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Abstract. Transactions and contracts have become part of our daily basis, on-
line purchases are faster and safer, but still the topic of studies and development.
Blockchains are the focus of the area, it’s recent development e rapid adoption
for online transactions raised the interest of researchers on how safe this te-
chnology can be. This work proposes a case study of a contract described in
natural language to the high-level language used in blockchains.

Resumo. Transações e contratos via internet tonaram-se parte do cotidiano,
compras online estão cada vez mais seguras e rápidas, mas ainda são tópico
de muito desenvolvimento e estudo. Blockchains são o foco na área, pois sua
recente concepção e rápida adoção de uso em transações online levantou o
interesse de pesquisadores do quão seguro essa tecnologia pode ser. Esse tra-
balho estuda um caso na implementação de um contrato descrito em linguagem
natural para a linguagem de alto nı́vel usada em uma blockchain.

1. Introdução

O século atual é marcado pela rápida conversão de funções para o mundo digital. A
medida que demandas diferentes são atendidas pelo meio virtual, novas ferramentas são
criadas e utilizadas, às vezes sendo aplicada a áreas totalmente dispares do campo para
qual foram concebidas. No entanto, existem problemas que já são difı́ceis e complexos
no mundo fı́sico, e no mundo digital ficam mais complicados de serem lidados.

Um processo que é muito delicado de se lidar digitalmente é a transação de va-
lores. Existem vários aspectos que devem ser tratados para haver ao menos o mesmo
nı́vel de confiança que existe no mundo fı́sico. Tecnologias sofisticadas são cada vez
mais presentes e criando um ambiente mais convoluto de técnicas, as várias camadas de
complexidade simulam a segurança do mesmo processo no meio fı́sico.

Outra função de extrema importância e de também de alta complexidade pra
sua implementação são contratos. O processo fı́sico envolve várias etapas, desde sua
concepção entre as partes interessadas, até sua efetivação e execução. Normalmente a
confiança de que um contrato será executado é terceirizada, isto é, a entidade que julga
se uma dada clausula do contrato foi infrigida não é um individo controlado por outro
superior, por exemplo, bancos ficam responsáveis pelo controle da maioria dos contratos
de compra e venda, manejando as transações de valores entre compradores vendedores,
fornecedores e entregadores.

Apesar de contratos estarem presentes no cotidiano a uma quantidade de tempo
considerável, ainda podem acontecer erros em sua criação e execução, desde conflitos até



sonegações do cumprimento de clausulas. Para isso tecnicas de análise para contratos
reais foram criadas, traduzindo a linguagem natural para uma processável por maquina
permite uma verificação formal de propriedades destes contratos. No entanto, não garan-
tem que partipantes venham a ’escapar’ do monitoramento do contrato, assim burlando
deveres no contrato.

A fim de criar um ambiente mais seguro para transações, estudos foram realizados
sobre ferramentas criptográficas e como poderiam ser usadas para a realização de trocas
online através de canais sem segurança alguma. Uma das tecnologias desenvolvidas a
partir desse estudos realizados são blockchains, uma coleção de técnicas e ferramentas
que podem oferecer um ambiente digital confiável para realizar transações e execução de
contratos.

Mas, como toda ferramente criada, sua capacidades, funções, utilidades, vulnera-
bilidades, entre outras caracntericas, devem ser estudas a fim de que haja um entendimento
melhor de seus limites. No pouco tempo de existência de blockchains vários estudos so-
bre suas vulnerabilidades foram realizados a fim de que sejam resolvidos para que seja
um ferramenta cada vez mais confiável. Com isso, várias implementações diferentes, com
múltiplas utilidades e aplicações foram criadas, cada uma lidadando de sua forma com os
problemas encontrados em sua implementações.

Apesar de blockchains proporcinarem um ambiente para execução, não garantem
uma verificação que a lógica dos contratos implementados seja verificada facilmente. Por
isso é primeiro realizada a especificação de contratos via linguagens lógicas, sua pro-
priedades verificadas, e após isso sua tradução para linguagens de alto nı́vel usadas em
contratos para blockchains.

