20a8e153561ac42bb556a9e40f969b82ca46b19f97f388ce717e5845d714da1808bf9d65393453e44e38c94cbcd9f3955425bb825d0bd38bc09b33e00b975b4
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e04485b31f64f122deda7e993c0db857dd0dde9e573c495bc96f1248d3a9a82851f14dcd97ffc8ea464eac5091a505f4151fa950d328f156ba5c952ce1b023cc
HASH SHA3-512:
c3f03cf747a5098719654e455526e51fc48546da70c3083b5425112fbc88d8256a83cec45aeb8c6f875d0089d67597f4642cca51c89ad8ea7ee1daf5e058c0a0

04/11/2020 22:10:26

source-37_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:10:26 UTC

HASH SHA512:
a8bcacf1f4a146e275edc3a710abfe6229277c46d7776e766d819fca3fdd78864276e38a67cd9b627e3e78bf4e248af21bbddb5920f4217b7fd1386255bd9b9f
HASH SHA3-512:
2f88605f103def66c156b67bd42c981eedac1d2066c54f2fcc31c0a2c8d73e2c9197f6ddcdb7a3b7d1162e02152cd4fdd6497cbab33f231ac6d86e41f7fcf5c2

04/11/2020 22:10:42

source-38_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:10:42 UTC

HASH SHA512:
ca60a21c86f2fc850630fff7f9ab1d7a8a4e18accfbcaa0ad15f59890de5533760cc9716bb99d988edf7164f415667be8b19989e4f65315f7d4b4eb7b4e748c1
HASH SHA3-512:
bf579c7cfb1b9bcb7851e5cb27e98002ee8b524e966f9c530c78dee28e37c8f11a18e302c8de8dc9d0026ba92c284a114913c73d2c7cdc26f479fdf98b43b8c7

04/11/2020 22:10:59

source-39_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:10:59 UTC

HASH SHA512:
ad48a90e0b43bff24d86554e2c9b8322a58929b5bc443d638608b72870c419740b2e3d3788003fcf3621273e9f15c0d24ef2825ec69f779a6a77bff89db4d810
HASH SHA3-512:
59ad67ebc8c8d01a43d3860e0f2c6a0a6c3bef03cbc46c29f37d28b08172406eb488e33bafd87f2c1489219a333d2907e800e1e9b59765da601284158a36893d

04/11/2020 22:11:15

source-40_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:11:15 UTC

HASH SHA512:
be090fe97db6d18e3d97f8ce194c38e7065e61d73c5517ec6d107ebced1e6cb003760299ab098a4c5971ae1c0237a99ccb159bf075b08bac2833295cd5dbcd46
HASH SHA3-512:
717cdb2e2a633d48b8c6b3079678b8adfad7118c55c33bf2dcf819bcac3b4f63d30d97c405580fe55cb5ad78bdd3385b7c2766568a43f4ec3aa57f531f61c5fa

04/11/2020 22:11:21

source-41_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:11:21 UTC

HASH SHA512:
2922698c17823bdd7dbefca69a3c04329a32cdbfa6b6a85c689f0ddd893efd883c150e8f6a533c2223fc9ba232341124005b78e34fba4f49c90cf5548db09235
HASH SHA3-512:
d64d1663f6f5e1408dea7beffd416d1aa61ebd415390fb281d03f831570ddddb07493d787f57989be897014f04e18c19dc66a3a5c641fb43ff198e48a20714ea

04/11/2020 22:11:24

source-42_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:11:24 UTC

HASH SHA512:
41cd2bbdbb4d8bf8fe2e52fe2941dfdf0f4a3cdd7b72676f23aee700c116d2395ccf1d19c7484e6d3d749cab733eeab72467520972ec974f894bb496ccf39a74
HASH SHA3-512:
0a39b824826184e8260993ef75a506b6904ef22690757ad2c6fa75aae89dcab91761d973c54d917ee6651c6ef70501308608494571a1aa2abfc35ce101fafcda

04/11/2020 22:11:29

source-43_5fa34e263235a31d.html

05/11/2020 01:11:29 UTC

HASH SHA512:
871d1828894226892da8e117629eb83d6d3d137938bf6fc8721ce51ba19189a11059e9e86d204db8280cbf7fcd80c5bb456a55516237f8b47c4a60069ffa4a50
HASH SHA3-512:
9a5b7306d8c209b7d6fa96bae45bd9c7cc711d868dc76a4887287239af40b03aed1b708ef00ffa3d905661796f3d8c81b729f79cc96aec4f8e7590d31ae94c0e

04/11/2020 22:11:41

navigation_5fa34e263235a31d.csv

05/11/2020 01:11:41 UTC

HASH SHA512:
06f05e0e7e76ba2b8b072aff646a7a28d34be5d3273b30c405573af4182626f07eb0d81b17139ee0e597d250c8132f3aa29038f248497b1c66cd7ae5bd809a30
HASH SHA3-512:
db5e73ffb6329c075ee8d304b740af7f4efdeaa52ab93399c5e19d8e8d1cb5dea55f294d88b2d4c9ca693945e208196270a71594b6df692787f6cab9a9a502f8

04/11/2020 22:11:41

browser_requests_5fa34e263235a31d.csv

05/11/2020 01:11:41 UTC

HASH SHA512:
7f31f907aae0a3c3c3886f9fa68c00bce270ecfdc2c6cab8f3e7adfbd508d84bdb2c512602f9889d26a2ea191f6bc25e29b6dea2e093b8e4de1218de983196c9
HASH SHA3-512:
646c6d5188845b5ad4c5b73d8ea817eedc91613f1739386b0d5dd1f2625722931d988703a1343c79912b9b8b741445d8ded9a2436729490e30ed96b7ea48987
4
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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
metadatasys_5fa34e263235a31d.zip(110272 bytes)
HASH SHA512:
d0d6356f350094a67e409415f649504fd1626126148edcf9a48a005c2cc0d27efc460261d4fda1f665b0269412113bbb745796ee8ba75bc36ec0f11f00d4f3e3
HASH SHA3-512:
4f3801901c684e2294645864619672c3669f07ac68484c7c06d630b32241b832ea3cfe3d76bc6616e5dd227346375e4058ca754daa9ef6068c33670abb3c99fb
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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
metadatasys_5fa2070a32351801.zip(117671 bytes)
HASH SHA512:
69f4f7eb69565f69958721c2fc98e22497f4d21ae4564b937df822825c2045d03a113603cdb48c39aeb295ccbaa80b312567efa2368567a5c5cc9ad0fef0615d
HASH SHA3-512:
f5d1ef8ea02c0d5eab8352513649c34e1297c6bd50e1208880f6df55331a8a41dddb504540c772e5224388b40c0914423cfa3caab5d9a544e0ada5f0cc93198f
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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/5fa4a75b3235dde1

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

https://valida.verifact.com.br/
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1. Detalhes do registro
Identificador

5fa4-a75b-3235-dde1
Iniciado em

Finalizado em

Tempo de sessão

05/11/2020 22:31:12

05/11/2020 22:45:04

13m 52s

06/11/2020 01:31:12 UTC

06/11/2020 01:45:04 UTC

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

Ambiente de registro

Conexão de internet:

WEBSITE

168.138.130.224 - São Paulo/SP - ORACLE

Objetivo
https://www.instagram.com/

1.2 Arquivos gerados
capture_5fa4a75b3235dde1.zip(37290795 bytes)
Descrição:Imagens e vídeos registrados pelo usuário durante a sessão
HASH SHA512:
c88b16a9b33b0a93bee9a09d8c8aeff997f359561b289adb4ec206ddb0abbd6a139dc05b94f06dfcbbf2347a1dae093fea4084ebb378018e6f0930c32553df2c
HASH SHA3-512:
b46e05c4bfcd3b2f31968c1477e80fa0e6f241fa7e9fdff4f47234cdfa7b6a7392d99c53707ae1f57ede44ea6495a80ce4b6d21055e879aa25f3cd050a1a4945

metadata_5fa4a75b3235dde1.zip(3499435 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:
9a411ff4e6272bfeaf071ca589dd244b40d89d57c755cac5a20e1afeed95e30502afd9c6e65985853347c868a4eebd3c4355371155128daaa66b93e6865f57f4
HASH SHA3-512:
855670a5aae36fc258633e62783273c8b1840691925f5285fa813d8e0bf392d0b79494c303052caf9fc2f140af0f92cca9356077b288be6e0f0793a7e384b7f4

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_5fa4a75b3235dde1.mp4

05/11/2020 22:31:12

05/11/2020 22:45:04

13:52 segundos

HASH SHA512:
e46cc0d59863bceca5b990d9f675ba02e82fb292c5633a50de91da0b0a4bc325fd33040a4834e16f79111812e5a87445dc5b1e4c7009b9bc0eb964513043d2a5
HASH SHA3-512:
21bb02b514d56edc5d0383885ecd0187732c63a0b4126b1d7fe1a5030bd6d2ae8defb268a19ed9b16da0b0e0b31b295d05ae8fae878a1ecda5eee99b96dc5854

06/11/2020 01:31:12 UTC

06/11/2020 01:45:04 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_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:04 / 06/11/2020 01:32:04 UTC
HASH SHA512: a16356742978af791142b1368f4b4e237ba550c5b5e3ee9cbed8d2790c7a646235a95d34d6cbd0411a0776e1270c0f01df23809c28e5370752d9e8423b30edaa

-

HASH SHA3-512: 5eb91cf70c2027b09fb7a8eed2ce8cc2c9149cd52ce7213beb70d7abd4ad9a84fc3beed7ab7aa8b0ddf7e92f5f498ca5daf740a5d05500d3c48e7ad48ccfa88d

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2435849559321077228/

.
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Arquivo: image2_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:08 / 06/11/2020 01:32:08 UTC
HASH SHA512: 2fb9cb3e1cd703e3bff1f78b30de2fc3ad9bb6a7a015380b963048894a7ee8c2408a03d910ac8417dc0abe9d20473505e9f083599da0495fe36e15e941ac285e

-

HASH SHA3-512: a1849e2a447c664f15a1f64d3e3c10cdb71004713c1bb66c0299ebbac89a8d8a8101f3d79f3e12ff7405846a08d7e193e9d7ffffce8ee9860df310a3a10ca7c9

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2435849559321077228/

.
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Arquivo: image3_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:21 / 06/11/2020 01:32:21 UTC
HASH SHA512: cbc8af7f4216cc224606df5b399e5b43996a0a15e2b0349b471cef79b7bc42a3f6acd9b991c1b38fe2335bada8d52490d521273a9219f8a72acef9ed693e4a30

-

HASH SHA3-512: 0fa72c456c934da77116a9946d25b51458642518e1032ab178381f5094ee43516f3eb0e69140067885d09563a91340ef9bb60c21b0643ee966eaa3437620fec5

