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RESUMO

Com o  surgimento  de  novas  obrigações  fiscais  impostas  pelas  diversas  esferas 

governamentais  como a  Nota  Fiscal  Eletrônica  -  NFe,  muitas  empresas  se  vêm 

obrigadas  a  adquirir  de  terceiros  soluções  que  por  falta  de  tempo  ou  de 

conhecimento técnico não têm condição de desenvolver internamente. Ao optar por 

uma solução de terceiro, a empresa pode ficar “presa” a este terceiro, pois ela não 

tem o domínio tanto da tecnologia envolvida quanto dos fontes da solução obtida. 

Para não ficar refém de alguém uma das soluções possíveis é o uso de tecnologias 

com código aberto,  pois  além de possuir  acesso aos códigos fontes  geralmente 

estas soluções são gratuitas, permitindo que além de resolver o problema inicial, a 

empresa  possa  estudar  os  fontes  e  enriquecer  seu  conhecimento.  Uma  das 

soluções disponíveis na internet é o Projeto ACBr –  http://acbr.sf.net que além de 

possuir  soluções  para  Nota  Fiscal  Eletrônica  possui  diversos  componentes  para 

comunicação  com  equipamentos  para  automação  comercial,  como  Emissor  de 

Cupom Fiscal – ECF, Balanças, Leitores de Código de Barras, Displays, Impressoras 

de  Cheque,  Gavetas  de  Dinheiro,  Impressoras  de  Etiquetas,  entre  outros 

componentes úteis no dia-a-dia do programador.

Palavras-chave: Código Aberto, Nota Fiscal Eletrônica, NFe, ACBr.

http://acbr.sf.net/
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ABSTRACT

With  the  emergence  of  new  tax  obligations  imposed  by  the  various  spheres  of 

government as the Electronic Invoice - NFE, many companies have been obliged to 

acquire third-party solutions that lack of time or technical expertise can not afford to 

develop internally. By opting for a third solution, the company can get "stuck" in this 

third, because it has both the mastery of the technology involved and the sources of 

the solution obtained. Not to be a hostage to one possible solution is the use of open 

source technologies, as well as having access to sources generally these solutions 

are free, besides allowing to solve the initial problem, the company can study the 

sources and enrich their knowledge. One of the solutions available on the Internet is 

Project ACBr - http://acbr.sf.net which also has solutions for electronic invoice has 

several components to communicate with automation equipment for commercial, as 

Issuer Coupon fiscal - ECF, Scales, Bar Code Readers, Displays, Printers of bank 

check,  Cash Drawers,  Label  Printers,  and other components useful  in day-to-day 

programmer.

Key-words: Open Source, Electronic Invoice, NFe, ACBr
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1 INTRODUÇÃO

Com  o  avanço  da  tecnologia  e  cada  vez  mais  obrigações  fiscais  sendo 

impostas pelo governo, empresas de pequeno e médio porte se vêm cada vez com 

menos tempo para a implementação de novos recursos para atingir as expectativas 

dos clientes e cumprir as novas leis. Algumas empresas de de desenvolvimento de 

software estão fechando seus setores de desenvolvimento para apenas representar 

software de empresas maiores, passando de produtores de software para meros 

representantes.

Entre as possíveis soluções para a manutenção do setor de desenvolvimento 

dessas empresas está a criação de cooperativas de desenvolvimento entre diversas 

empresas de de desenvolvimento de software ou no uso de soluções em código 

aberto disponíveis na internet.  

A Nota Fiscal Eletrônica – NFe vem sendo desenvolvida pelas Secretarias da 

Fazenda Estaduais - SEFAZ, pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e pela 

Secretaria  da Receita  Federal  -  SRF desde 2004,  sendo usada desde 2005 por 

algumas empresas-pilotos. A partir de 2008, a obrigatoriedade de uso da NFe foi 

sendo ampliada para diversos setores da economia e a partir de Dezembro de 2010 

a  obrigatoriedade  se  estenderá  para  todas  as  empresas  que  efetuem  vendas 

interestaduais ou para orgão públicos(CONFAZ, 2005).

A NFe  é  um  arquivo  XML contendo  todas  as  informações  da  transação 

comercial realizada pelo estabelecimento. Este arquivo XML é assinado digitalmente 

através de  um Certificado Digital  que contém o CNPJ do emissor  da NFe,  esta 

assinatura digital é o que garante que a NFe foi emitida por seu emissor de direito. A 

validade fiscal da NFe só é obtida após a transmissão para o governo através do 

uso de  Web Services e posterior  resposta com autorização de uso por parte do 

SEFAZ, ou seja,  a geração do XML não garante a validade do documento, pois 

quem irá autorizar o uso da NFe será a SEFAZ(CONFAZ, 2005).

Para  a  obrigação  específica  da  NFe  é  possível  encontrar  disponíveis  na 

internet diversas soluções, sendo muitas proprietárias(pagas), algumas gratuitas e 

também algumas em código  aberto.  Dentre  as  soluções em código  aberto  mais 
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conhecidas estão o Uninfe e o Projeto ACBr. 

O Uninfe é um utilitário que faz uma ponte entre a aplicação de emissão de 

Nota Fiscal com os Web Services do governo. Ele recebe o arquivo com os dados 

da Nota Fiscal Eletrônica em um diretório pré-configurado, assina e transmite para o 

SEFAZ o arquivo da NFe gravando a resposta do SEFAZ em outra pasta.