Esse trabalho propõe um estudo de caso da tradução de um contrato em linguagem
natural para linguagem intermediária para verificação formal, para após a avaliação e
correção de possı́veis erros em sua lógica, ser implementado em uma linguagem de alto
nı́vel usada para a definição de contratos em blockchains.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Uma das questões apresentadas na seção 1 é que contratos possuem uma elevada difi-
culdade para serem implementado e executados no meio digital. Vários estudos foram
realizados sobre verificação formal de contratos, avaliando métodos e técnicas de modo
a se estabelecerem meios para que seja garantido contratos estejam livre de algumas ca-
racterı́sticas indesejadas. No entanto, isso é apenas parte do problema da conversão de
contratos para o meio digital.

Existem várias maneiras de um contrato ser implementado no meio digital, no
entanto o que esteve sendo mais discutido, estudado e refinado é o uso de blockchains.
Essa tecnologia pode ser usada para que seja alcançado um ambiente de confiança virtual,
em que todas as partes de um contrato sejam satisfeitas de maneira correta. Toda via, o uso
de blockchains não proporciona uma solução completa para o uso de contratos digitais.

Quando observamos contratos serem representados em linguagens de alto nı́vel,
como Solidity, surgem algumas duvidas:

• A representação do contrato, é condizente com a sua forma convencional?



• Um contrato com conflito, e o mesmo, mas sem o conflito, seriam iguais em um
sua implementação na linguagem de alto nı́vel ?

• É possı́vel traduzir um contrato convencional para uma linguagem de alto nı́vel
sem que haja perda de significados ?

• A tradução causa o acréscimo de caracterı́sticas não presentes no contrato conven-
cional ?

Essas duvidas geram um interesse no estudo de caso de um contrato ser tradu-
zido para uma linguagem de alto nı́vel. Um levantamento preliminar demonstrou uma
literatura sobre a verificação de contratos em linguagens lógicas, como lógica dinâmica
proposicional. Essa literatura cria uma base para que seja avaliada a corretude de um
contrato, permitindo distinguir alguns contratos com erros de outros.

A linguagem de conversão alvo será Solidity para Ethereum, pois ao realizar uma
busca preliminar sobre tecnologias blockchain que implementavam ferramentas para con-
tratos digitais, foi observado uma presença quase constante de menções a rede e a lingua-
gem de programação. Alem disso, existe uma literatura sobre essa implementação de
blockchain devido a sua contribuição à expansão do uso de contratos de forma digital.

Nas subseções sguintes será caracterizado o que são blockchains e sua estrutura;
Definição de contratos convencionais e eletrônicos e suas caracterı́sticas principais; e por
fim a apresentação de linguagens lógicas utilizadas para especificação de contratos de
forma digital.

2.1. Blockchains

Blockchains podem ser consideradas carteiras públicas em que todas as transações são
guardadas em uma lista de blocos [16]. Para manter a segurança e consistência dos dados
é feito o uso de criptografia assimétrica e algoritmos de consenso. Com isso as block-
chains ganham a caracterı́stica de descentralização, persistência e anonimidade, o porquê
de essas caracterı́sticas serem atribuı́das será explicado as próximas subseções.

Blockchains são imutáveis, uma vez que um bloco é determinado que pertence
à cadeia, ele não pode ser modificado, assim, serviços que demandam alta confiabili-
dade e honestidade podem fazer uso dessa tecnologia para garantir esses aspectos. Como
essa tecnologia permite a transferência de valores sem a necessidade da terceirização de
confiança a entidades, essas podem ser facilmente aplicadas na área de pagamentos, mas
também pode ser aplicada a outros campos como contratos inteligentes.

2.1.1. Arquitetura de blockchains

Blockchains são sequencias de blocos que registram transações entre carteiras de maneira
pública. Um bloco tem como base o último bloco inserido na cadeia, e depois acrescenta a
lista de transações que devem ser gravadas. A exceção a essa definição é o bloco genesis,
o primeiro bloco da cadeia. A figura ilustra a estrutura simplificada dos blocos.



A seguir temos as definições detalhadas de cada parte pertencente a blockchain.