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436053911348428194/

.
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Arquivo: image4_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:26 / 06/11/2020 01:32:26 UTC
HASH SHA512: 2541bb592ecbfc76633ee8d91eeedfc3fdb2bbf12c2906c84a8e1c0bdc1a74df0772b7abdd053e15371ffa39936a9cf2feaaa52106de8d8ba73009a6da496516

-

HASH SHA3-512: bbbffe4d94ae2bf0e73508efea3c821d53c20581c7210ba7e839503b2a11adca92aff24a77f2584cd6ddecb8df47577cb9b9c924a40f7daa81fa0b999d980f4c

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054478191735098/

.
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Arquivo: image5_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:32 / 06/11/2020 01:32:32 UTC
HASH SHA512: aba0b06fea86c6e4ac1f416ae9849f23ab098794a9f22dafe1a19dfe80da3b4056fdd77060149bfbb32387df263afb4db70d8c4115e23a4b5123bc2681b5a1c6

-

HASH SHA3-512: 8b6ceb38346b642cec42aa6ab812940088196f02186373d5e55d535e91d48bde4b2242e795928e7abe37746f3f175b91d0b88ef39e1442ffd0eb49fda9e8c638

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054840990662031/

.
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Arquivo: image6_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:37 / 06/11/2020 01:32:37 UTC
HASH SHA512: f9a1cc50484477261f2ad34d263146cdc213a946aed39eb4c583a18f84534426c39ad4f7a026c357d95c2f265dd7334896cd2c9ce14d7fe7390429c37c9b8211

-

HASH SHA3-512: 9a88288b4038df7cf482e4d71accab954ef822276cbb5a01a5fbae438e01705c2ff6624e107c08c68d7d1574eb5ac3b16047e1d3920f5ab19bb63eacf852a67b

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436055197833551464/

.

Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 10/69

Arquivo: image7_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:44 / 06/11/2020 01:32:44 UTC
HASH SHA512: 3acf5ce3993bb2df0ebcc5a29035b1c850c23c58c9da0d98b27c9cf3012b397a5ccb8e2c57eae8b476b550e76a4184e99d38995f49cc7cebd8d68a3907e1b5ae

-

HASH SHA3-512: edcc946b6cf380954d7e47a49fa19f9b0ad774fe1a6ea94886767f4893b3be9171e2bdcce188043d0c6ffbb73c94cc4d62a5a9c20d5c6dfb23ea1940f790bdcb

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056009616085924/

.
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Arquivo: image8_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:49 / 06/11/2020 01:32:49 UTC
HASH SHA512: e4a7dc0161aac2cf6f1ece747806e58daef28591ebdeb1df4631630ea9eb2d67a0dc04efa8b2da317d936fe753ae844a7b1c829366edbf8dc67d6ebcc3ded4a7

-

HASH SHA3-512: 9bf2a1af04e7320b432b472c5a42dbd07ff22f7fe13d19bea563bed298166c30889d90d68051d0634c68dad752ff79e56c1660b680ac760513fe34bb0e95ca70

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056070534015771/

.
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Arquivo: image9_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:32:55 / 06/11/2020 01:32:55 UTC
HASH SHA512: 0881d51c7a8d13f677152d277ca5729aed23baed3da36371044f90bb1dac99d3daadaaa1dab7abf104fe0d1045f8edf31f2c73b944965aa3cc93d4a2b37a8c83

-

HASH SHA3-512: fdd42c7e50cadc10347eed8a8327a52fdf0f9c2dccb340440a3649eb5cd9d3c10a84c9957919be2491c4ce6ccdb2da12db208a30becd519e7052ba8fe146dc40

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056129027891483/

.
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Arquivo: image10_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:01 / 06/11/2020 01:33:01 UTC
HASH SHA512: 582c5b3449a0c05f8e32a3e964626b15d1dca3d61978ecbfa617844bbd8624f74969b169caccec76cff324f0e9c5e5d335222f8fe3a0f0b7f8c0378c26e3f939

-

HASH SHA3-512: a389877105556c21c6e04b20b06c869e8da9e38e3cfb9512b55ef894658c2625a7f643b3cc04fe6462f64de8864fb075aff155eaef1c57d36c55d0295e332720

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056191783070811/

.
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Arquivo: image11_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:07 / 06/11/2020 01:33:07 UTC
HASH SHA512: 29d6e028abd485b895b966b5badae32717cc54e6e4d678ba5e06d173e2aeda04d8895cb2554cf0f99a2d09b71432e16b80d68c104fdaa5a51cfae45752e49de8

-

HASH SHA3-512: 8de369c001a746adcabb9338506ab5b64a0c54335ea1042610aac7ea94248f863b181efdbb48abec21c91d42cfff242b80be441fe120d38784fecb389ac90f2b

URL: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056272892471251/

.
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Arquivo: image12_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:18 / 06/11/2020 01:33:18 UTC
HASH SHA512: c1004642f23f9a9834596edbd1c573d542704f6868ae4256a7deb228083e32b441e6646da594296c143035614e178c7319dd6b43a1eeb35b26ccc2227cd2d7da

-

HASH SHA3-512: 7a2ae9ee18999bdf0d01da45370eeb14607bfa6b8ef5e7e2dac9781493117c68add76f9470a9cb7961b51d5ccb7d5b29bc85434ff66160e78a78c0ed1e7d8f90

URL: https://www.instagram.com/p/CHOnSSxM9_-/

.
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Arquivo: image13_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:27 / 06/11/2020 01:33:27 UTC
HASH SHA512: cded938c00e96f96a96ee1f21a66b51358a70c6f4a6a7927b54fb144c31852ad07f20205bc786abf8c496161e58890a9cf49ec3ef5dc46c0ce2832869444e821

-

HASH SHA3-512: 2a94fcf2108630d9f96f378ea3a3cb0dfd34385c116a97f25b563ea0256b5e7b0e19feb106d1bcf734ce958aceefb71647dda993d3664d7291de08914822f189

URL: https://www.instagram.com/p/CHOnSSxM9_-/

.
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Arquivo: image14_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:34 / 06/11/2020 01:33:34 UTC
HASH SHA512: 6437936d8082e7ee856b66f07979e804b16ca2ada88b1699375e1c40a2f37e5b093fda9956815b31e4b36e2ea69276157dd5825ed55dd8086ed5ebaef0644ea0

-

HASH SHA3-512: fcd0543d02ad4628192db349702b4856164d1d2ce964bd38be0dc1468a230c9dbb66da5ef039148841046d9af1d0199d4b7c40b83d6b99c258242d9e2801ef2e

URL: https://www.instagram.com/p/CHN4HOtHyiL/

.
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Arquivo: image15_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:33:55 / 06/11/2020 01:33:55 UTC
HASH SHA512: 02448193b301e8e1911dcdcb03a7df36bbcefe1e61a39361a177194813f41a72691e665205c014f49ef8c8212d0cb3c0b164d57226be73f4b2106ee5143707b6

-

HASH SHA3-512: 6890edaf2e29eb1578b1e0872853a248edf0556a95f87b63aaeb62b84e6e86052b952a1b25c096fb348d4bd5d16cc5facb924dd3d483217337989a8504585362

URL: https://www.instagram.com/p/CHNiFTMH2P9/

.
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Arquivo: image16_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:34:41 / 06/11/2020 01:34:41 UTC
HASH SHA512: 09236df7a79e9534549b8460211f9604cd73099bef4a96f6ec58505a9cc6f89b61b8f4029b225af8640804ec0c8e6de5cbda87a8946dbc25721fb62cc8a3d50c

-

HASH SHA3-512: b50360b7ee68d3030d53b525276f21ec8fec368a0348a95681ca552b9263d3821a5d2fe85c9292cc7f18d62392ba78f87da7182444c43ddfcd916fd662b8bcbe

URL: https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

.
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Arquivo: image17_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:35:31 / 06/11/2020 01:35:31 UTC
HASH SHA512: d8ded8db8c73191b13d66b191d6a5e2d4ada639041efc399eef841b3293a08a44a29f3ab6666dabcb9444fa3e495783e4e19f99fef853350d73c0129b5fd1b91

-

HASH SHA3-512: b5990323f4866011e310d1918ca82b8a0934d479bd105dded6de2e7efb31ac6d021f22d846a5ab1c3fcec399150c1a806e2886ba3305874edce73964268b6355

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Arquivo: image18_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:35:33 / 06/11/2020 01:35:33 UTC
HASH SHA512: 352bf14640568d79d10173d427218d33d5c37fe4a40d8a49828fa780589c53804ca94e367dd1755abe3e793382c751b33551498f8cc780cd5da7ff2fe3fdf4aa

-

HASH SHA3-512: b81a541da721ac7510f6fb4e24ecc46efa9e6ba6ec2969c9bf66de32d04e630ce8b332cb70bebf58caf9e2f4bb66c5c98d53b33d89a09131920e883b6c5a1da0

URL: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

.
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Arquivo: image19_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:36:40 / 06/11/2020 01:36:40 UTC
HASH SHA512: ab161cfbfe9e041c6d742b2d51f28888c27d12fffb0b4dbfbd296ee42376e15cf23f3a3be72d8456a8d74ba12a881e0a8838fb04ca7d35aa315decce3a40c37d

-

HASH SHA3-512: f8308d13b6a563178a46aebc032de2033e1e539f050aa381510006f09f43e81bc3d3ce040f3ae5113bcf3e0181ae15de116c38184abfb859cdd06bfa92e93cef

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image20_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:10 / 06/11/2020 01:38:10 UTC
HASH SHA512: 749d7d5ee4fe9f1e60cdf20acb8f6a7118ae59c195526f16dea69bd1cb88f8571bc133dd4ae97939d81d96ea6435b64b2fca14865f4e22bb78bed8dad0d664e1

-

HASH SHA3-512: 2b6f2162e6b1978399e22b701fb0fea7d7ed4deb2734c4fb70da872b48add15db54cbaf68993b5584f56abdfe2bef966fc96390e685fdc2d0e98ccff0c01f28a

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image21_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:26 / 06/11/2020 01:38:26 UTC
HASH SHA512: a9b34d58299525b97ea4bbb411b96471c15688d9566e49c6df2e4ef06c0859bf6eceb48c516eed2b013b28fcdd85b2f531d675cafe9c1a73f9c82aa9092e78b9

-

HASH SHA3-512: 1ec0a74841f765ff3ef2ae9092a0a1696f42108d67a80c320495d573cc5f09a32da134e447078eda96cc76b0b823e335fa6635be9a7c736b0784ce4e4c88f254

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image22_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:28 / 06/11/2020 01:38:28 UTC
HASH SHA512: 5ec45bf74df85092be7d5a5154bf63968f8128079288af0e4c9f845148175ea69deca77633d286d0ac9e171d616eff52e839f33ecce0d1cdf77f11668ac8a9e9