O Projeto ACBr é um conjunto de componentes para Delphi  e Lazarus,  e 

através do componente específico ACBrNFe é possível que a aplicação tenha uma 

integração direta com os Web Services do SEFAZ, fazendo desde a geração do XML 

da NFe até a impressão do DANFe – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

Para  desenvolvedores  de  outras  linguagens  o  Projeto  ACBr  possui  um 

utilitário  chamado ACBrNFeMonitor  que trabalha de  forma semelhante  ao  Uninfe 

usando a troca de arquivos ou comunicação via Socket para o envio dos arquivos da 

NFe para os Web Services do governo.

Na presente pesquisa será demonstrado quais as tecnologias envolvidas na 

emissão da NFe e como o Projeto ACBr, através do componente ACBrNFe pode 

facilitar este trabalho.

1.1 Justificativa

Contrariar afirmações que apresentam o software livre como programas de 

baixa qualidade e pouca confiança para serem usados em aplicações comerciais ou 

aplicações críticas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Apresentar  o  componente  ACBrNFe,  para  auxiliar  na  emissão  da  NFe. 

Demonstrar especificamente o uso do componente ACBrNFe para emissão da NFe.

1.2.1 Objetivos Específicos

Demonstrar  as  vantagens  da  utilização  do  componente  ACBrNFe para  as 

empresas desenvolvedoras de software no cumprimento da exigência fiscal da nfe;
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Demonstrar   a utilização do componente no ambiente de desenvolvimento 

Delphi na versão 7.

1.3 Problema

Devido  a  necessidade  constante  de  desenvolver  novos  recursos  para  os 

sistemas existentes e com cada vez mais obrigações fiscais sendo impostas pelos 

governos  municipais,  estaduais  e  federal,  pequenas  e  médias  empresas  de 

desenvolvimento  de  software  acabam  sendo  “sufocadas”  pois  não  conseguem 

cumprir em tempo todos as necessidades e expectativas de seus clientes. O uso de 

soluções em código aberto pode resolver problemas pontuais dessas empresas e 

ajudá-las a se manterem competitivas no mercado.

1.4 Metodologia

Trata-se de um estudo de relato de experiência da criação de um componente 

de software de código aberto, chamado ACBrNFe, desenvolvido pelo autor no na 

empresa DJSystem da cidade de Tatuí no ano 2008. 

Para  o  desenvolvimento  deste  software  utilizou-se  a  linguagem Delphi  na 

versão 7. 

As seguintes tecnologias foram aplicadas, tais como XML,  Web Services e 

Assinatura Digital.

Por  se  tratar  de  um  componente  de  código  aberto,  o  mesmo  pode  ser 

utilizado por diversas empresas.

1.5 Organização do Trabalho

O trabalho está dividido da seguinte forma:

No tópico 2.1 são apresentadas as tecnologias envolvidas na emissão de uma 

NFe, mostrando os conceitos sobre o que é XML, Web Service e Assinatura Digital.

No  tópico  2.2  é  mostrado  um  pouco  da  história  do  software  livre, 

demonstrando como foi o surgimento deste movimento, as liberdades fundamentais 

para um software ser considerado livre,  comparações entre as diferenças de um 
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software livre e um proprietário e uma discussão sobre a confiabilidade do uso de 

software livres em empresas e aplicações  críticas.

O tópico 2.3 descreve um pouco da história da criação da NFe, os objetivos 

da NFe e os conceitos do que vem a ser uma NFe. Mostra também quais são os 

serviços disponibilizados pelo governo e como cada um desses serviços funciona, 

mostrando 

No tópico 2.4 é demonstrado as funcionalidades do componente ACBrNFe, 

mostrando  como  usar  os  principais  recursos  e  citando  algumas  vantagens  da 

utilização deste componente.
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA

2.1 Tecnologias Envolvidas

Apesar da utilização do componente ACBrNFe já encapsular todas as rotinas 

para a emissão da NFe, será demonstrado quais tecnologias estão envolvidas desde 

a criação do arquivo da NFe até a transmissão e impressão do DANFe.

2.1.1 XML

XML (eXtensible Markup Language), que em português significa Linguagem 

de Marcação Estendida, é um formato de arquivo usado geralmente para troca de 

informações entre diversos sistemas, pois é um formato de dados estruturado que 

permite o processamento em diversas linguagens de programação. A XML possibilita 

uma  forma  de  escrever  dados  estruturados,  facilitando  declarações  precisas  de 

conteúdos.  Ele  é  um  subconjunto  da  SGML  (Standard  Generalized  Markup 

Language)  ,  possuindo  assim  suas  virtudes,  assim  como  as  virtudes  da  HTML 

(HyperText Markup Language) e sem qualquer uma de suas limitações.

A XML é uma tecnologia para criar linguagens de marcação que descrevem 
dados  de  praticamente  qualquer  tipo   de  uma  forma  estruturada. 
Diversamente da HTML, que limita o autor do documento ao uso de um 
conjunto  fixo  de marcas,  a XML permite  que os autores de documentos 
descrevam dados de uma forma mais precisa através da criação de novas 
marcas.  Pode  ser  usada  para  criar  linguagens  de  marcação  para  a 
descrição de dados em quase qualquer campo (DEITEL, 2001, p.152).

A XML permite  que a  informação e  a  descrição seja  armazenada em um 

mesmo  local  e  é  estruturada  em  forma  de  uma  árvore  hierárquica  conforme 

representado na Figura 1, onde existe uma raiz e vários elementos de nível inferior 

estão ligados e estes elementos inferiores também podem estar ligados a outros 

elementos de nível inferior.

Figura 1: Estrutura hierárquica de um 
arquivo XML
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Desenvolvida em 1996, pelo W3C (Word Wide Web Consotium), que é uma 

organização encarregada de desenvolver e manter a maior parte dos padrões da 

web,  ela  permite  a  definição de um número infinito  de  tags,  podendo assim ser 

declarado diversos tipos de dados como valores, descrições de produto, número de 

documentos ou qualquer outro tipo de elemento.