Blocos Blocos consistem de duas partes, header e body, que será referenciado nesse
trabalho como cabeçalho e corpo do bloco. Essas partes possuem separações internas, em
particular o cabeçalho inclui, na maioria das implementações, os seguintes campos:

• Versão do bloco: indica grupo de regras de validação que devem ser seguidas para
este bloco.

• Raiz hash de árvore de Merkle: o valor hash de todas as transações no bloco.
• Timestamp: hora da criação em segundos universais decorridos de janeiro de 1970.
• nBits: limite mı́nimo de zeros para ser um bloco válido.
• Nonce: Valor que normalmente começa com valor 0 (zero) e aumenta para cada

cálculo de hash
• hash do bloco anterior: valor hash 256 que aponta para o bloco anterior.

O corpo do bloco é composto somente do número de transações e as transações. O tama-
nho de cada transação e o do bloco implicam na quantidade de transações que podem estar
contidas no bloco. Blockchains fazem uso da criptografia assimétrica para garantir que
os dois lados da transação estão de acordo a transferência[?]. O próximo paragrafo trata
sobre como criptografia assimétrica, também chamada de assinatura digital, funciona e
como pode ser usada em ambientes sem confiança.

Assinatura Digital Cada usuário possui uma chave pública, que pode ser transmitida
livremente sem ameaças a integridade da segurança, e uma chave privada, que deve ser
mantida em máxima segurança, esta é usada para assinar transferências, que são transmi-
tidas para todas rede.

O processo de assinatura é separado em duas fases, a primeira onde o remetente
encripta com sua chave privada o valor de e transferência e envia ao destinatário a versão
original e encriptada da transferência. Na segunda fase o recebedor confere os dados
encriptados com a chave pública do remetente, assim podendo confirmar se os dados
foram adulterados. Após isso o destinatário encripta novamente a versão assinada pela
chave secreta do remetente e a envia para o resto da rede de modo a ser inserida no
próximo bloco.



Caracterı́sticas principais da blockchain Em suma, blockchains tem as seguintes ca-
racterı́sticas segundo [?] que são apresentadas na lista a seguir.

• Descentralização. Algoritmos de consenso são usados na blockchain para evitar
a necessidade de terceiros para criar confiança na rede. Isso diminui o tempo e
custo constritos aos limites de um servidor central.

• Persistência. É quase impossı́vel desfazer uma transação depois que esta é inse-
rida na cadeia em um bloco que é sucedida por outro bloco. Em contrapartida,
transações inválidas são detectadas facilmente e são descartadas antes de serem
definitivamente efetivadas.

• Anonimidade. Como as transações são entre endereços gerados para rede, não
há como saber pelos números das contas quem é dono de qual endereço. No
entanto ainda sim não garante privacidade da transação devido à caracterı́stica
de que todas as transações estão publicamente visı́veis, tornando possı́vel ligar
transações diferentes para determinar informações do usuário, provavelmente o
identificando [3].

• Auditabilidade. Blockchains que usam o modelo de Unspent Transaction Output
(UTX-O) [17] funcionam da seguinte forma no quesito de rasteamento de valores:
Qualquer transação deve referir a uma transação previamente ainda não usada.
Uma vez que for gravada a transação, o estado muda de não referenciada para
referenciada, assim fazendo que transações possam ser facilmente verificadas e
rastreadas.

Taxonomia de sistemas blockchain Atualmente existem três modelos de blockchain:
publico, privado e consorcio. No público todos os registros de transferências estão dis-
ponı́veis e todos os usuários podem participar do processo de consenso. No privado, que
pode ser considerada uma rede centralizada, encontramos o oposto do público, somente
os participantes autorizados poderiam ver as transações, participar do consenso e criar
e inserir blocos. O consorcio permitiria acesso às transações, mas não ao conceso e o
acréscimo a cadeia. Uma comparação de cada tipo de modelo está na imagem a seguir.