-

HASH SHA3-512: ed9132782dc6892d1377582b1ff6e3754e8de06838e62fbe7115024aa58d8c98397e1be9d144f81f14a624e5b941276c731bf7d8fd73ccace2aafb1c8a70c9f9

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image23_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:32 / 06/11/2020 01:38:32 UTC
HASH SHA512: d60ce90e80354d272c4fd33b2dd85dfe9dd06c028a6c942d0674b1453f7b52b57d085db5427e6a57a846d4d478377c87bd417f93f52f8505fa348a536b1c7eae

-

HASH SHA3-512: 6e0800181ba4af5c3cc31eca246d85dfb52344e341756c432519d09d59c7bfe0e9e633128ac13c2e26a8d3392327fe82b40610f42e31cc8c8c8fd371a675e31d

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image24_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:35 / 06/11/2020 01:38:35 UTC
HASH SHA512: 3f3af325597cb57c8afd170fa91eafb7ec4cc77a10ad371257276a2605a160c24af560b07fe6de845b9b5ba039832ed0de8d1be4d29fc2ac74fc8c260b6edc7b

-

HASH SHA3-512: ecb8fb9d12ed53136fd60c12360eb94d8dd075af574fea84d87ecb881dc2311075b8f3d5324a111d7e4c9eea0e7106e62100c0541714e4d3b7a4c72586161e36

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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Arquivo: image25_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:38:41 / 06/11/2020 01:38:41 UTC
HASH SHA512: 83190d9ea39d2cd4b322b13a342d6a57dd27f0026f478d0ad2461848d69d33deb0302b0aed76a985d9cc67ef5c39630d012cde9e45881c22e0bb20653083d37e

-

HASH SHA3-512: 0bd42a89fa6d0cbba5c9ab62ca6085c95cf1df0311ebff47c63db3ad771e62cd9582d88cab822120da26ae76b60c6ac883e32bad926a4c1dd625007be111ebfa

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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HASH SHA512: af12678ae3e8eaf7850dfccc182b8a7815b6ccd136a3166a8bc24084081b098c1c3926b437e35043cc986510cf1bb403b2aee57e541a16efa17b457e11575c46

-

HASH SHA3-512: 2d2e29d80946d1fb2da4ff8decd7a2c7d9ade90583694d7e04c7cf3ec7aa4d947225e929c2e6c68c4211e633011f92cbd4ba938bfabe94e509be83c67ec139d9

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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HASH SHA512: 876ebfcccd5dc4acd2c7929a09c80781f9bd90ffdc44ddf1401c69278a4b3076b4d9f049207c9f56db01901e1e660007cb0225d331b6f86e82eed5033c1faaef

-

HASH SHA3-512: 4b2a57d53d79f8361d2337ea20bd490fc4e42dc89bd5b72b38da841592531d7c7ab71f78354ecba4ff5ce60e339b435f1382d0a5e4e82a77bce9b2ddcfda138f

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.
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HASH SHA512: 5dc6dc2906d41206b3881595d0507d6205c6307d80972ce44699736dd943f3333fa1e171f9a9ade690a0e57c87913a695ffb6f48b679b27b0dc0fbe8e3bdfa2a

-

HASH SHA3-512: c9e1809c883adf78be8f35fe3b3d0b3c03683ede99350ceddcd30caa61c0022189a4443e9bf04da692a274a950a48bfd389d8b80a18838a53284fb55185d45c3

URL: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

.

Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 32/69

Arquivo: image29_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:41:50 / 06/11/2020 01:41:50 UTC
HASH SHA512: 80b814e52e2444c56c11c055848a364b56e956ecf76ebf4f523151e52503fdfdfebc704d1bca0975f69f1e703f673ae49fc099082236cbd2ad24105a6f39d2ea

-

HASH SHA3-512: 83eeda1fee9f1562f4f277ab1e88e19eb8c2a813436b4d2df1d0d09f9b86566d8f56cf001ac5148e991b8191ff84a9e90141b0e64a3beac0568a6b840aa01d72

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324068643324518405

.
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HASH SHA512: 6abf9180b5ec58317fb13e204f5d17d2271c47562dce5e4685f005601b8e14bf18bc6dec5e6cd7ece2a074bbc868f57113f30b463a590371c89957b68828b5be

-

HASH SHA3-512: 1f1e779824ae7b9ca8aacdf27ebf69f44df2c3b8d265784d523b6abada045fe63dc06aeb0b817b8324cb950d5a2c92b292dfd1446ade9993d0e06942126ac6d8

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324501440023433216

.
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HASH SHA512: 19958c134c85d792ca9a869e83203ae59c7563eddfac62b13650126a3a2451d34b3743961f9b49529f7054379a5f18dc6d07014bda743e9c5658a19d7820e96c

-

HASH SHA3-512: e1a7e66de7ad107588736d85f3b7cdc8601423817ab0f64b4f20db9f5805ca96f07c7b24d233c1893bc0ef1ca09dbfaa08e04c4e43606562878ae71395e6a04c

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324498228176441349

.
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HASH SHA512: 237b731f8ac23d031df97dd1321077a25df2335ee009a2432d61289cc54ed73c94672632c5e6da12fb6b07d237a6fe13e4b1af166b52786c283bfca2ffb79ef2

-

HASH SHA3-512: 9725074d865962efa100222517de4cde1a01fde6c65a3a671faf33525053aa63264e67824df6bb2d961052742ef3238021e7cc600b6b3238b1eb5c85b094b7ab

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324396058756218911

.

Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 36/69

Arquivo: image33_5fa4a75b3235dde1.png - Registrado em: 05/11/2020 22:42:33 / 06/11/2020 01:42:33 UTC
HASH SHA512: 26c93914b5e0600381950e5a7a39bd2de6da0b3fa7e9c113776bca8e0397263d6e04ea9e33da7e28788535a93e7d1724fd8c1ddcdc7409a1af6784404d14026b

-

HASH SHA3-512: 51147b727e6c0c3ad7c7a1e1206455e99e17ed5c21a9e3367c4e734a7102b11ff583276b4ec39c818ffb10896cf714e94bc6d495fa9d17c85cf05788fd47b527

URL: https://twitter.com/FbioGattuso2/status/1324372320606183425

.
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HASH SHA512: 2720834c8ebb5563f4d8f2e78052f90450697f50d9773aaa8c32b8dbefcacbfc58f0b8f166b0d2540daf8dff8c728c5e7b8d2db3c5cfba62fbc558bc792ee599

-

HASH SHA3-512: 850ea6995e4d901ab59cd4dc39cea563f449c9a44600b009ffa5ad22926ac3ba7d604ddc7a216d02f91804e9cb51a26c44bdd8c646a4933e20853e6e6010fbfc

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324351782194192384
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HASH SHA512: 90abc6613ff6380ee07b8772f50be3a84dfe90a5c8a502ed5dd62017033d30e90134e8bc189b7c29cb12b57733fab61fc82e881d9d0a308ec0a6fb2a82bfecda

-

HASH SHA3-512: 08e2b57e2502681c94fc21a87ccde3fd93534eb3d93819249336314fca17dab7350dd70acd6f3f70d1c0abe8a16a476ab52ca4b70d07218816247e73ce1f0b1e

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324348081224228866
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HASH SHA512: dbb003319b0d6d8475e2e6540c79be382cb6619b0845887ea26aa320566402e1ab4e9f878627c954f308444248809138fa6d0016983898fa9df29bb1375d2ee9

-

HASH SHA3-512: af19cd88ebbcdc6cae57614e255112e881716e714c089270038d757b4008f32b89edc346d1c93925bcbd46bdda2e482b2b0f0bc05589eb234f58c322e5287079

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529
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HASH SHA512: 153f479bd3ad50fa81509aee833f3efdd3e21decd68dccf0be755fba93024d71ce3a80948280fc79e7c3cd715623a466d682e97455a03664918a87bf24592d27

-

HASH SHA3-512: 098bf9951979bccb2cea92eba268d872336cf76895e7bcef37631f53d23f2903b8d365b3449b6c2624230eb5669974c6e7100591fb876b02411c4a2f2c924af8

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324060373067141120
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HASH SHA512: d339609aa7aa9bffe0784449c0e3e2b89f3c16df9b0da31d5760dfeec1018576294319b845b8f9d023b71baf77e0c62b33a3b00729aa2e2f49ff1af5a8fd946d

-

HASH SHA3-512: 2b620a2171b223134f86101170486987f0cf024e1ca406b355f3dcfb28f8ebab23b02745ab17ea829c6444ba289452e34cac9ac293a9b2577f7c97d8e2c995a1

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324011355272368128
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HASH SHA512: 0212448c57d77b7712659c9f220a0709bffbf854506e47da0a8714be5805f07eb9a7c87caca0c7593035fec9cd8a9a5140d54132c7560664d9f478a8e0d0de2a

-

HASH SHA3-512: aedcfecdfcc62716f2e0a043517506fcbc72e96bd9ea7b9cfd3dd66bc67c8a620ca47be657eee5d9757c584f7267b795f37b77812a1c425d27419b1ad2908171

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323731767573041153
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HASH SHA512: dd26def0138a90385fea3fe24e9773f11f7a04b9b5db54b7121bf2fcb479bede11eafacc18e375ce59dbcfdc065edf34e93d98f0c758a6d19fc746309aba4fa8

-

HASH SHA3-512: 22ad88d7aff213a768180c031c33b5673b9a7150be27f12c6e0375eac37c24ec02a4da14f1d7b09b1217860923bb00d8189aa0065ff4427f87c7ff765c17b945

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886
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HASH SHA512: 95263f9398e239272e889fe2d680784d56458fd93865e7c2299fe1858184505c374a535352c21993ca3d35644d83dd0847e0ff76c86336a65eedfad7bd20ff29

-

HASH SHA3-512: 69efdf4273e0fe68f99d05be79852b60cab448c616cdbafb871b95aac45cafd3c54532305519d64307005e6966a9cf6711993a2914c4c622c57c02a7f683552c

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368831499358210
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HASH SHA512: 5f2dd7c1c3184706a8af903956388bd0d14c446ce4f912f1c41c685d72fe19e0a60410694f918d54dd7721ea20c89117fbb40849409e6ebea022a04c500b3f2d

-

HASH SHA3-512: f4ede5e191672f2ae9482bd2d3ef66b1cc0cb88bd8ad362cad57b13a1c2455b79f5c411fbe7050fdd7496fea94ce0974371259a38d69845a5791713c4f95c9a7

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323248063796908033
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HASH SHA512: afe24c3d8299c6e48476bfda029b05a3a542c321029cbff12f587a8b0375fc6a058177a59c3a86e08e2a80006da081bfe5e2cc371e1a91f738f6d470680d0d21

-

HASH SHA3-512: 2b533d522d3875fd4ee7567c1427c1c4363f87a1c059e8b9fe790b47e7222f549d3a6fb773eed21651c95dd1e64d34dfcbc24b14196a3665a39fa1b16de7372f