RODRIGUES(2008) cita que a XML permite que o desenvolvedor fique livre 

para  criar   novas  tags e  também dispõe  de  arquivos  de  validação  de  estrutura 

chamados  DTD(Data  Type  Defination).  Os  DTDs  são  documentos  que  contêm 

regras  que definem quais tags podem ser usadas em um documento XML e quais 

os valores válidos para essas  tags. Em alternativa  ao DTD existe  a opção XML 

Schema,  que é uma linguagem baseada em XML usada também para validar  a 

estrutura do XML, com algumas diferenças, como suporte aos tipos de dados de 

cada tag.

Segundo LEITÃO e JUNIOR(2007), XML e HTML são consideradas primas, 

pois ambos derivam da SGML e tem bastante pontos em comum, inclusive o fato de 

suas  tags serem delimitadas pelos sinais “<” e “>”. Quando a XML foi criada ela 

visava corrigir falhas do HTML, mas ela conseguiu mais permitindo a criação  de 

uma nova geração de aplicações. 

A compreensão de arquivos XML é relativamente simples pois permite ver a 

descrição  da  informação  e  em  seguida  o  conteúdo  desta  informação  conforme 

mostrado na Figura 2 abaixo.

Na NFe o XML é usado nas mensagens trocadas entre as aplicações locais e 

as aplicações dos estados e a NFe em si é um arquivo XML com as informações 

comerciais da transação comercial. 

Figura 2: Exemplo de Arquivo XML
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2.1.2 Web Service e SOAP

Com o surgimento da internet e o aumento de sua popularidade, os usuários 

tinham um papel exclusivamente passivo solicitando informações aos servidores e 

recebendo as respostas para exibição nos computadores. Para que esta exibição 

fosse realizada de forma correta,  era necessária uma linguagem padronizada que 

funcionasse  nos  diversos  navegadores  web.  A partir  desta  necessidade  que  foi 

criada a HTML pela W3C. Porém, com o passar dos anos,  diversas tecnologias 

foram surgindo, e cada vez mais aplicações desenvolvidas em tecnologias diferentes 

precisavam trocar informações entre si. Com isto nasceu o conceito de Web Service, 

que  foi  definido  pela  W3C  como  sistemas  de  software  projetados  para  serem 

interoperáveis dentro de uma rede.

Um Web Service é uma maneira de aplicativos diferentes se comunicarem, ou 

seja, permitir que aplicativos de plataformas diferentes sejam compatíveis. Surgiu 

por um consórcio de empresas lideradas pela Microsoft e IBM e hoje se tornou um 

padrão do W3C.

… um web service é uma interface que descreve uma coleção de operações 
que  são  acessíveis  pela  rede  através  de  mensagens XML padronizadas 
(KREGER, 2001, apud HANSEN e PINTO, 2003). Ou seja, essas operações 
são web services, que dão acesso a um serviço para uma outra aplicação 
em uma interação aplicação-aplicação interoperável sobre uma rede, que é 
dada por meio de mensagens XML. Onde, apenas os desenvolvedores têm 
acesso  a  esse  serviço  -  para  o  usuário  final  esses  serviços  são 
transparentes, ou seja, como se tudo estivesse sendo feito localmente por 
aquele  mesmo  aplicativo  na  mesma  máquina(LEITÃO;  JUNIOR,  2007, 
p.37).

Os Web Services são componentes que permitem às aplicações trocar dados 

(enviar e receber) em formato XML. Não faz parte do conceito de  Web Service a 

criação de interfaces gráficas, então é possível afirmar que os  Web Services são 

utilizados apenas por desenvolvedores de sistemas.

A W3C - Word Wide Consortium(Consórcio Internacional de Empresa para 
Padrões de Internet) define Web Services como um sistema identificado por 
uma URI - Uniform Resource Identifier(Identificador de Recursos Uniforme). 
Suas interfaces públicas e conexões são definidas e descritas usando-se 
XML - eXrensible Markup Language(Linguagem de Ampliação Extensiva). A 
definição do Web Service pode ser reconhecida por outros sistemas, que 
podem interagir com o Web Service, usando-se mensagens baseadas em 
XML, transportadas por protocolos da internet (SILVA, 2009, p.55)

De acordo com LEITÃO e JUNIOR(2007) como os web services basicamente 
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trocam documentos XML, as mensagens são facilmente manipuláveis, portanto o 

uso de Web Services é muito mais simples do que outras tecnologias. 

Para facilitar o entendimento do conceito, convém citar um exemplo comum 

no dia-a-dia  de quem usa aplicativos de comerciais ou a internet: imagine que um 

usuário está efetuando o cadastro do endereço de um cliente ou está efetuando o 

próprio cadastro em um site de comércio eletrônico. Ao digitar o CEP os campos de 

logradouro,  bairro,  cidade  e  UF  são  preenchidos  automaticamente.  Como  um 

simples sistema consegue trazer as informações do endereço?

Obviamento que a maioria dos sistemas não tem um cadastro de todos os 

CEPs  existentes  no  Brasil.  Na  verdade,  o  sistema  apenas  requisitou 

automaticamente a um serviço de consulta de CEP os dados do endereço. Esse 

serviço disponibilizado é chamado de Web Service e não precisa necessáriamente 

ser implementado na mesma tecnologia do sistema requisitante, porém, precisa de 

uma  troca  de  mensagens  num  “idioma”  que  seja  compreendido  pelas  duas 

aplicações.  A esse  “idioma”  se  dá  o  nome  de  protocolo,  e  no  caso  da  NFe,  o 

protocolo usado é o SOAP(Simple Object Access Protocol), um dos mais utilizados. 