Tabela 1. Comparacao entre modelos de blockchain
Propriedades Blockchain pública Blockchain de consórcio Blockchain privada

Participantes concenso Todos mineradores Usuários selecionados Organização
Permissão de leitura Publica Publica ou restrita Publica ou restrita

Imutabilidade Quase imodificável Pode ser alterada Pode ser alterada
Eficiência Baixa Alta Alta

Centralizada Não Parcial Não
Processo de consenso Sem permisão Permissionado Permissionado

Como nas versões privada e de consórcio há um número menor de usuários que
participam ativamente no acréscimo da cadeia, a caracterı́stica de imutabilidade da block-
chain poderia ser infringida com ataques, por exemplo, o minerador egoı́sta. Outra ca-
racterı́stica que muda do modelo publico para os outros é a velocidade de propagação de
uma nova cadeia valida, devido ao alto número de usuários é demorado o processo de ser
aceito pelo mecanismo de consenso, enquanto o publico e o consócio limita o número de
participantes o que evita muitas verificações de usuários.



Ethereum Ethereum é uma aplicação de blockchain em que é possı́vel usar Solidity,
uma linguagem de programação Turing completa para criação de contratos inteligentes.
Diferente do Bitcoin, Ethreum oferece um suporte para que valores podem persistir na
blockchain para serem usados múltiplas vezes.

Contratos inteligentes Contratos inteligentes são códigos que são executados dentro de
uma blockchain [22]. Esse código pode definir qualquer grupo de regras que a linguagem
usada permite definir, por exemplo, uma transferência ocorre quando determinado evento
é cumprido. Contratos inteligentes podem ser aplicados a uma vasta gama de funções,
inclusivo, mas não unicamente: testamentos, sub-moedas, poupanças, apostas descentra-
lizadas, controle de aparelhos periféricos, sistema de pagamentos multilaterais.

Um contrato inteligente pode ser identificado pelo seu endereço, e seu código fica
armazenado em blocos na cadeia. Qualquer usuário pode invocar um contrato e ativar
suas funções, se necessário enviando transações para o endereço do contrato. Se uma
nova transação tem o endereço de destino de um contrato, então os participantes validando
executam o código no estado que está armazenado na blockchain com as entradas dadas
pelo usuário que ativou a tranferências com o contrato. A modificação do contrato só é
aceita se todos os protocolos de concenso forem satisfeitos.

Diferente de sitemas centralizados, em que erros podem ser corrigidos com uma
nova versão, contratos em cadeias blockchains não podem ser alterados sem reverter a
cadeia para o estado anterior a ele, um feito formidável. Por tanto, a corretude de um
contrato deve ser avaliada antes de ser inserido na blockchain.

2.2. Contratos, Linguagens e Verificação

Um passo importante para avaliar se um contrato inteligente está correto é a avaliação
se a lógica do mesmo desempenha o comportamento desejado em sua execução, sem
propriedades colaterais. Para isso é necessário o entendimento do que são contratos reais
e se é possı́vel verificar se os mesmos não possuem conflitos, ou outras caracterı́sticas
indesejadas.

Contratos reais Contrato é uma forma de expressar a vontade de indivı́duos dentro lei
em um determinado assunto [9]. Contratos podem ser classificados em base a delegação
das responsabilidades para os participantes. O tipo unilateral é quando somente um indi-
viduo assume responsabilidades, de maneira análoga, contratos bilaterais são quando dois
indivı́duos assumem responsabilidades, multilaterais contam com três ou mais pessoas.

A criação de um contrato envolve a colaboração de cada participante na criação
de suas clausulas, o que pode causar alguns problemas devido aos diferentes interesses,
por exemplo, um conflito normativo [2], uma contradição entre as normas. Uma maneira
de lidar com esse problema é uma hierarquia de normas, quando aparece um conflito a
ordem que está mais alto na hierarquia é a que prevalecera. Na negociação dos contratos,
soluções convencionais propostas para solução desses problemas podem não são conve-
nientes a nenhuma das partes.



Contratos Eletrônicos Uma parte importante da cultura ocidental é a utilização de con-
tratos [13]. Devido a alta demanada de virtualização de processos, contratos começaram
a passar pelo processo de conversão para o meio digital, que também pode ajudar a solu-
cionar alguns dos problemas presentes no mundo fı́sico. Contratos eletrônicos possuem
os deveres, atividades e responsabilidades de cada participante.