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322888516448210948

.
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HASH SHA512: f1162136a6b25859f2b9538f855ecc0835677a437e8bdd3669e52cea9978984043c00495f394ff0a01f9f3ae04f20b8f5c0617dda10f098796ba6fcc662d586a

-

HASH SHA3-512: 9123957f7ac6bfdfd3d96043a0aa53cf448b28b70833d39e43c2324a12f3094bf1e7323ede62700cd8d9f6c09f7da784b969a788b024a55716e1752820c284e9

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274
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HASH SHA512: 2c7759e03a3ac7cf009e96b41cf2cd33c75d4c4edb05800844c3925cefe5be7bc10bfe2fe3d9527d14cae3f401fbc0bfed5a2aad424fc4d5b88196b7e063d168

-

HASH SHA3-512: 9dd265fab8dbe664810db5ab959a2e46ebe95f69d5e094660fd6a3c96d7001b6e74df5a161dce0d2595015459e80082b5a3c5143c9841f084bfaff879da0dae0

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752
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HASH SHA512: d3c4beeaaf88f4fcd3726751b9946cacec98155db2fd7c7c3dafa805dd360bb755d49598f1b601648d86dad02fbdeaac09f93ea2f40954b797fba674ce1a6982

-

HASH SHA3-512: 936b94bfa2e4ebcf0ec749739de0036a70742d46eb4fb49c26be34833278736c63e7c4a894cfb5f0df7049308942c9d46c5d6192ddcc192fb5aa890cfd50bb43

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611
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HASH SHA512: 9d81e2dd4710fef22f8f111272cdb7d20c51728a63959e13aaf2ff7833c3b7675c7ab9ddcc415ac79e0c515da72e1a05a70650dfa50929a619c500d670d7cfc0

-

HASH SHA3-512: aa350a0a73c352da4bb1007320d0d6261b85a722a72e4240522cadc18829fb1e39fc877f457afc9a62523fd33a7ca361b00fff04ff694e46c2f86d184cf2b757

URL: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

.
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Total de 47 imagens registradas.

As imagens originais também podem ser encontradas no conteúdo da captura.
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1.5 Arquivos baixados

Não há arquivos baixados registrados nesta sessão.

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

05/11/2020 22:31:19

https://www.instagram.com/

06/11/2020 01:31:19 UTC

05/11/2020 22:31:41

https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

06/11/2020 01:31:41 UTC

05/11/2020 22:31:49

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

06/11/2020 01:31:49 UTC

05/11/2020 22:32:00

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2435849559321077228/

06/11/2020 01:32:00 UTC

05/11/2020 22:32:17

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436053911348428194/

06/11/2020 01:32:17 UTC

05/11/2020 22:32:23

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054478191735098/

06/11/2020 01:32:23 UTC

05/11/2020 22:32:29

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054840990662031/

06/11/2020 01:32:29 UTC

05/11/2020 22:32:35

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436055197833551464/

06/11/2020 01:32:35 UTC

05/11/2020 22:32:40

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056009616085924/

06/11/2020 01:32:40 UTC

05/11/2020 22:32:46

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056070534015771/

06/11/2020 01:32:46 UTC

05/11/2020 22:32:52

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056129027891483/

06/11/2020 01:32:52 UTC

05/11/2020 22:32:58

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056191783070811/

06/11/2020 01:32:58 UTC

05/11/2020 22:33:03

https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056272892471251/

06/11/2020 01:33:03 UTC

05/11/2020 22:33:09

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

06/11/2020 01:33:09 UTC

05/11/2020 22:33:13

https://www.instagram.com/p/CHOnSSxM9_-/

06/11/2020 01:33:13 UTC

05/11/2020 22:33:29

https://www.instagram.com/p/CHN4HOtHyiL/

06/11/2020 01:33:29 UTC

05/11/2020 22:33:36

https://www.instagram.com/p/CHNiFTMH2P9/

06/11/2020 01:33:36 UTC

05/11/2020 22:34:36

https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

06/11/2020 01:34:36 UTC

05/11/2020 22:34:43

https://www.instagram.com/p/CHLhLhdgGCD/

06/11/2020 01:34:43 UTC

05/11/2020 22:34:47

https://www.instagram.com/p/CHLItx2Hmw-/

06/11/2020 01:34:47 UTC

05/11/2020 22:34:51

https://www.instagram.com/p/CHJJULXnsKH/

06/11/2020 01:34:51 UTC

05/11/2020 22:34:54

https://www.instagram.com/p/CHIYI6wHd2C/

06/11/2020 01:34:54 UTC

05/11/2020 22:34:57

https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

06/11/2020 01:34:57 UTC

05/11/2020 22:34:59

https://www.instagram.com/p/CHFtOA3ngtY/

06/11/2020 01:34:59 UTC

05/11/2020 22:35:02

https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

06/11/2020 01:35:02 UTC

05/11/2020 22:35:06

https://www.instagram.com/p/CHDIViZnLy6/

06/11/2020 01:35:06 UTC

05/11/2020 22:35:09

https://www.instagram.com/p/CHAji5gnf2G/

06/11/2020 01:35:09 UTC
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05/11/2020 22:35:13

https://www.instagram.com/p/CG-od-4AlCl/

06/11/2020 01:35:13 UTC

05/11/2020 22:35:15

https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

06/11/2020 01:35:15 UTC

05/11/2020 22:35:20

https://www.instagram.com/p/CG9xidSARlc/

06/11/2020 01:35:20 UTC

05/11/2020 22:35:24

https://www.instagram.com/chapa1_2020/

06/11/2020 01:35:24 UTC

05/11/2020 22:35:25

https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

06/11/2020 01:35:25 UTC

05/11/2020 22:35:52

URL MANUAL: https://www.facebook.com/

06/11/2020 01:35:52 UTC

05/11/2020 22:35:53

https://www.facebook.com/

06/11/2020 01:35:53 UTC

05/11/2020 22:36:23

https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

06/11/2020 01:36:23 UTC

05/11/2020 22:41:30

URL MANUAL: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:41:30 UTC

05/11/2020 22:41:32

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:41:32 UTC

05/11/2020 22:41:43

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324068643324518405

06/11/2020 01:41:43 UTC

05/11/2020 22:41:52

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:41:52 UTC

05/11/2020 22:41:57

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324501440023433216

06/11/2020 01:41:57 UTC

05/11/2020 22:42:02

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:02 UTC

05/11/2020 22:42:07

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324498228176441349

06/11/2020 01:42:07 UTC

05/11/2020 22:42:12

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:12 UTC

05/11/2020 22:42:17

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324396058756218911

06/11/2020 01:42:17 UTC

05/11/2020 22:42:23

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:23 UTC

05/11/2020 22:42:29

https://twitter.com/FbioGattuso2/status/1324372320606183425

06/11/2020 01:42:29 UTC

05/11/2020 22:42:34

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:34 UTC

05/11/2020 22:42:39

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324351782194192384

06/11/2020 01:42:39 UTC

05/11/2020 22:42:44

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:44 UTC

05/11/2020 22:42:49

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324348081224228866

06/11/2020 01:42:49 UTC

05/11/2020 22:42:53

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:42:53 UTC

05/11/2020 22:42:57

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529

06/11/2020 01:42:57 UTC

05/11/2020 22:43:01

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:01 UTC

05/11/2020 22:43:03

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529

06/11/2020 01:43:03 UTC

05/11/2020 22:43:07

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:07 UTC

05/11/2020 22:43:11

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324060373067141120

06/11/2020 01:43:11 UTC

05/11/2020 22:43:15

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:15 UTC

05/11/2020 22:43:20

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324011355272368128

06/11/2020 01:43:20 UTC

05/11/2020 22:43:23

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:23 UTC

05/11/2020 22:43:28

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323731767573041153

06/11/2020 01:43:28 UTC
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05/11/2020 22:43:32

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:32 UTC

05/11/2020 22:43:36

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

06/11/2020 01:43:36 UTC

05/11/2020 22:43:40

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:40 UTC

05/11/2020 22:43:47

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368831499358210

06/11/2020 01:43:47 UTC

05/11/2020 22:43:53

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:43:53 UTC

05/11/2020 22:44:04

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323248063796908033

06/11/2020 01:44:04 UTC

05/11/2020 22:44:10

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:10 UTC

05/11/2020 22:44:14

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322888516448210948

06/11/2020 01:44:14 UTC

05/11/2020 22:44:21

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:21 UTC

05/11/2020 22:44:27

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

06/11/2020 01:44:27 UTC

05/11/2020 22:44:31

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:31 UTC

05/11/2020 22:44:34

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752

06/11/2020 01:44:34 UTC

05/11/2020 22:44:38

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:38 UTC

05/11/2020 22:44:44

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

06/11/2020 01:44:44 UTC

05/11/2020 22:44:48

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:48 UTC

05/11/2020 22:44:51

https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

06/11/2020 01:44:51 UTC

05/11/2020 22:44:56

https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

06/11/2020 01:44:56 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

instagram.com

Registrado por: Instagram LLC Domain Admin US
Criado em: 04/06/2004 Alterado em: 01/03/2018 Expira em: 04/06/2027
Endereços Ipv4: 34.198.155.60 - 34.239.89.209 - 52.0.212.144 - 52.54.142.16 - 52.2.169.197 - 34.203.7.201 - 54.235.179.196 - 34.228.93.200 34.192.66.106 - 52.5.39.111 - 3.218.162.209 - 34.230.186.253 - 54.165.214.173 - 3.225.55.231 - 52.2.164.38 - 52.5.46.140 - 52.71.154.102 54.156.178.64 - 18.214.150.8 - 3.211.190.38 - 34.199.142.235 - 35.153.8.102 - 52.71.223.34 - 52.200.201.185 - 3.210.81.177 - 3.225.109.3 3.228.78.219 - 34.239.39.134 - 52.5.183.1
Endereços Ipv6: 2406:da00:ff00::34ca:22b - 2406:da00:ff00::3655:8db4 - 2406:da00:ff00::2399:d616 - 2406:da00:ff00::3406:bf00 2406:da00:ff00::3447:df22 - 2406:da00:ff00::22cb:7c9 - 2406:da00:ff00::22c6:9b3c - 2406:da00:ff00::22ef:59d1 - 2406:da00:ff00::3400:67c5 2406:da00:ff00::22e6:bafd - 2406:da00:ff00::22c3:61eb - 2406:da00:ff00::3d6:f22d - 2406:da00:ff00::3651:50bd - 2406:da00:ff00::22c8:b5f6 2406:da00:ff00::34ca:4a7f - 2406:da00:ff00::3da:a2d1 - 2406:da00:ff00::3403:478f - 2406:da00:ff00::3407:c654 - 2406:da00:ff00::3405:2e8c 2406:da00:ff00::3d5:cef0 - 2406:da00:ff00::342d:74cf - 2406:da00:ff00::22c0:426a - 2406:da00:ff00::3447:6d1e - 2406:da00:ff00::36a5:d6ad 2406:da00:ff00::22ed:c8d5 - 2406:da00:ff00::23ac:a72c - 2406:da00:ff00::3447:4a6b - 2406:da00:ff00::3448:ad37 - 2406:da00:ff00::3448:bf30 2406:da00:ff00::36af:f6b9 - 2406:da00:ff00::3db:5a98 - 2406:da00:ff00::22ce:9f2b

facebook.com

Registrado por: Facebook, Inc. Domain Admin US
Criado em: 29/03/1997 Alterado em: 10/03/2020 Expira em: 30/03/2028
Endereços Ipv4: 185.60.216.35 - 157.240.9.35
Endereços Ipv6: 2a03:2880:f12d:83:face:b00c:0:25de - 2a03:2880:f128:83:face:b00c:0:25de

twitter.com

Registrado por: Twitter, Inc. Twitter, Inc. US
Criado em: 21/01/2000 Alterado em: 21/10/2020 Expira em: 21/01/2021
Endereços Ipv4: 104.244.42.193 - 104.244.42.1 - 104.244.42.129 - 104.244.42.65
Endereços Ipv6: Não disponível