O  SOAP  é  um  protocolo  que  utiliza  documentos  em  formato  XML  e  tem 

especificações  descritas pelo W3C.

Na NFe todos as interfaces entre contribuinte - fisco são feitas através de 

WebServices  disponibilizados  pelos  estados  usando  SOAP  como  protocolo  de 

comunicação.

2.1.3 Assinatura Digital

Para realizar  a  Assinatura Digital,  necessária  em alguns  Web Services da 

NFe,  e  necessário  o  uso  de  um  certificado  digital. O  certificado  digital  é  um 

documento eletrônico que tem por objetivo comprovar a identidade de uma pessoa 

física ou jurídica para assegurar a validade jurídica de transações onlines e a troca 

eletrônica de documentos.

Um  Certificado  digital  é  um  arquivo  que  contém  informações  da  sua 
empresa como CNPJ, Razão Social, email, informações sobre quem emitiu 
sua chave pública, número de série do certificado, a validade do certificado 
e a assinatura da Autoridade Certificadora(MORAES, 2009, p.13)
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Na NFe o certificado digital é usado para realizar a assinatura digital do XML 

que contém as informações da transação comercial. Através desta assinatura digital 

é que é garantida o vínculo entre os dados do XML e o emitente da NFe. Além do 

uso na assinatura digital o certificado também é usado no momento da transmissão 

do  XML  para  os  Web  Services do  governo  para  criar  um  canal  de  conexão 

seguro(criptografado)  garantindo  que  a  informação  seja  apenas  entendida  pelo 

transmissor e pelo receptor da mensagem.

O certificado digital é um documento eletrônico, "assinado" digitalmente por 
uma terceira parte confiável,  que associa um entidade(pessoa, processo, 
servidor) a uma chave pública. Um certificado digital contém os dados de 
seu titular, tais como nome, e-mail, CPF, chave pública, nome e assinatura 
da autoridade certificadora que o emitiu, de modo a dar a quem o recebe a 
certeza da identidade do remetente. Isso garante que qualquer conteúdo 
eletrônico que tenha sido assinado digitalmente por determinada pessoa ou 
entidade  tenha  garantida a  autenticidade  de origem(CARUSO;STEFFEN, 
2006, p.184)

No  Brasil  a  emissão  dos  certificados  digitais  é  feito  por  por  Autoridades 

Certificadoras  credenciadas  ao  ICP-BR(Infra-Estrutura  de  Chaves  Públicas 

Brasileira).

2.1.3.1 Tipos de Certificado Digital

Existem dois tipos de certificados aceitos para emissão da NFe: A1 e A3. O 

certificado  digital  do  tipo  A1  é  um certificado  gerado  em arquivo  que  pode  ser 

instalado em diversas máquinas e por isso pode ser usado simultaneamente em 

diversos  computadores.  O  certificado  digital  do  tipo  A3  é  gerado  em  um 

hardware(cartão inteligente, token) e não pode ser copiado, só funcionando quando 

está conectado fisicamente a máquina. Pelos motivos citados, o certificado do tipo 

A3 é considerado mais seguro, pois só só funciona quando conectado fisicamente 

ao computador e não pode ser copiado, mas, para empresa que possuem filiais, o 

uso do A1 acaba sendo mais vantajoso pois permite que diversas máquinas utilizem 

do certificado digital ao mesmo tempo(MORAES, 2009).

2.1.3.2 Modelos de Certificado Digital

Para utilização dos  Web Services da NFe existem dois tipos de certificados 

aceitos: e-CNPJ e e-NFe. Com o e-CNPJ é possível efetuar a transmissão da NFe e 
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utilizá-lo  em  diversos  serviços  da  Secretaria  da  Receita  Federal(SRF)  como 

Procuração Eletrônica,  Siscomex,  DCTF Mensal,  Consulta  de Situação Fiscal  do 

Contribuinte entre outros. Além dos serviços disponibilizados pelo governo, alguns 

bancos já estão aceitando o e-CNPJ para validar transações efetuadas via internet 

por  seus clientes.  Com o e-NFe o contribuinte  conseguirá  utilizá-lo  apenas para 

emissão da NF-e, não conseguindo utilizá-lo em qualquer outro serviço que exija 

autenticação por certificado digital(MORAES,2009)  

2.1.3.3 Perguntas e Respostas sobre Certificação Digital

2.1.3.3.1 - O que é Certificação Digital?
Os  computadores  e  a  Internet  são  largamente  utilizados  para  o 
processamento de dados e para a troca de mensagens e documentos entre 
cidadãos,  governo e empresas.  No entanto,  estas transações eletrônicas 
necessitam da adoção de mecanismos de segurança capazes de garantir 
autenticidade, confidencialidade e integridade às informações eletrônicas. A 
certificação digital é a tecnologia que provê estes mecanismos.

No cerne da certificação  digital  está  o  certificado digital,  um documento 
eletrônico que contém o nome, um número público exclusivo denominado 
chave pública e muitos outros dados que mostram quem somos para as 
pessoas e para os sistemas de informação.  A chave pública  serve  para 
validar uma assinatura realizada em documentos eletrônicos.

A certificação digital  tem trazido inúmeros benefícios para os cidadãos e 
para as instituições que a adotam.  Com a certificação digital  é possível 
utilizar  a  Internet  como  meio  de  comunicação  alternativo  para  a 
disponibilização de diversos serviços com uma maior agilidade, facilidade 
de acesso e substancial  redução de custos.  A tecnologia da certificação 
digital foi desenvolvida graças aos avanços da criptografia nos últimos 30 
anos(ITI,2009).