Contratos legais eletrônicos focam na criação de um documento digital em que
possam ser vistas mais facilmente as disposições contratuais, facilitar na verificação do
contrato, além de ajudar no acompanhamento de seu cumprimento. Outra vantagem ad-
vinda da conversão para contratos eletrônicos, é o esclarecimento e expansão da afirmação
de requerimentos incompleta ou imprecisa dentro de uma especificação mais precisa.

Topologia de contratos eletrônicos O numero de participantes e complexidade da
interação entre os direitos e deveres deles em um contrato são usados para determinar
sua topologia. Participantes em um contratos são denominados indivı́duos, cada um
pode representar uma parte envolvida num relacionamento de negócios, seja um cliente,
um vendedor, em uma transação de compra e venda. Nesse trabalho é de interesse a
caracterização de contratos multilaterais, mas é relevante apresentar tambem as topolo-
gias de contratos bilaterais e em cadeia.

• Contratos bilaterais: Indivı́duos possuem obrigaççoes um com o outro. Um
exemo é a contratação de um serviço de uma empresa de telefonia, a empresa
se compromete a entregar a linha telefônica e o cliente se compromete a pagar a
mensalidade e multas caso sejam necessárias

• Contratos em cadeia: nesse modelo há a participação de vários indivı́duos, mas
em forma de sub-contratos. Um exemplo é a terceirização em seguradoras no su-
porte ao gerenciamento de risco frotas de caminhões. Um individuo cliente con-
trata o serviço da seguradora para sua frota, o individuo seguradora contrata uma
empresa de gerenciamento de risco para atender os os requisitos do contrato com
individuo cliente. No entanto, a empresa de gerenciamento só possui obrigações
com a seguradora; A seguradora só tem deveres com individuo cliente. Assim
uma cadeia se forma, em que um individuo possui obrigações e deveres até no
máximo outros dois indivı́duos.

• Contratos multilaterais: Parecido com contratos em cadeia, mas nesse modelo
os individuos se relacionam possivelmente a mais de dois outros individuos. Um
exemplo de contrato multilateral é um contrato de compra e venda de forma segura
pela internet . Enquantro contratos em cadeia podem ser desmembrados em con-
tratos bilaterais, multilaterais não podem ser totalmente separados em contratos
menores sem a perda de detalhes do processo.

2.3. Especificação e verificação de contratos legais e em solidity

Pesquisas já foram realizadas no campo de verificação de contratos eletrônicos, em espe-
cial a verficação formal de contratos. Automatizar a da análize de um contrato agiliza sua
escrita, alem de permitir que propriedades sejam formalmente verificadas. Algumas das
técnicas e abordagens à problemas mais comuns em contratos eletrônicos sa?o:

• Negociação: Com base no processo de negociação de contratos legais, indivı́duos
visam acalçar um acordo aceitável para as partes envolvidas. Cada parte inicia



propondo uma solução, outras partes caso não aceitem devem fazer contrapropos-
tas para que seja chegado em um acordo. Normalmente são usados mediadores
para que esse processo seja realizado devidamente.

• Detecção de conflitos: Objetiva a eliminação de conflitos normativos em um
contrato [4]. Conflitos normativos invalidam contratos por gerarem situações de
violação. Esse técnica deve ser realizada antes da execução do contrato. Já existem
estudos na detecção de conflitos bilaterais [5, 1], mas não é comum em contratos
multilaterais.

• Assinatura: Esse problema ocorre após a negociação, nenhum individuo quer ser
o primeiro a assinar o contrato digitalmente, pode ocorrer que outro indivı́duo se
recuse a assinar depois de ter obtido a assinatura e o contrato do primeiro individuo
e isso o colocaria em uma posição de indesejável [10, 7].