* 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)
05/11/2020 22:31:20

domain-whois_instagram.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:31:20 UTC

HASH SHA512:
3d6120bb7e9906781f8861c7839a5bd4fdafbdd9f9b8b7db51ff20f8f202a46648848d5ad5a4c3d4802e50ecc36d4a5c43cce12380a7790c9c2385f95a8fe503

3824

Whois do domínio: instagram.com

62317

Código fonte de: https://www.instagram.com/

112100

Código fonte de: https://www.instagram.com/accounts/onetap/?next=%2F

354879

Consulta RDAP (domínio e ips): instagram.com

6532

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

63696

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2435849559321077228/

1008

Rota lógica para o domínio: instagram.com

60811

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436053911348428194/

60854

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054478191735098/

60901

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436054840990662031/

60948

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436055197833551464/

60987

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056009616085924/

61046

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056070534015771/

61089

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056129027891483/

61136

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056191783070811/

61183

Código fonte de: https://www.instagram.com/stories/chapa1_2020/2436056272892471251/

124436

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHOnSSxM9_-/

124680

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHN4HOtHyiL/

127529

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHNiFTMH2P9/

127406

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHNiFTMH2P9/

HASH SHA3-512:
46fc36d718c100ee94113558070c1ce5a2bca04216c6ac2175607d225352fbc827b9b3477388c846557d57812f4929d7451a83a34e61a5dcaca65e1ecd6cd4c0

05/11/2020 22:31:24

source-1_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:31:24 UTC

HASH SHA512:
1e1b47eb724538032f0c874ee6de7f7cf9d77561c507c4658315bb20368dfd38dc0fbac1b22a46ec7f0792f87f6504331f885509147bc0adff0a232a14ea464d
HASH SHA3-512:
5ac3e1ce47fcbce91149567386c3e05225d11c6df0c31d917243311a0200bec80391520926b09d282b4c5dd950c56519f24d689095173e004a216013f589e869

05/11/2020 22:31:48

source-2_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:31:48 UTC

HASH SHA512:
02c47849d681e7f93303fdf2f42fbd95a5862744272de694c6c0d034768f957e93a4364e20e2ba7686b954955b2d35d3c03ef184b60cf4bc9da88c772e949a00
HASH SHA3-512:
7dedd37803958634a8de7c394c3119e0e2994b6303e4a3ffcdacd106670fa65842979ff2f7851554bde5414523351cdef2f253d751c51b79e0601d438fca62bd

05/11/2020 22:31:53

domain-rdap_instagram.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:31:53 UTC

HASH SHA512:
475a5608442ebc2c9cee158034fab0a1fcc5f0ee429445a753f9ece84203f94e3add5b466be4fc724adf7ed0a80e2ae58bfc28f3d9ae10c7f47c43de8707f84e
HASH SHA3-512:
b176d18e70bdaa01a7acac91cdf8ef0120ee07560731e98d4d48b604f11e5e95bdb504803b0918db943b8f40f72f63f7427c07777f3331caaab23ba83e1bea55

05/11/2020 22:31:53

domain-info_instagram.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:31:53 UTC

HASH SHA512:
250c3a285037a1d2ed6c0106fc73cfd34113239de0a529de5c7e645f3b3a76e9c5b05e4982b96c7c63d34f233b5e56515f95e6c62e93c0b74dc473ad264bc77f
HASH SHA3-512:
e20112903754e77fe516ec6a3704fa19c4611618cded3eaaec4dd42bf3224121f117d937900df022ab152aafff08c380a9da71fc92525cc1766218a315487c64

05/11/2020 22:32:04

source-3_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:04 UTC

HASH SHA512:
dfd75e5e1a82ba6330b608731455a1fb29e526a4526f11c12cf76558bcdf03905fd5b88419630044ba5bc6c3a1d5ea031509fd39393e304d33992b3a6c14d5a5
HASH SHA3-512:
d2a15871adb4994814b8bc271036f89042fadfcdda14da0c8ffc0320009dd3c1cd570ebfc117b0d6848b71023bbb617823932f9ae2730581198a79e487d565d0

05/11/2020 22:32:15

domain-traceroute_instagram.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:32:15 UTC

HASH SHA512:
86d2dd772289c9f31eba98eee0dbfdb390a8724be4415841df2afe61d9faab99bdb04b11f225df00f2ef622dcb45aca66f097b102ed28a9287fa1f0768fe0366
HASH SHA3-512:
d94adf8508c9f50cd4dca29ef20c132efb171a1c96c49c91d8def289fc7565dca5ee239c109d032bf95c85694bf8c4c31befe57248b7298184bfd9c0e1aa1218

05/11/2020 22:32:21

source-4_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:21 UTC

HASH SHA512:
3c89a9692b10d88c1bd8e6e286120375b685fa3191ab7ea4ba8f843fd30cd4c0f76db798c7767f8bf47d7b7a748a20f94860434317bf34ea06fc83bcf2cb10a0
HASH SHA3-512:
7f4fff2be91450e99183d71a867384a4fb6102ad1642202a161a9131228817caba55ee46b1bec7de419280d93056b22014c958566d1b7a447422c59cfb9fc004

05/11/2020 22:32:26

source-5_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:26 UTC

HASH SHA512:
d5f3e61bbdc7092837c798468f4a3feeee611d66d714168e73e98b48d194ee7ffd04199286432177179516f0e6fe852d92635a7779ab42c5641fd400bb84c3eb
HASH SHA3-512:
0b2f18aff2fdd610dd5dae288c5b7fa1e6e8f37b9d2886192f8893b0fd3bedfc6754c7ad499338b7549b6e630e02ad7d056f35daadae6315b61774e7c8d43353

05/11/2020 22:32:32

source-6_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:32 UTC

HASH SHA512:
3975819cc0114116298f410c1f0e3281a2c8274f596cd233a1a8783c53b4f7aaf02fd693c2059043e255d7204df964179872bbac9b42d4a96623dfaa9f425ada
HASH SHA3-512:
9b14956665caa86994b1c944891d8ef96d9e9016a2d026df3244c36da4f916147a41073eb8bb6f5ae306282402c806771e048d505e0b9016b812d13f84a32b72

05/11/2020 22:32:38

source-7_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:38 UTC

HASH SHA512:
8eb6679c2dfe14c546de9ec62e78f30616d209a746191dd019d1cbb685d0bd5c30a8fc9879ba547a00f424dbff524333b3b1b68fb1a0f96bd62a23dc19416da7
HASH SHA3-512:
05c17b06ee80dbb1faba4c8ea22bd51852b6deab0cd3819202375164dd5abf5576740d052ea44ac64085e4cc34a31b592f4e1041b375e07a5e14b6fd2689719f

05/11/2020 22:32:44

source-8_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:44 UTC

HASH SHA512:
71f645786d6f1c3dc8f7fbb10534cbc34b42741df5506c0c32cfe0629ba8656a9571ffc94b9e31ce8e1a1d8ae9516d4e8219077055774d3b6648d46814324fb1
HASH SHA3-512:
c7a10c044957bfafc320bd85a8fe0a5a2e57574d2c94ce5f79a3803ab0a358fecf09572ccf8bb7ff019ee553c9eddbaca347d8d3825ef12b5315b97162e0ef62

05/11/2020 22:32:50

source-9_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:50 UTC

HASH SHA512:
91e5d778325245d613fff4f83ea49c422dedcecc3c065e5b089dca3997fa7c1b3e1f38ab20ce6b1dd90e8f0a78504a1bc3d22e0fbca24dea238e4b53c1a06631
HASH SHA3-512:
4182126ea7bda556df37d381e23cdb4640ef85691108b7b3098b2e3eb6b9c930527bbb33bfe15918902921d181b056c991d7b352daadaafd9f3a6e0b9ff17f67

05/11/2020 22:32:56

source-10_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:32:56 UTC

HASH SHA512:
6b320320e306ed3838d4cd97ac859754b6432b95dae8f9ee6ed5676b814e1054f7ce58820d436ef85d05e3627de238be45bfed786f9f9900f821770a6b4b68cb
HASH SHA3-512:
9da12756b83e81324bd4ba6d9abb15dc6c5a251fa3669f5715c5dbecd2ba67895edd7b6746aead07c1f5c62f15ca95b19d4a87f6a6e565fe13a11d4346c1c2a2

05/11/2020 22:33:01

source-11_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:01 UTC

HASH SHA512:
3dfa6d5501636bc629a3aea6b1004a260e552e072243e1bff878fa663f1cfe3f729f94bc1b759cc537a473961d5ce73f7810857dfd586a262dd5ef42e767ac2f
HASH SHA3-512:
f96c5e17217be0ae6525801d4c7898d77c238478ee77bae1c1e45952c96f18841a19c2d5799c1e7c2c466a8143d5c687adc6d48c01ad3cd48604c30058719bb8

05/11/2020 22:33:07

source-12_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:07 UTC

HASH SHA512:
6dae8f0ea53fea8d5e2f54913af9a833a98e7817eb05e72fa1ff64e57cec8644057e2ccce0e18880d93cca81f8446a76b76c20ca281e94389f51ec394c763d70
HASH SHA3-512:
69b6e5aa7cf902e502c38301eb296281a317f57ae8471a3b21b59ed8acd7cda63e03114a72ea78085fb4b62ca9c37dc9fcfd9c69c186a4d8a53d0acf45fbbbed

05/11/2020 22:33:18

source-13_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:18 UTC

HASH SHA512:
a018b220a00b1eabf5b39ffeab006304bc531582549756e513a1257e27357a2cf1bdfc48d74a494aa5360ad73fd5617987676a17b4b971294f80ecb4b8223b39
HASH SHA3-512:
cfade3b3f4d8c736273858f09524d0a46377404c90754ead886332b7c84dbd144e6bd12c02b10e20344ae8c3781f3c2877f0f97cd756d5aafa9a9d6c03bd9ccf

