
Uma Abordagem baseada em Manifestos Autogerados 
para Associação entre Identidades Digitais Centralizadas e 

Identidades Digitais Descentralizadas

Bolsistas: Anália Cristina B.T. Meira e Francisco Batista Silva
Orientador: Rostand Edson Oliveira Costa
Coorientador: Dênio Mariz Timóteo de Sousa



Contexto

● Investigação de uma forma verificável de estabelecer a associação entre 
identificadores descentralizados e entidades do mundo real (pessoas 
físicas ou pessoas jurídicas);

● É proposto um mecanismo de associação que possibilite a integração 
entre a tradicional abordagem de identidade digital centralizada para 
fortalecer, quando necessário, a legitimidade de uma identidade 
descentralizada;

● O principal objetivo do mecanismo é lastrear a criação e uso de identidades 
descentralizadas, ainda emergentes, a partir de identidades centralizadas 
existentes, possuidoras de ampla aceitação e relevância jurídica. 



Manifesto 
Autocontido

● A base da proposta é relacionar entidades reconhecidas por 
identificadores centralizados a identificadores descentralizados através 
de um manifesto de associação verificável e autocontido. 

● É aplicado o conceito de compromisso criptográfico, com a seguinte 
estrutura genérica:



Provas de 
Associação

● O manifesto de associação proposto permite a realização de duas 
provas criptográficas baseadas em assinaturas digitais com 
chaves públicas: 

● prova de identidade, é utilizada para autenticar a entidade 
envolvida usando a identidade centralizada;

● prova de posse,  utilizada para legitimar o vínculo da 
entidade com a identidade descentralizada em pauta. 

● As duas provas são consolidadas e unidas, de forma entrelaçada, 
para criar uma ligação verificável entre os identificadores 
centralizados e descentralizados envolvidos.



Premissas da 
Associação

● Autocontida e Verificável
A verificação do vínculo entre as identidades deve poder ser feita de forma 
independente por terceiros interessados.

● Descentralizada e Transparente
A associação deve ser estabelecida de forma descentralizada e não deve alterar 
a natureza da identidade descentralizada envolvida, convivendo de forma 
transparente com a sua dinâmica original.

● Voluntária e Opcional
A criação da associação é uma prerrogativa da entidade e pode ser utilizada tanto 
em fase de transição ou em um cenário híbrido de coexistência.



Assinatura de 
Contratos Sociais

2: Assinatura com um Manifesto de 
Associação lastreado por uma 
assinatura qualificada ICP Brasil.

1: Assinatura com a 
senha da conta corrente



Escopo do 
Projeto RNP

● Criação de uma Prova de Conceito da Proposta

● Modelagem de uma Associação Concreta
● Identidade Descentralizada: DID
● Identidade Centralizada: e-CPF/e-CNPJ
● Definição do manifesto de associação
● Definição da dinâmica das provas de associação

● Desenvolvimento de um Protótipo para:
● Criação de DID
● Criação de manifestos de associação DID/e-CPF
● Criação de credenciais verificáveis
● Testes de casos de uso do manifesto de associação



DID

● Identidade Descentralizada PoC:

● Decentralized Identifiers - DID (Especificado pela W3C).
● Novo identificador global único independente de um registro 

centralizado.
● Permite o controle de sua identificação por parte do titular.
● Possui pares de chaves.
● Permite a autenticação usando provas criptográficas, como 

assinaturas digitais.
● São URIs que associam uma entidade a um documento DID 

permitindo uma interação confiável com essa entidade. 



e-CPF
e-CNPJ

● Identidade Centralizada PoC:

● e-CPF e e-CNPJ são versões eletrônicas do CPF e do CNPJ.
● Contém dados do seu titular e assinatura da Autoridade 

Certificadora que o emitiu. Conferem ao documento validade 
jurídica da assinatura em papel, assinada de próprio punho.

● A segurança dos Certificados Digitais é garantida pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

● Adota o padrão X.509.
● Permite Assinaturas Digitais Qualificadas - autorizada em 

interações com o Governo. 



Manifesto
PoC

● Manifesto de Associação DID x eCPF/eCNPJ



Manifesto
PoC

● Declarações DID
● did (identificador)
● registry (local onde está publicado)

● Declarações eCPF/eCNPJ
● Número CPF/CNPJ
● Nome/Razão Social

● Envelopes
● algoritmos
● assinaturas
● certificados



Criação do
Manifesto 

PoC



Fluxo de
assinaturas



Provas
PoC

● Prova de Posse DID
● Hash( declaraçoes ) = Decrypt( AssinaturaA, PubKeyA )
● declarações.declaraçãoA.ID = assinaturaA.certificado.DID

● Prova de Identidade e-CPF
● Hash( declaraçoes+AssinaturaA ) = Decrypt( AssinaturaB, PubKeyB )
● declarações.declaraçãoB.ID = assinaturaB.certificado.CPF



Verificação
PoC



Credencial 
Verificável

● Credenciais Verificáveis:

● Padrão especificado pela W3C para representar credenciais na 
Web, de forma criptograficamente segura, respeitando a privacidade 
e verificável por máquina.

● O detentor de uma credencial verificável pode gerar apresentações 
verificáveis e depois compartilhá-las com verificadores para provar 
que possuem credenciais com certas características.

● As credenciais verificáveis do titular são adicionadas a sua carteira 
digital.

● Na PoC, adotamos o uso de credenciais verificáveis para 
armazenar o Manifesto de Associação e poder compartilhá-lo com 
verificadores através de apresentações verificáveis..



Credencial 
Verificável

● Credenciais Verificáveis:

● Para inserir o Manifesto DID/e-CPF na carteira do titular como uma 
credencial verifcável, foi necessário gerar um schema específico 
para receber esse tipo de credencial.

● A partir da sua carteira, o titular solicita uma credencial, passando o 
bloco gerado com as suas identidades.

● Um emissor desse schema na rede emite a 
credencial, que será guardada na carteira do titular.

● A apresentação verificável expressa os dados de
uma credencial verificável e é embalada de forma 
que a autoria dos dados seja verificável, obtendo-
se assim o Manifesto DID/eCPF.



Protótipo

● Ambiente

● Plataforma Hyperledger;
● Aries-cloud-agent Python 0.7.0 (aca-py): Hyperledger Indy e Aries;
● Plataforma Google Cloud (instâncias de VM);
● Eclipse IDE for Enterprise Java Developers;
● PostgreSQL

● Tecnologias

● Multitenancy - levantar vários agentes em uma única instância
● Webhook - capturar os eventos do aca-py
● Java (API javax) - Desenvolvimento do protótipo e interação com API



Protótipo

● Funcionalidades

● Criar wallet (carteiras digitais) e subwallet (Multitenancy);
● Criar DID;
● Registrar na ledger;
● Criar schemas de Credenciais Verificáveis;
● Tornar entidades da rede um emissor de Credenciais;
● Criar Credenciais Verificáveis;
● Criar Manifesto de Associação;
● Revogar Manifesto de Associação.



Trabalhos
Futuros

●    Refinamentos no protótipo.

●    Realização de alguns experimentos para avaliar o comportamento da 
proposta.

●    Análise dos resultados.

●    Documentação.
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