Como a linguagens naturais podem apresentar ambiguidades na interpretação nas
clausulas de um contrato, formalismos são necessários para que seja descrito precisa-
mente cada parte do contrato.A formalização ajuda a evitar inconsistências e permite a
verificação sistemática com apoio computacional. Quando é definido um formalismo
adequado para expressar um contrato será possı́vel verificar propriedades no mesmo. A
seguir são descritas lógicas que são de interesse para o desenvolvimento do trabalho, es-
tas são usadas para representar sistemas e propriedades, caracterı́sticas de normalmente
observadas em contratos.

logica dinâmica proposicional Proposa em [19], a lógica dinâmica é um sistema for-
mal para raciocı́no sobre programas. O autor da proposta define que programas seriam
sequência de ações para computar dados que mudam o valor de uma variável e consequen-
temente alteram o resultado das formulas propocisionais. Pode ser usada para especificar
correções e provas rigorosas para que as especifcações sejam satifeitas para um programa.
Alem disso, a lógica dinâmica pode desenpenhar outras ativdades alem de suas aplicações,
como: determinar equivalência de programas; comparar de expressividade de contruções
de lógica; ou formar programas a partir de especificações [8].

A lógica dinâmica proposicional (PDL) é baseada na lógica dinâmica, associando
um programa com operadores modais de necessidade e possibilidade [6]. Sempre um
programa terminar, se ele estiver contido em um operador de necessidade, o programa
necessariamente deve terminar em um estado que satisfaça uma dada proposição. Um
estado nessa linguagem lógica, é a representação de um instante do tempo que descreve a
realidade, onde cada variável do programa tem um valor associado. Já o operador modal
de possibilidade especifica que existe alguma computação de um programa que termina
em algum estado que satisfaça uma determinada proposição. Formulas na PDL descrevem
propriedades após o termino da execução de um programa.

logica deôntica O objetivo principal de lógica deôntica é expressar conceito ético e
legais [23] Na área da Ciência da Computação, esta lógica tornou-se interessante para
capturar o comportamento de sistemas. Essa lógica introduz conceitos normativos de de-
veres (obrigações), possibilidades (permissão) e impossibilidades (proibição). Esta logica
visa abordar os conceitos normativos, sistemas de normas e raciocı́nio sobre essas formas.
Existem algumas interpretações de lógica deôntica advindas das percepções de seus au-



tores, sendo a mais comum a de [23], lógica deôntica padrão (SDL), que é baseada nas
estruturas de Kripke [11].

A semântica da lógica modal é baseada no entendimento de mundos possı́veis
e pode ser representada por uma estrutura baseada em Kripke. Um modelo de lógica
deôntica possui três componentes: O conjuntos de mundos possı́veis; Mundos possı́veis
e alcançáveis a partir de um dado mundo; E uma função de avaliação se uma dada
proposição existem em um dado mundo.

Expressões em SDL podem ser interpretadas textualmente de duas maneiras: ”É
obrigatório que . . . ”seguido de uma sentença descritiva; ou ”É obrigatório . . . ”seguido de
um verbo que representa ação ou atividade. Assim as todas as expressões em SDL podem
ser tratadas ou como situações ou ações [21]. Lógicas SDL preocupadas em situações e re-
lacionamentos são chamadas de ought-to-be, enquanto as que tratam principalmente com
o que deve ser feito ought-to-do. A última seria a recomendada para contratos eletrônicos
devido ao fato que estes tratam em usa maioria sobre a ação realizada por indivı́duos.

Apesar de a lógica deôntica ter sido desenvolvida de modo a auxiliar a definição
de estruturas normativas da lei e possibilitar sua verificação, suas aplicações abrangem
várias áreas onde é de interesse a verificação do comportamento de sistemas. Alguns
exemplos são:

• Tolerância a falhas em sistemas: nenhum sistema de computador é livre de fa-
lhas, para isso devem ser definidos os comportamos caso algum erro ocorra. Essa
técnica é conhecida como tratamento de exceções, em que um sistema que tolera
falhas pode levar a um estado que ainda garanta o seu funcionamento após uma
falha.

• Normas de comportamento de usuários: nenhum sistema consegue tratar por
completo as ações de usuários. Tratar erros causados pelas ações usuários pode
ser facilitado com o uso de lógica deôntica, pois é possı́vel determinar comporta-
mentos aceitos e com isso indicar ações no sistema.