05/11/2020 22:33:34

source-14_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:34 UTC

HASH SHA512:
058397b753b482f6b13d7ac26d34ed95b5f6d4035b1ed50cdee5aa4948b06786f1754ab8c134b5faaf3cc6460455a1aed4722f92dbadb2ed3e2c763908fe68f7
HASH SHA3-512:
00ec0ea318c3f4e00c9a3b11d8a5803fd51caef021d8f7f877d0529c94f1c357bcf85a5d529c31c8df9209bb146db49a815d8e48ad7794ed662cf84cb0f1ec33

05/11/2020 22:33:39

source-15_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:39 UTC

HASH SHA512:
ca95ef506447d00f2f2d79d53fe825e4619fa6226628355782f8ffe5438cb7a2cc22993eee018c308c05ada1a3c5a6b0d0a2cd2a4bcaa8205963850644403d04
HASH SHA3-512:
78c3021163f4c368fbfbd9819926f5865a6f42594ba7be383b10f2ed133ca970ed89c59ce5f8eb3ee9fd39537e2759efb4c41f2cffdcfd5fcf8b1ad204ca829c

05/11/2020 22:33:55

source-16_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:33:55 UTC

HASH SHA512:
7e5726b59c1df8a55dcff89802005ebf45b04d1921a03b58554c84ca9e76b918f7b4d99813aecc36a9b6f18a1b6beb0af3c45234dda7d9f17be4520abc98ca05
HASH SHA3-512:
701c7f77a34cd5743bf4338887be06b46207a987dee9aa74b193a9aba4cc3c6919d1701a5b8a7297b2f9e2fe1f0a6781d927086b713cb0fef83f0bbf40ac6101

Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 56/69

05/11/2020 22:34:41

source-17_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:34:41 UTC

HASH SHA512:
6731ee607b9fb0fe2204abadaace6e9bd9cad701b3c179d2796a79ab5401c1473d66f0e0ebaee47fdd283da571b30323384cc22e212c8174f1ac74d3a5fbbe0c

124735

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHL79-9A1Kp/

126014

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHLItx2Hmw-/

115234

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHGkNnLH8MJ/

123841

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CHDSVmBHW8H/

139635

Código fonte de: https://www.instagram.com/p/CG-XXFUnDwo/

79824

Código fonte de: https://www.instagram.com/chapa1_2020/tagged/

3847

Whois do domínio: facebook.com

24978

Consulta RDAP (domínio e ips): facebook.com

4537

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

941

Rota lógica para o domínio: facebook.com

219394

Código fonte de: https://www.facebook.com/

2738608

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2559226

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2571883

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

2612154

Código fonte de: https://www.facebook.com/chapa1Ibccrim2020

3806

Whois do domínio: twitter.com

22997

Consulta RDAP (domínio e ips): twitter.com

5311

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

156518

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

403

Rota lógica para o domínio: twitter.com

93210

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324068643324518405

93038

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324501440023433216

HASH SHA3-512:
7d392626e91ebfb238ec1f18169dca14da7dd89ea221af9da6e1b1ebbb0b1a837cb35e0fdc3797fe96bd5f6ae74fe156a3e3e3fae3636d6f439a48c3e8774eb9

05/11/2020 22:34:50

source-18_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:34:50 UTC

HASH SHA512:
206f233e0a6a565f24b255c9cb9c8f0f93a8f72748f7a6ba00601309cf6f1369fbd48d6bb261d178f6a28c323f5cd1ddaaa319342263852ed2ea377a696ed3f5
HASH SHA3-512:
fdeedce2096248c00eda19655f10d3a6d4af86bc2e1630f6908b08120c80748d1c02fa49a9f871e231904b8336a1814478f07638ccc64e1fe3ed65f1ba3bbdf8

05/11/2020 22:34:57

source-19_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:34:57 UTC

HASH SHA512:
8ab7bb37ee9ec3e0c382b54e7da8aa592faf686bbd1370f463066238e1655801d5f1eaf371cbdb43ef6bccc7f4bdfa8e647c7f07b1ba409e34963eb66917d951
HASH SHA3-512:
dec11f03679074cdc9ed6c3e4271b5350398b2583c0597623597b1ab05f419f2a842b518f5377a8c6cc0832272f4008e6c2071bd4cb01a0bddc4b0360937314c

05/11/2020 22:35:06

source-20_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:35:06 UTC

HASH SHA512:
7d3562c78b22f3a35666042ae563a91d229d98bcbb3edd25d9591b83178c6a4998b43d2d3068069cabc1c89c9fb2710e11f03ff9e8cf5ff103f63d7803dfe6c5
HASH SHA3-512:
75cac2c4b7230d57a5186c404bc0657891197814ffe45d6343631b18a1ba3aa47761e1d17b3724c6b9a1826dd9106967ec310c6b53e6c13ec023ba387d40a7a1

05/11/2020 22:35:18

source-21_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:35:18 UTC

HASH SHA512:
9123519fe4c1cb45bed31cf817d7dc9fd79ede5e03398dd615e97301c4796277392c8dd548393520369a321204ea6e7bca1673154882b28f46ef22d41cc66a22
HASH SHA3-512:
6ed021070f486306b26e6adf32737951dee25c8351cc6a65ad4048376f557b15e6d234bc083197235b808e072c3529d855d165c7c3c730dadc11bb31990d5778

05/11/2020 22:35:31

source-22_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:35:31 UTC

HASH SHA512:
08939ace44c0816189f635950604f956ea76b9cea7ca66b625524900f138a55ddeba6e4abb014c2ef8fbd13d0306940ef15cdf2cf1ee25a15e9591e8f3a4cd2c
HASH SHA3-512:
00e9ad8c43eb4711e5d69334c424f47f44615507777985fce15982fc87b9234a51c0ca2fa60587e06a9dd76dd4d9a08dab153950a55a742c0f55db5a3cf98429

05/11/2020 22:35:54

domain-whois_facebook.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:35:54 UTC

HASH SHA512:
b97c3afa313effd911ee07d9c12fdd83e045577f77fafe326f29867a987880cb6cb3be7a6851f8cbe6330c09270eff3cab2612b7596e749d90a4b3e956025887
HASH SHA3-512:
6b404dc6772d29b458a59cf3ceb143084a97617832a41db572daeed67dce456fffa7311eb21a45108cf3df453cca432be94879b5555666a6dc6eceec376305c2

05/11/2020 22:35:54

domain-rdap_facebook.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:35:54 UTC

HASH SHA512:
cd582e8ebd52b0896b8fdfa2132116cd498ade7ea03f90616c37f3a6bd0cb909ba856ce5296589868abbe391b85362c4e91020f4f9b2599b0b7cbc13e06e23d3
HASH SHA3-512:
215ec213fd4f13e42942eba87563d0eeddcfaa5f8343813fd67ee9441b78865adcfc615ee928a7bfd74ea4c74d2cede4ae77a527e32786385b051138c374c04d

05/11/2020 22:35:54

domain-info_facebook.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:35:54 UTC

HASH SHA512:
189cba1c2a8f62c6e1648e837362fdba271d89544a9cc994a0ae525b6fa8a80a5e3a4b1c00c9fae3e144e6a00b740ab3de06769dde85b45c2494a42d969e0e7d
HASH SHA3-512:
6e9c5d210f21441efd859e977c05f16a30ac925fa458250fd85cd2b218ba989e428115571ff6f2269c0869557ad617a62dc5b2179a86469d4a71e02953f4b9c4

05/11/2020 22:35:57

domain-traceroute_facebook.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:35:57 UTC

HASH SHA512:
11b2c55e38d9eae6b774210f35186b4ab6bbbae0681587447bd3bcfd2dd00c9aaca218455e4fe1430a8a2211ccfe8c7f19bc4b655e8eb7e994d300627c5f3267
HASH SHA3-512:
45bb04a246458a4eb97f243c50d9f51667d07da5ac69133afc1b86383057fc7a77cde091cec0acfcbd8b0fdc5282a63cd2e4d2ff1290ae590d456e8225dd5c13

05/11/2020 22:35:58

source-23_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:35:58 UTC

HASH SHA512:
2b0c420f585708d4e7a9cfac2f031c6a4fc1d24a94b6b1a98637d463607af840e2673c61001c14bcf23c651ea793009cca0ac85430a759cf9e996754c0920284
HASH SHA3-512:
852e4306ee40cfa522c1bb98f0dc58d253851917f34d0e0857c8fcdffbe6da9f5ac472291f50e3abbd06c104f638d6781d4f60430a4919b0c59e59260fa1d61e

05/11/2020 22:36:40

source-24_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:36:40 UTC

HASH SHA512:
f27080df8a9137cbbf432f336fe2d3e6b5e04fc9959825180385d4256b01982d3ca5ab2d7b7de9d1194d0292074f8cd365b90ee9a31fa316ba9d617308ecae69
HASH SHA3-512:
9b5ead9d6524da3b2c1ae8fdb13b07c533c8c88954e2745b29003c8859aa2f5298cf916c93232881a66059acc1041ee7cce29c0e2df9baeed39005b1ffa1f681

05/11/2020 22:38:11

source-25_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:38:11 UTC

HASH SHA512:
89db897cfdd6fc9e14c61ae5dd6c1550d451d75f51dd4a41234d61bb53d25565efd299359b1b3b3328cb3d1630415a78577ca8408d79c5fa9a463c08fd9e7cb1
HASH SHA3-512:
7fd3bd558afdbc8336f52d2654ab7be6b3ed197a6c63346616e7b90a4eb453e9d4158db93f5d683c46322d78ad7af3914bd49eb65a6ce820b899984290f656a6

05/11/2020 22:38:27

source-26_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:38:27 UTC

HASH SHA512:
6339171e8ffa0b5b4299fe7b3acf45005d8b226a8019f1b1e08e243d6d55f0985dcab62941dd7c3426adf828201762c4771e6893600a25171f2a87a853e15e85
HASH SHA3-512:
d2f68cd25366e4b1ce6955991e805674e65ef8e139b31decd9401e748563967175948b6b117d1a7019f258af178357d118af21e3a742660fe97b7f504391da4e

05/11/2020 22:39:13

source-27_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:39:13 UTC

HASH SHA512:
33e11e47841589e8e7467442adfba66f39f756bf8b28521543a6d7080001e2644b31bbc692994cad5a3254b27df87b952f2d4536a95356234557dec2d3d41194
HASH SHA3-512:
710e3ef7ee0f863f784677bcd8ac439300b1147a6946df1fe81683926ec7297ffd44fa43e47e9af56f48a9d10c48d09634d93dea9bac1b19b5fef406b2578a27