2.1.3.3.2 - O que posso fazer com um Certificado Digital?
Os  aplicativos  de  software,  redes  e  computadores  podem  utilizar  seu 
Certificado Digital de várias maneiras:

- Criptografia (ou embaralhamento de dados) é uma maneira de proteger 
informações,  antes  de  enviá-las  de  um  computador  para  outro. 
Normalmente,  os  aplicativos  de  e-mail  utilizam  o  Certificado  Digital  do 
destinatário do e-mail criptografado. Para enviar mensagens criptografadas, 
você precisa da chave pública do destinatário.

-  Autenticação de cliente é o termo usado para descrever como você (o 
cliente) pode comprovar sua identidade para outra pessoa ou computador. 
Por  exemplo,  os  bancos on-line  precisam se certificar  de que  você é  o 
cliente verdadeiro de uma determinada conta bancária. No banco, a pessoa 
geralmente  comprova  sua  identidade  através  da  carteira  de  identidade. 
Quando  você  está  on-line,  seu  aplicativo  de  software  apresenta  seu 
Certificado Digital. Alguns sites exigem que você apresente seu Certificado 
Digital para permitir que você entre em áreas de acesso restritas, como as 
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destinadas a assinantes de determinado serviço oferecido pelo site.

- A assinatura digital, como a assinatura escrita, comprova que a pessoa 
criou ou concorda com o documento assinado. A assinatura digital oferece 
um nível mais alto de segurança do que uma assinatura escrita porque a 
assinatura digital verifica que a mensagem veio de determinada pessoa e 
não foi  alterada por acidente ou intencionalmente.  Desta forma, se você 
assinar um documento, não poderá renegar a assinatura, alegando que ela 
foi falsificada (isto é conhecido como não-repúdio)(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.3 - O que é SmartCard e Token?
São hardwares portáteis que funcionam como mídias armazenadoras. Em 
seus chips são armazenadas as chaves privadas dos usuários. O acesso às 
informações  neles  contidas  é  feito  por  meio  de  uma  senha  pessoal, 
determinada  pelo  titular.  O  Smart  Card  assemelha-se  a  um  cartão 
magnético, sendo necessário um aparelho leitor para seu funcionamento. Já 
o  Token  assemelha-se  a  uma pequena  chave  que  é  colocada  em uma 
entrada do computador(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.4 - O certificado digital tem validade?
Sim.  O  certificado  digital,  diferentemente  dos  documentos  utilizados 
usualmente  para  a  identificação  pessoal  como  CPF  e  RG,  possui  um 
período  de  validade.  Só  é  possível  assinar  um  documento  enquanto  o 
certificado é válido(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.5 - Por que não emitir certificados sem data final de validade?
Porque a cada renovação de validade do certificado renova-se também a 
relação de confi ança entre seu titular e a AC. Essa renovação pode ser 
necessária  para  a  substituição  da  chave  privada  por  uma  outra 
tecnologicamente  mais  avançada  ou  devido  a  possíveis  mudanças 
ocorridas nos dados do usuário. Essas alterações têm por objetivo tornar 
mais  robusta  a  segurança  em relação  às  técnicas  de  certificação  e  às 
informações contidas no certificado(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.6 - O que é a ICP- Brasil?
A Infra-estrutura de Chaves Públicas brasileira é um conjunto de técnicas, 
práticas e procedimentos que foram traçadas pelo seu Comitê Gestor com o 
objetivo de estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um 
sistema  de  certificação  digital  baseado  em  chave  pública(PRODEMGE, 
2010).

2.1.3.3.7 - Qual a estrutura da ICP-Brasil?
A  ICP-Brasil  é  composta  por  uma  cadeia  de  autoridades 
certificadoras,formada por  uma Autoridade  Certificadora  Raiz  –  AC-Raiz, 
Autoridades Certificadoras - AC e Autoridades de Registro - AR e, ainda, por 
uma autoridade gestora de políticas, ou seja, o Comitê Gestor da ICP-Brasil.

O Comitê Gestor da ICP-Brasil vincula-se à Casa Civil da Presidência da 
República.  É  composto  por  cinco  representantes  da  sociedade  civil, 
integrantes de setores interessados, e um representante de cada um dos 
seguintes órgãos: Ministério da Justiça; Ministério da Fazenda; Ministério do 
Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  Ministério  do 



26

Planejamento,  Orçamento  e  Gestão;  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia; 
Casa  Civil  da  Presidência  da  República  e  Gabinete  de  Segurança 
Institucional  da  Presidência  da  República.  Sua  principal  competência  é 
determinar as políticas a serem executadas pela Autoridade Certificadora-
Raiz.

A AC-Raiz da ICP-Brasil é o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 
– ITI, autarquia federal vinculada à Casa Civil da Presidência da República.

As Autoridades Certificadoras são entidades públicas ou pessoas jurídicas 
de direito privado credenciadas à AC-Raiz e que emitem certificados digitais 
vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular. Nos termos 
do  artigo  60  da  MP  2.200/01,  compete-lhes  ‘emitir,  expedir,  distribuir, 
revogar e gerenciar  os certificados,  bem como colocar  à disposição dos 
usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e 
manter registro de suas operações.

As Autoridades de Registro também podem ser tanto entidades públicas ou 
pessoas jurídicas de direito privado credenciadas pela ACRaiz e sempre 
serão vinculadas operacionalmente à determinada AC. Nos termos do artigo 
70  da  MP  2.200-2,  compete-lhes  identificar  e  cadastrar  usuários  na 
presença destes, encaminhar solicitações de certificados às AC e manter 
registros de suas operações(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.8 - Assinatura digital é o mesmo que assinatura digitalizada?
Não.  A assinatura  digitalizada  é  a  reprodução  da  assinatura  de  próprio 
punho como imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante a 
autoria e integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 
associação inequívoca entre o assinante e o texto digitalizado, uma vez que 
ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento(ITI, 2009).