• Especificar polı́ticas: é possı́vel fazer uso da lógica deôntica para definir o com-
portamento de componentes dentro de organizações. Nesse caso, ela pode ser
usada para definição de politicas não ambı́guas e indicar consequências de uma
violação

• Especificação de normas legais: a aplicação de logica deôntica se deu muito
antes em representação de leis do que na área de computação. Seu uso auxilia nas
diversas tarefas que envolvem leis e normas por meio de sistemas, se as normas
estiverem formalizadas.

No entanto, das áreas indicadas acima, nenhuma precisa implementar a
especificação da lógica deôntica de forma executável em um computador. Mesmo que
essa ideia seja interessante devido à habilidade de verificar formalmente [18], detec-
tar conflitos [12] e realizar monitoramento [24], somente a contratos fazem uso da
implementação e não a especificação do sistema.

Lógica de contratos CL Com o objetivo de representar formalmente a contratos legais,
serviços web, interfaces e protocolos de comunicação, linguagem de contratos, denomi-
nada CL, foi desenvolvida [20]. Essa linguagem oferece expessividade suficiente para a



captura de comportamentos de contratos e permitir, de acordo com alguns estudos, sua
verificação baseada em model cheking [18], detecção de conflitos [4] e monitoramento
contratos [12].

CL se baseia na lógica deôntica e na lógica dinâmica propocisiona. A parte
deôntica possui os operadores de possibilidade, obrigação e proibição, além da parte de
compensações em violações. Enquanto isso a parte dinâmica procura expressar clausulas
válidas após a execução de alguma ação. A CL consegue manter conceitos e propriedades
naturais observadas em contratos legais e eletrônicos na intenção de evitar os principais
paradoxos deônticos [15]. Algumas formas de aplicar CL são:

• Verificação formal de contratos. A tecnica proposta por [18], que especifica
contratos em CL e tranforma formula variação de u-calculus, segue os seguintes
passos:

1. Traduz o contrato para CL;
2. Traduz sintaticamente as especificações em CL para u-calculus;
3. Obter manualmente um modelo de Kripke das fórmulas u-calculus;
4. Traduzir o modelo para um linguagem de model cheking;
5. Realizar a verificação do modelo;
6. Interpretar o contra-exemplo, se existir, como uma clausula CL e ajustar o

contrato;
• Monitoramento de contratos em execução. [12] propõe uma abordagem ao

monitoramento de contratos. O monito é um autômato finito com saı́da gerado
automaticamente a semântica de traces da CL.

• Detecção de conflitos em contratos. [4] propõe uma forma de detectar confli-
tos normativos. Primeiro o contrato é analisando usando a semântica de traces,
transformando-o em um autômato para procurar clausulas conflitante, além de
permitir o monitoramento do contrato.

Solidity Solidity é a linguagem para criação de contratos inteligentes para serem exe-
cutados na blockchain Ethereum [14]. Essa linguagem tem sua sintaxe baseada em C++,
Python e Javasript. É uma linguagem estaticamente tipada, suporta herança, bibliotecas
e tipos complexos definidos pelo usuário entre outras caracterı́sticas Seu código é compi-
lado para ser executado na Ethereum virtual machine, denominada EVM .

A linguagem implementa uma verificação formal baseada em resolvedores de Sa-
tisfiability modulo theories, denominado SMT checker. O módulo de verificação tenta
automaticamente provar que ó código satisfaz uma dada especificação. Ele possui funcio-
nalidades para especificar premissas e tenta outra função para tentar provar que condições
determinadas são sempre verdadeiras. Se uma uma falha é encontrada, então um contra
exemplo é proposto ao usuário de como a condição pode ser violada.

O SMT checker também avalia underflows e overflows em operações aritméticas,
também busca por partes do código que nunca serão executadas e condições triviais. O
módulo percorre a árvore sintática do programa criando e coletando contrições do pro-
grama. Quando encontra um alvo de verificação o SMT checker é invocado para deter-
minar o resultado. O SMT checker codifica o código do programa para as contrições de
SMT, ele possui dois mecanismos de lógica, Bounded Model Checker e Constrained Horn
Clauses que usam a codificação de maneiras diferentes.