05/11/2020 22:41:32

domain-whois_twitter.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:41:32 UTC

HASH SHA512:
b05464598910210841178e980e0b6b47cfc7d51fa97c6d6495fd22c2fa71698be56abdbc2cab37189b2c2f552f3399658491552c02b79a9e5d3aba176aece476
HASH SHA3-512:
8983efecb83acaa025c7c420c712c297cd586fb2f2e2e5067bf71e9afe0b0dc82d9c120f1113de168441326c3b908dec9d6ea2c013628e24058d257fb1d45e8c

05/11/2020 22:41:36

domain-rdap_twitter.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:41:36 UTC

HASH SHA512:
55418969e1aba09f4f02c97e86fae81bc3f4af1361990d760912e9e250c1612b79a21d83ce6624c8aaec22309365cc5ce351e0c6d1dafbdce0a27e3b79a0c22c
HASH SHA3-512:
d6ad3c0588323d3eb82a0c7be231852119f37d9418118aad3d7bca0b16ef7a2952fae0dac008948cfa74c0b4781a348fc552c86c5f2422d8c784e1c19f6f6fc7

05/11/2020 22:41:36

domain-info_twitter.com_5fa4a75b3235dde1.json

06/11/2020 01:41:36 UTC

HASH SHA512:
1c047154a6a31d0b7c3c7591f6fb10a3658c6bc11fde39eec807cbbe59dfa4388c6db7c32577d6bd564020510348291e5104d40f6b9066eee1409733eb43d393
HASH SHA3-512:
e64f0743917ec14481fb7034cc959590498fd4efea6c06eeae1e4389e6b5a8dc5ce2e0a574c6787a4e90fe7b506f541e0235e3b01bf88cd2b8db14d08b3d15e7

05/11/2020 22:41:39

source-28_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:41:39 UTC

HASH SHA512:
bc049c674626d3ec027033cdaceffe9dc4ba50ac7a358b6b22e2ff7b8135ad2b0817c4c5ad812c9621d997e023cf5cf59bb0640d9b8c26a484e3f9a4ed6ee9dd
HASH SHA3-512:
4f7f8a5a622e877204e4bb3f5aa08c42399082e84a45174ece478f21a85cebf034230a9ba42ba4c2dda9c9b80739b364245b0e3c8d418c5b5d8b49cc3a52afc0

05/11/2020 22:41:44

domain-traceroute_twitter.com_5fa4a75b3235dde1.txt

06/11/2020 01:41:44 UTC

HASH SHA512:
b63dff30ffd60796897ec561b7916cb0d3602675963edd05efe0e7e1dd9df8306de1d8f6e9c83e63b4de1b363ffd7d36d774824d676cc3fc71b4454b53254e07
HASH SHA3-512:
f1ba60666d7fcd363341cbbc05d7d3841c5ca8549637da4475ee809918a32ba4ce62228015780ed9047f4f253611fdcf099895d85cc4145b7184c270bfe23fd0

05/11/2020 22:41:51

source-29_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:41:51 UTC

HASH SHA512:
3a7fc9c9b4000d86d58ba31103b98f104eba71b7f18955758ecb885de5d2ee492042fa51bc08e8f2ea3ac1a721f4583a993554bb9a9e4191494e803a5300e795
HASH SHA3-512:
fb9a0a33fa84a71298eb3a0f320644779b4770dde7a41f198927f4ac401021bdbb818b7a28daaad3e3a516407cf2ffcfe9cfa837ad60202c5138abbe5b6482d6

05/11/2020 22:41:58

source-30_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:41:58 UTC

HASH SHA512:
49d9eaaf1fafaea951e796a6c74fcb5eaf51dac59019b32ec0d481d9cd9856a0835f9df69c3d75af9ff337115f1c3b418329ca2ca03af90a0b271d87b1483209
HASH SHA3-512:
8e60b36629bbb5fe03e7c6bc0588b5ec30a8ba5bdca9501c54e3f4223f5e1a7e53d110241b7c5c558c67de50f5ef296c32355364234e812602d42a52d6812e5b

Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 57/69

05/11/2020 22:42:01

source-31_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:01 UTC

HASH SHA512:
2579fc4b75b16e36c593f5e8b4af183113f5f6d2ec86862e7a08bc3afe7271bb5f46dff5deafb07bb6aa1d51d25d661050645cb18d1a9b18a2731d5addd400d0

92439

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324501440023433216

203821

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

100567

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324498228176441349

233018

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

93038

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324396058756218911

105729

Código fonte de: https://twitter.com/FbioGattuso2/status/1324372320606183425

96786

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324351782194192384

100663

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324348081224228866

95266

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529

108678

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324124264484630529

282820

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

95529

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324060373067141120

101427

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1324011355272368128

270122

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

92332

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323731767573041153

100607

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323623612511866886

264750

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

94528

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368831499358210

117900

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323368831499358210

262788

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

118022

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1323248063796908033

104269

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322888516448210948

HASH SHA3-512:
61960b957a8f939b758da7630b56b5a6be27b276a18703fbc8f18ed5f0bc8056fd3017516f17db6c945dfc47c56125e62a12054e29299bd28f30c9ce1f53f65e

05/11/2020 22:42:06

source-32_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:06 UTC

HASH SHA512:
a5a649570be7a85bc404b39043dd374a4f2a3e6f7855b3c8902b70d67e0581f4487c6b457c660007c125c1e4b6b77f596ddb49e2e53596a8e17294e1c89a0dcc
HASH SHA3-512:
31df241bf5a79b1e550d89446f871d5bdf7319d0de9d4ddad937f7f5fcb71b7fe3906a50d28c542b1b08e921d3dd6d60b81d4718743dfddaf163c2466d88f595

05/11/2020 22:42:09

source-33_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:09 UTC

HASH SHA512:
ab65c874ec1c57e237f9883b4432a11ee3d775acc154c75d0c16e8d1abe51bd0589a4535e782e268e36c92ec997bec2002ae33aa5fa2c9402a77e1440c3d61db
HASH SHA3-512:
36fb7ceeeaac3b09c6c86fc6e33b09636ddddcaf98981804afeebc919e0c4769c232530e4723c1015c3d6a52c173501c2c95ea4b70d04801ffa0b35c016ebb59

05/11/2020 22:42:15

source-34_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:15 UTC

HASH SHA512:
ad32099024a65b45698850d020b50edcb9b3f07f842768868d761363da952d69c1b495bf985488b0e7d5563ed60bb3afbc84f9be57286caf4f6ffe8cee19bd28
HASH SHA3-512:
fa568355b638f9f5d3744b8214e0c7d228de82d5208668c1ec55c4646553ba088edb5777aaff76276c0378ffaf9596c8a458c70fee5dbc3d2b0c95e639f65d28

05/11/2020 22:42:21

source-35_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:21 UTC

HASH SHA512:
88c010240875f971c6ce05dff18f1f00dc048720eeec7c80152ce1693ed761296f10f61d715b449a0f9a3bcf83add5a09d474630ccf0f6126ce5555954edcf33
HASH SHA3-512:
92f2626095e46ba3a69db2846d38ea73d58a4d1f1df9fe61cb7c163ba33651690225c3f06f30b0add628c1f462d40e464383117645ffbdfd9a230cab71ee33f7

05/11/2020 22:42:33

source-36_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:33 UTC

HASH SHA512:
c87b4ae7663cb572baabda54fbd6c1b0a900b5c87c563def3b310ed28dc19f1c6eab15358be5cd42d686cc9137bd2c56dfdfb9f1740c433c726e51db7622cf22
HASH SHA3-512:
de67fc8d2d9dc51a5f3a7dff6cfee902e8b1e45da9522899cffe6ff6d5e2dd8cf2631f7c1a2e4b32f12b2846b5579183beaa1741bd29dafc981f1e4263f41cec

05/11/2020 22:42:42

source-37_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:42 UTC

HASH SHA512:
4d3b44d3962a2a679db2d67b8ffd33c05484ad050cacdff53cc400ecd5bad510b7d15cda9f07a913fbacd3d06fda7374ebeb65884a4babee5752dc102561d094
HASH SHA3-512:
547a06ef8a6ff9686b8d12bfb7370ce73746583e00628263faae5ea06c237bece6ec45a3d641db0f518949bf933d00ace18efad541fe716ef7ecd18799bad835

05/11/2020 22:42:52

source-38_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:52 UTC

HASH SHA512:
8085d01679cbf851c6ec4ec4a12d6dea7eeea6ae3fe08ac4ba53e12a4355580f6588d726190ca54ef34b08065a97aff72b28ee17acbeb79c24eeff9b1254aac8
HASH SHA3-512:
9ddbc23e18be9472d2c5a82e42035e0857dfe6dafd712e5f06a06bc2a427c5bc29113e07b70fcc8d6446f6a70d6e3fc653adf30a8d0365b655a9bbd9fa9de56e

05/11/2020 22:42:57

source-39_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:42:57 UTC

HASH SHA512:
24f0ed573832777c6bb4427a82eedc002b9b70e57f0edd164e8e5b67c54d4e33414697467e5dc51ec09f4470d0ae0bb7b1f6ec4411fdc829cc8f21919d22fd7e
HASH SHA3-512:
68a681e254a20675cb3fdbe930390d12e8dfbe41cbc9681da8c4aabf71504eaf095145902a89a215881e81d4b67ec5c5c47fec357324cbe43bf8c9789fc1a7d3

05/11/2020 22:43:00

source-40_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:00 UTC

HASH SHA512:
bb5d6a9429b8ddc327977e4e1e900d5173570975afe219e932535bbbc25676e8a575893d1dfbc06dc55824e4c788361db13eb223232d6402f64ec6e7f6f6b6c0
HASH SHA3-512:
b22c88fc6e3295093f571df2a7e4b3d442367ea50e2f0d592a33df68b54d49636072e9b5139d22def5c465a11e522aee8235e45d0ccd807372a406ca4080614c

05/11/2020 22:43:10

source-41_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:10 UTC

HASH SHA512:
abf72f808e34c2bb6afebd65f5758d43fc2183f23bd746d79ea735f6e1a03be2b850c7a98352996910dd828f89567ba773dc2884e2fc75de9f5a952caf8052ca
HASH SHA3-512:
beae6af757893d95ee89e4e3b817a3eb8782ba3a8e6c037f056fe24549a1449ce9e734fd0e44b9334fa145a0585e82ffdfd7ee518829ba113bd8b850c4a9e90d

05/11/2020 22:43:14

source-42_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:14 UTC

HASH SHA512:
cf38e94c038c007d88c3e9c10d8059c16bc797c1242eb2db2eac1a0e94538e548d83a18e5e3c2c2e8eaa3442e36b0d56423808bac6e4ccddc9d3de65cf2ac679
HASH SHA3-512:
548ad474ac250c752980ee3f29847527703a04ef309b7ff75bd5652807d1c77bf0f637b03072adf9733d439bf9adcaa98c7909aa9cb86f90a1ae794ffb2e16e8