2.1.3.3.9 - Quais as principais informações que constam em um certificado digital?
As principais informações que constam em um certificado digital são: chave 
pública  do  titular;  nome  e  endereço  de  e-mail;  período  de  validade  do 
certificado; nome da Autoridade Certificadora – AC que emitiu o certificado; 
número de série do certificado digital; assinatura digital da AC(ITI, 2009).

2.1.3.3.10 - O que é criptografia?
A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de escrever em 
códigos,  de  forma  a  esconder  a  informação  na  forma  de  um  texto 
incompreensível. A cifragem ou processo de codificação, é executada por 
um  programa  de  computador  que  realiza  um  conjunto  de  operações 
matemáticos e transformam um texto claro em um texto cifrado, além de 
inserir uma chave secreta na mensagem. O emissor do documento envia o 
texto  cifrado,  que  será  reprocessado  pelo  receptor,  transformando-o, 
novamente,  em texto legível,  igual  ao emitido,  desde que tenha a chave 
correta(ITI, 2009).
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2.1.3.3.11 - Quais são os tipos de criptografia existentes?
Existem dois  tipos  de  criptografia:  simétrica  e  assimétrica.  A criptografia 
simétrica é baseada em algoritmos que dependem de uma mesma chave, 
denominada chave secreta, que é usada tanto no processo de cifrar quanto 
no  de  decifrar  o  texto.  Para  a  garantia  da  integridade  da  informação 
transmitida é imprescindível que apenas o emissor e o receptor conheçam a 
chave.  O  problema  da  criptografia  simétrica  é  a  necessidade  de 
compartilhar  a chave secreta  com todos que precisam ler  a mensagem, 
possibilitando  a  alteração  do  documento  por  qualquer  das  partes.  A 
criptografia assimétrica utiliza um par de chaves diferentes entre si, que se 
relacionam matematicamente por meio de um algoritmo, de forma que o 
texto cifrado por uma chave, apenas seja decifrado pela outra do mesmo 
par.  As  duas  chaves  envolvidas  na  criptografia  assimétrica  são 
denominadas  chave  pública  e  chave  privada.  A chave  pública  pode  ser 
conhecida pelo público em geral, enquanto que a chave privada somente 
deve ser de conhecimento de seu titular(ITI, 2009).

2.1.3.3.12 - O que é assinatura digital?
O mesmo método de autenticação dos algoritmos de criptografia de chave 
pública operando em conjunto com uma função resumo, também conhecido 
como função de hash, é chamada de assinatura digital.

O resumo criptográfico é o resultado retornado por uma função de hash. 
Este pode ser comparado a uma impressão digital, pois cada documento 
possui um valor único de resumo e até mesmo uma pequena alteração no 
documento,  como a  inserção  de um espaço  em branco,  resulta  em um 
resumo completamente diferente(ITI, 2009).

Figura 3: Função da Criptografia(ITI, 2009). 
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2.1.3.3.13 - O documento assinado eletronicamente é reconhecido da mesma forma 
que um documento assinado de forma manuscrita?

De acordo com o art.  10,  da MP n° 2.200-2,  os documentos eletrônicos 
assinados digitalmente com o uso de certificados emitidos no âmbito da 
ICP-Brasil têm a mesma validade jurídica que os documentos em papel com 
assinaturas manuscritas. Importante frisar que os documentos eletrônicos 
assinados digitalmente por meio de certificados emitidos fora do âmbito da 
ICP-Brasil também têm validade jurídica, mas esta dependerá da aceitação 
de ambas as partes, emitente e destinatário, conforme determina a redação 
do § 2º do art. 10 da MP n° 2.200-2(ITI, 2009).

2.1.3.3.14 - Quais cuidados se deve ter ao se utilizar a certificação digital?
Primeiramente,  deve-se  lembrar  que  o  certificado  digital  representa  a 
“identidade” da pessoa no mundo virtual. Assim, é necessária a adoção de 
alguns cuidados para se evitar que outra pessoa, possa fechar contratos 
e/ou  negócios  e  realizar  transações  bancárias  em  nome  do  titular  do 
certificado. Recomendações para o uso de um certificado digital:

a)  A senha  de  acesso da chave  privada e  a  própria  chave privada não 
devem ser compartilhadas com ninguém;

b) Caso o computador onde foi gerado o par de chaves criptográficas seja 
compartilhado  com  diversos  usuários,  não  é  recomendável  o 
armazenamento da chave privada no disco rígido, pois todos os usuários 
terão acesso a ela,  sendo melhor o armazenamento em disquete,  smart 
card ou token;

c)  Caso  a  chave  privada  esteja  armazenada  no  disco  rígido  de  algum 
computador,  deve-se  protegê-lo  de  acesso  não-autorizado,  mantendo-o 
fisicamente seguro. Nunca deixe a sala aberta quando sair e for necessário 
deixar o computador ligado. Utilize também um protetor de tela com senha. 
Cuidado  com os  vírus  de  computador,  eles  podem danificar  sua  chave 
privada;

d) Caso o software de geração do par de chaves permita optar entre ter ou 
não uma senha para proteger a chave privada,  recomenda-se a escolha 
pelo acesso por meio de senha. Não usar uma senha significa que qualquer 
pessoa que tiver acesso ao computador poderá se passar pelo titular da 
chave privada, assinando contratos e movimentando contas bancárias. Em 
geral, é bem mais fácil usar uma senha do que proteger um computador 
fisicamente;

e) Utilize uma senha longa,  intercalando letras e números, uma vez que 
existem programas com a função de desvendar senhas. Deve-se evitar o 
uso  de  dados  pessoais  como  nome de  cônjuge  ou  de  filhos,  datas  de 
aniversários, endereços, telefones, ou outros elementos relacionados com a 

Figura 4: Assinatura Digital(ITI, 2009).
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própria pessoa. A senha nunca deve ser anotada, sendo recomendável sua 
memorização(ITI, 2009).