3. Objetivos
O principal objetivo do projeto é especificar contratos inteligentes numa plataforma block-
chain e analisar aspectos importantes de suas execuções, tais como corretude e desempe-
nho.

Os objetivos especı́ficos do projeto são:

• Estudar contratos reais e as caracterı́sticas especı́ficas de contratos inteligentes
• Estudar e analisar linguagens de especificação para contratos inteligentes
• Estudar e especificar propriedades desejadas e indesejadas desses contratos
• Realizar a verificação de propriedades com suporte de ferramenta automáticas
• Estudar a linguagem e sua respectiva plataforma para a implementação dos con-

tratos
• Realizar a transformação de contratos especificados em contratos inteligentes na

linguagem da plataforma blockchain
• Analisar as caracterı́sticas da transformação e verificar a expressividade dos con-

tratos implementados em relação as suas respectivas especificações
• Avaliar ferramentas de suporte a implementação de contratos na blockchain

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Em primeira instância será levantada uma referência mais ampla nos assuntos de contra-
tos e verificação. Com essa base de referências serão avaliadas as propostas por esses
trabalhos e pequisas para realizar a verificação de um contrato. Baseado no método esco-
lhido para realizar a avaliação da validade do contrato serão estudadas as ferramentas ne-
cessárias para realizar o processo. Após a escolha dos instrumentos e com as fontes serão
realizadas as verificações sobre o contrato, se o método escolhido apontar propriedades
indesejadas, será feita a tentativa de resolvê-las, criando uma versão a cada correção, até
que o processo seja satisfeito.

Apos a criação do contrato livre de propriedades conflituosas, será estudada a
linguagem Solidity, e com isso também serão buscadas referências de implementação
de contratos inteligentes baseado em modelos reais, assim criando uma base maior de
exemplos para a modelação do caso estudado. Então, com o uso da linguagem Solidity,
podemos começar a tradução, se possı́vel, de algumas versões do contrato. Apos gerar to-
das as traduções para a linguagem alvo, será realizada a avaliação dos resultados obtidos,
comparando a implementação de contratos com conflitos e o contrato supostamente sem
as propriedades indesejadas.

5. Cronograma de Execução
Dos procedimentos apresentados é possı́vel denotar algumas atividades que devem ser
cumpridas para alcançar os objetivos do trabalho. A seguir as atividades a serem realiza-
das, seguido do cronograma de quando serão feitas:

1. Levantamento de referências nas áreas de contratos e verificação;
2. Levantamento de referências de trabalhos em verificação de contratos inteligentes;
3. Determinação das ferramentas a serem usadas;
4. Estudar o uso da ferramentas;
5. Aplicação do método de verificação no contrato do caso de estudo;



6. Escrita de rascunho para entrega parcial;
7. Tradução dos contratos verificados e não verificados para Solidity;
8. Comparação de resultados com outros trabalhos;
9. Escrita do trabalho final apresentado resultados obtidos;

Tabela 2. Cronograma de Execução
ago set out nov dez jan

Atividade 1 * *
Atividade 2 * *
Atividade 3 *
Atividade 4 * *
Atividade 5 * *
Atividade 6 *
Atividade 7 * *
Atividade 8 *
Atividade 9 * *

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Alguns resultados esperados do desenvolvimento deste trabalho são:

• Um melhor entendimento do funcionamento de tecnologias blockchain no con-
texto de execução de códigos de forma descentralizada

• Avaliar se a implementação de (alguns?) contratos (estudados? ) reais podem
ser realizada no meio virtual sem perda de significados, ou acréscimos de carac-
terı́sticas indesejadas.

• Uma avaliação prática sobre o uso da linguagem e sua plataforma na
implementação dos contratos relativos a propriedades especificadas e suas garan-
tias

• Uma sistematização da transformação de contratos (semi) formais em
implementações de contratos inteligentes em alto nı́vel na plataforma Ethereum

7. Espaço para assinaturas

Londrina, data por extenso.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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