05/11/2020 22:43:22

source-43_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:22 UTC

HASH SHA512:
64d18ec83c1f66192222c901aa7e99aac0940c1d4384b9125d69e572fef64bed60cae4420b68457c477dd34ffcb2b2f50678cbd4e4a88d73a902174bff787f2e
HASH SHA3-512:
a955cc216d22bd19a0b9df6670aa13b199ecb2189c9d2363aa7ca579bcce2ab2281f90ab0e3a43e636c95cc1113c0072690dc43ff3aa7abeec9db98f36056aca

05/11/2020 22:43:27

source-44_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:27 UTC

HASH SHA512:
3ab8d8221e9ba17193beaf41c0f1e65d9677e8a9df87067f6270e113761e194a296740f232a3813852e3a1fea86b5d4f0faa70b3b34ce5388848702037675464
HASH SHA3-512:
ab58e13cff0b1fbfe557188895a0bb44bb17fcbe621541dad9a21c5a47b1cc043dabfda2cf48fe92fc1983f25548eab839602267c1c63df2d22cf632ed88f684

05/11/2020 22:43:31

source-45_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:31 UTC

HASH SHA512:
a86ffcc144c51a6e3b601086e7db4b47da0db9b47919ab24c1e62fd69bf3afb15fe7dc9d6ea1a41656be8c3ac025fae166e5c2da9ab2fc29078e6db16b4356ac
HASH SHA3-512:
dc2f1d4f582774b81d30d483b499281cf903f352b7fa973df6f7a49678f6480a5603963cba48d44c5e48804f06008669411d8a1b338cac3b8353fe90a95ffc53

05/11/2020 22:43:39

source-46_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:39 UTC

HASH SHA512:
50f21c956a73a44f6f87ae4d42b6bdc0998b34d0552f2be96af28d0aa40549db1892547672366ec5790fa220b2cdc482bf31192b3dee0d1b95fbbf7af1fcffc1
HASH SHA3-512:
6ea812494c323a90bc09ff23373eeefbc4a9111adaadee32fefdae13e4278406b0c1c31d3d0ccd419ba1569c1f1f7fce5b3c1c2d0ff3032c2371d201857776b1

05/11/2020 22:43:43

source-47_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:43 UTC

HASH SHA512:
1b4446d48846517d8b1b993e35a951f24fa0147bcd221fa7c002b7f23c782751be556faa002c9af3eabe5b216593afec148143b8bcccf21fc8fd017af48bd704
HASH SHA3-512:
833673a9d847d4bb5d51e44d1d4408ded029f5b3b7eac61dcd1a134b369df5a467ef03bc8260f989a83752dce39e837a432c786404b9c4e0e632151ca9bd87a7

05/11/2020 22:43:47

source-48_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:47 UTC

HASH SHA512:
ebbf246577234e5f255af649425b4c539cd8fa265faaf08ebe24cd791ac23497ba65b10325a27009a151ed27860154d353aedb5521deeafee520437bc699d830
HASH SHA3-512:
5d4600ad569ca7b72e13ff69f3d778ddac6de4c16a811884548e892ce66759e29b567828b6a03ac514537b8b4de90fb7fca970e78328511a40757e4e38f4695f

05/11/2020 22:43:51

source-49_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:51 UTC

HASH SHA512:
0d3a932b5334e68a8fcb68d9e0586b84c4982d1eaf4c5b8d13dfd0dedafebf6b86588b8d208d0e90540a848ee59722930856d95ba7c5cab69e263f4bf5e48d4b
HASH SHA3-512:
9bac76ec3de53faca8e4701bebf03339bc7302e31434ae80f33859ad20569b6ae1b9264f2566563f30717f628ddee7575d51570f96e9c4bd9e826d8d933abe36

05/11/2020 22:43:57

source-50_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:43:57 UTC

HASH SHA512:
16e7e1aa638799e0fb473d42f50b81bf4c4814eaad6639c666737e386d2f1de2115065df67ca940870f102d5b08f57628c3463da87f541fe811c50f8d33af4fd
HASH SHA3-512:
306d67e9cb2a5f162ac1a32ddb61c4fffa4329b67e20c878387a53140c179b9d3af47e8b1d5a35b59637b603048b2e9dd54ee9cfb4a10c3cded3e064dfcf5e20

05/11/2020 22:44:09

source-51_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:09 UTC

HASH SHA512:
dbbe34bfc5dfafabfe9210841658ccfa40159c655200275d5f09969b0d28f383bb9fd1d8972e3ee0f9200f6b209bd51863e07694200cd8d4fa09098c9fd07ed0
HASH SHA3-512:
d24a7720bfdd2a4a37d29a4e8f6f73330ad2a82b1ba688022a265b690503888b6a7550afc80db602ab1b381771ed86c995bd874d1bd3bf4d6444ff6bbc15df68

05/11/2020 22:44:20

source-52_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:20 UTC

HASH SHA512:
00e6c183b25a9abf6eeffabee8f167f08afc8fae4af772c97f4dc07745f5cf4f1c39248de9b1a99d3f4adc05a81e82a4982eef2e053eb3d00739bb56567b6cda
HASH SHA3-512:
b6a6b5d0acba96e20ae7096eca1df4e4b99fc374763cd4b608b245681b446c47fb5e6cd9659af67dd5675e582db65796ca4bd1a54c48791c6388c6c9dda7cbc2
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05/11/2020 22:44:30

source-53_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:30 UTC

HASH SHA512:
e49f0361ab6b01e61c9da2fa208c6a276d5eb12db3639319c8d85b1cbe31d35f4a6c6d9a374704853b5f8d24234cf3bc58c00026c608b6e9281b4e125d50863b

102429

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322650318581174274

234726

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

91914

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322522933810634752

102495

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

101631

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322213354493124611

180188

Código fonte de: https://twitter.com/chapa1ibccrim?s=11

101860

Código fonte de: https://twitter.com/Chapa1Ibccrim/status/1322131136525430790

5784

Sequência navegação do usuário

1581936

Registro de acessos do browser

HASH SHA3-512:
f1a042e83f911ae87288ec7b0634b28bede3b573ac736b8e68dbb8f05d996c48fbf085709c2ec08390eb09681fc06851f24a2a20ad22d72ea3ebeffa3b8c2a69

05/11/2020 22:44:34

source-54_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:34 UTC

HASH SHA512:
910e02568da92a1847f016fd94a8eb09e077c4af03ac3e09cfb3eeef19aed9459d847ccbb84e12b2263ebd90159d132bd0390193d2518ac4b8c8f2c57849456e
HASH SHA3-512:
e91efed363be9a155964634adfed922758acb8576fd32dd9c182e189df11e90eea03c1bbd50eb676ef2b64df2bbd0a79f333a8257e242568596f1c3135493fd2

05/11/2020 22:44:37

source-55_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:37 UTC

HASH SHA512:
3bdc1ac2f4716e2bb6c3cbc3dcab72bea57a006c0e559f6506b709057583cf73fc0ea01586bb041de7acff014127d721d18a8505259d8df0c1012c87455f868e
HASH SHA3-512:
4bae59732ff416ff48a48e68425bfe912d38474314e27afc23f4a3f62bb6861199fa19e6bd8e40067ae4cdb2705f268df487b6535f190cce6d06e693f495dd16

05/11/2020 22:44:47

source-56_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:47 UTC

HASH SHA512:
6f6e5a388d9c4bf487040276c4d23852033c2e9b326cd5b8e45a498986a098f3254879158f3653e145897a1560eb843c96b11ae4937e6abb2f54a7a7c3badbe9
HASH SHA3-512:
e7cca2c23742c0da0f7c4438b3fdba14a07cd2f97fd383c9193d50d5be0295e6d13ce2b830040b383f6489d473483a6a1f01f00c75fa296b5ba2cf0a7b086775

05/11/2020 22:44:47

source-57_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:47 UTC

HASH SHA512:
6775caabc4efe4392b4308cfbbe21cf05361b4a4fb261c15ae63ce809f4ab8629c3a954b848cd1a49ffc5566e7c7d4219ae54317b323f83a1efe8e4389bbe0bf
HASH SHA3-512:
d03cebe146283d882d3fe5acb005582f160fd980c9840847ef91bbfd724c69def95e39360806ae5c034f11ead384c050f35059af9910e10e9358af2a2f2b82ea

05/11/2020 22:44:51

source-58_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:51 UTC

HASH SHA512:
3bcca2e1d2c4a6f22eade4e620ea33511ddd3ec0c7dc579d6545b0c47b0dff994d6faa5ffab9d255a4ce824b9f09c2c6113e3d9894d2b0ded278956003bc4b34
HASH SHA3-512:
c399c1f9f092c342c843692755fb74ed06b6e0be7f759113702b2b35e73fab654f66c148a1f62ebe3a73b309a2f5060c4df08709ddafcd81e98866ec444aeb1e

05/11/2020 22:44:55

source-59_5fa4a75b3235dde1.html

06/11/2020 01:44:55 UTC

HASH SHA512:
0363b55bb1147a6f1f12da21bb8cab41550721ea11d532a0389ffe32d96560fdf227886722e3acabdd2d8de58d7262ea53243dadb9e049cddc9ff23db0e3602a
HASH SHA3-512:
c248ce0e59056b1fd48c70051b77f7436fef474dcfdc34448af0dbc6bc6b75c29a3ecabd5b6b1eb546fee8b4ce6980e21c7a7cf5abf2c8681ec0f632f0a98f2e

05/11/2020 22:45:04

navigation_5fa4a75b3235dde1.csv

06/11/2020 01:45:04 UTC

HASH SHA512:
4be5152762ba3c5dcee78d4ea8956c38dbfe3a6fef17b99c9c23da19c1106b185ec0ef4fd7d4b5cc165de6637ac40d152b475eb02cee486377af8b0ae555a914
HASH SHA3-512:
e78018baa5b2fd0a45087881124fd501e63a240767ab77ce1257e4f5a498576b8b62bd902440c76a5edb048ea8c9e0a79f4f4730d0099918ef6ef970f4854def

05/11/2020 22:45:04

browser_requests_5fa4a75b3235dde1.csv

06/11/2020 01:45:04 UTC

HASH SHA512:
685b1c7bb2bbf0a452534719112178eafa6b31af79baae1a97a2e2385503c2bbb3d8c1dd31649f47a90d42c0676f33225f6d6db256b8404574a6b396c22be2d6
HASH SHA3-512:
8fb18493ed181cd30e8b044d8beaf0f74bed210550f0ff90e3cae652b1bb42ebc3b0e5405fc28defeba91004269f9a925777dc415ab528717c928f552a629f4c
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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
Identificador Captura 5fa4-a75b-3235-dde1 •

página 65/69

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 .
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