2.1.3.3.15 - Como funciona a certificação digital?
Basicamente, o Certificado Digital funciona como uma espécie de carteira 
de identidade virtual que permite a identificação segura de uma mensagem 
ou transação em rede de computadores. O processo de certificação digital 
utiliza  procedimentos  lógicos  e  matemáticos  bastante  complexos  para 
assegurar confidencialidade, integridade das informações e confirmação de 
autoria.  O  Certificado  Digital  é  um  documento  eletrônico,  assinado 
digitalmente por uma terceira parte confiável,  que identifica uma pessoa, 
seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave pública. Um certificado 
digital contém os dados de seu titular como por exemplo nome, e-mail, CPF, 
chave  pública,  nome  e  assinatura  da  Autoridade  Certificadora  que  o 
emitiu(ITI, 2009).

2.1.3.3.16 - Qual a diferença entre o certificado tipo A1 e o certificado do tipo A3?
No certificado A1, o par de chaves pública e privada é gerado pelo titular no 
disco rígido do computador. No certificado A3, o par de chaves é gerado e 
armazenado  em  um  cartão  inteligente  ou  em  um  token  criptográfico 
inviolável. Ambos os dispositivos são protegidos por senha e se bloqueiam 
quando a senha é digitada de maneira errada por várias vezes. Por este 
motivo, os certificados A3 são muito mais seguros(PRODEMGE, 2010).

2.1.3.3.17 - Qual é o nível de segurança dos Certificados Digitais?
Os Certificados Digitais são muito seguros, desde que você não divulgue 
para ninguém sua chave privativa e sua senha. Pense em sua senha como 
a chave  de  um cofre.  Se  você  é  a  única  pessoa  a  possuir  a  chave,  o 
conteúdo do cofre estará seguro. Entretanto, se você compartilhar a chave 
com outras pessoas, estará diminuindo a segurança do que está contido no 
cofre. 

Se alguém conseguir seu Certificado Digital, não poderá utilizá-lo a menos 
que tenha a chave privativa correspondente e a senha para esta. Antes que 
seu navegador envie seu Certificado Digital, ele lhe pedirá sua senha. Você 
deve digitar a senha para poder utilizar seu Certificado Digital.

Os  Certificados  Digitais  também  são  apresentados  em  diversas 
intensidades. A intensidade menor é chamada de “40 bits,” referindo-se ao 
tamanho  da  chave  para  o  Certificado  Digital.  A  intensidade  maior  é 
chamada de “128 bits”. Se uma chave de 40 bits pode ser decifrada em 4 
horas, para decodificar uma chave de 128 bits seria necessário mais tempo 
que a idade do universo(PRODEMGE, 2010).
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2.1.4 Delphi

O ambiente de programação Delphi foi uma das primeiras ferramentas a ser 

elaborada para o desenvolvimento de softwares visuais para o sistema operacional 

Windows. Antes de sua criação, o desenvolvimento de software visuais demandava 

centenas de linhas de código para realizar uma simples tarefa(LEMOS, 2002).

O ambiente de desenvolvimento Delphi utiliza Object Pascal como linguagem 

de programação,  oriunda da linguagem Pascal,  que foi  criada em 1972 pelo Dr. 

Niklaus Wirth para servir de ferramenta no ensino da programação e levou o nome 

do filósofo francês Blaise Pascal(LORENZI; LOPES, 2000).

A partir da sétima versão a linguagem utilizada pelo Delphi, o Object Pascal, 

passou a se chamar Delphi  Language. Inicialmente o Delphi foi direcionado para a 

plataforma  Microsoft  Windows,  sendo  expandido  para  desenvolver  aplicações 

nativas para Linux com o Kylix(SOMERA, 2007).

Podem se  citadas  como principais  características  do  Delphi,  os  seguintes 

pontos:

• É  baseado  na  linguagem  Object Pascal,  incorporando  vários  recursos 

adicionais;

• Acessa diversos formatos de banco de dados;

• É orientado a Objetos e Eventos;

• Permite a criação de novos componentes com recursos próprios;

• Manipula recursos do Windows através de APIs;

• Permite o uso de DLLs criadas em outras linguagens;

• Permite a criação de DLLs;

• Gera executável nativo com seu compilador(LEITE, 2006).

O Delphi é uma ferramenta RAD(Rapid Application Development) com a qual 

é  possível  montar  as  janelas  da  aplicação  apenas  arrastando  e  soltando 

componentes.  Isto  permite  criar  protótipos  de  aplicações  muito  rapidamente, 

trazendo muita velocidade ao desenvolvimento de aplicações.
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LEITE(2006) afirma que é possível definir que o Delphi é um Pascal orientado 

a objetos. 

Por ser orientado a objetos, pode-se criar códigos que poderão ser reutilzados 

em outros aplicações, e uma das formas mais comuns para reaproveitamento de 

código no Delphi, está na criação de novos componentes.

Para saber a origem do nome Delphi, veja a seguinte citação:

Como curiosidade, podemos lembrar que o nome Delphi foi inspirado na 
cidade  de  Delfos,  o  único  local  da  Grécia  Antiga  em  que  era  possível 
consultar  o  Oráculo  de  Delfos.  Os  desenvolvedores  do  compilador 
buscavam uma ferramenta capaz de acessar um banco de dados Oracle. 
Daí  veio  o  trocadilho  “a  única  maneira  de  acessar  o  oráculo  é  usando 
Delphi”(SOMERA, 2007, p. 8).
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2.2 Software Livre

No  início  da  programação  computacional  a  definição  entre  software 

proprietário  e  livre  não  era  bem  formada,  pois  sempre  que  era  necessário  um 

programa para um propósito particular a solução era escrever o  próprio código ou 

se copiava algo pronto sem nenhuma restrição. Na década de 60 grande partes dos 

programas  eram  desenvolvidos  fora  de  empresas  por  cientistas  e 

engenheiros(HIPPEL e  KROGH,  2003).  Nesta  época  que  os  mais  talentosos  e 

dedicados  programadores  começaram  a  compartilhar  códigos  entre  si, 

principalmente  após  o  surgimento  da  ARPANET  (Advanced  Research  Projects 

Agency Network) que foi a primeira rede transcontinental de computadores.

Após a criação desta rede de computadores, surgiu a necessidade da criação 

de um sistema operacional que operasse em múltiplas plataformas de computadores 

e  com isso  vários  programadores  que  já  compartilhavam códigos  focaram seus 

esforços na criação desse sistema. O mais conhecido resultado desse esforço foi a 

criação  do  sistema  operacional  UNIX  que  era  transferido  entre  as  instituições 

gratuitamente ou por uma pequena taxa de instalação(LERNER e TIROLE, 2002). 

Mas, com o crescimento do uso e difusão do UNIX em 1980 a empresa que o criou, 

AT & T, passou a exigir seus direitos autorais.

Após a AT & T decidir que o UNIX não seria mais distribuído em código aberto 

foram feitas várias tentativas de criar  um novo sistema que pudesse substituir  o 

UNIX.  O  marco  principal  dessas  tentativas  foi  a  criação  da   Free  Software 

Foundation – FSF em 1983 por Richard Stallman, que teve como principal objetivo o 

desenvolvimento e distribuição de softwares com código aberto sem custos. Para 

isso,  foram criadas  diversas  licenças  para  garantir  direitos  aos  futuros  usuários 

destes software. A principal e mais conhecida licença criada foi a  General Public 

License – GPL  conhecida também como copyleft.  As liberdades fundamentais do 

software livre descritas nesse tipo de licença são:

• A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito - liberdade 0;

• A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo para as suas 

necessidades.  O  acesso  ao  código  fonte  é  um  pré-requisito  para  esta 

liberdade - liberdade 1;
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• A liberdade de redistribuir  cópias de modo a ampliar  as possibilidades de 

acesso de pessoas e instituições a tais programas - liberdade 2;

• A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar os seus aperfeiçoamentos, 

de  modo  que  toda  comunidade  se  beneficie,  sem  gastos  adicionais  - 

liberdade 3(GNU, 2010).

Junto a criação da GPL, Richard Stallman lançou o Manifesto GNU(GNU is 

Not UNIX) que tinha como objetivo criar um sistema operacional compatível com o 

UNIX mas que não utilizasse nenhum código existente no UNIX, por isso do nome 

GNU  is  Not  UNIX(GNU  não  é  UNIX).  A  partir  de  1984  Stallman  e  diversos 

programadores vieram desenvolvendo peças importantes de um sistema operacional 

como compilador de linguagem C, editores de texto, etc.(GNU, 2010). 

Em 1991 com diversas ferramentas prontas faltava a parte mais importante do 

sistema operacional, conhecido como  kernel(núcleo). O grupo de Stallman estava 

desenvolvendo  um  núcleo  com  o  nome  de  Hurd,  porém  um  jovem  finlandês 

chamado  Linus  Trovald  havia  criado  um  kernel que  poderia  usar  todas  as 

ferramentas  criadas  para  o  sistema  operacional  GNU e  chamou  este  kernel de 

Linux(Linus + UNIX)(GNU, 2010).

A partir de 1992, o sistema operacional Linux foi  incorporado ao Manifesto 

GNU,  passando  a  ser  chamado  de  GNU/Linux.  Assim,  todos  os  programas 

desenvolvidos seguindo o Manifesto GNU foram implementados no Linux, fazendo 

com que o número de software crescesse consideravelmente, facilitando a migração 

de software proprietário para software livre.

De acordo com Ribeiro (2000), citado em SILVEIRA (2003):

A rede mundial de computadores é um espaço essencialmente colaborativo 
que atualmente tem influenciado o desenvolvimento do Software Livre. Ao 
contrário das mídias tradicionais,  a interação é sua alma.  Entretanto,  as 
forças do mercado têm dominado os fluxos da rede, mas isto só tem sido 
possível através de artifícios que retiram e limitam as potencialidades da 
Internet, seja através de softwares de vigilância, bloqueio e controle, seja 
por  meio  de  legislação.  O  movimento  do  software  livre  é  expressão 
autêntica desse potencial da rede e o grande modelo para a consolidação 
de  soluções  compartilhadas  diante  de  questões  complexas,  a  partir  da 
interação  multiétnica,  multinacional  e  multicultural.  É  a  afirmação  da 
possibilidade de a Internet consolidar-se também como uma esfera pública 
planetária, evitando a condição hegemônica de supermercado global. É o 
grande  exemplo  da  construção  de  uma  comunidade  transnacional 
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Imaginada-Virtual.

Para  não  ficar  “presa”  a  uma  terceira  empresa,  diversas  empresas  de 

desenvolvimento  de  software  tem  buscado  cada  vez  mais  soluções  em  código 

aberto para atender a necessidades específicas. 

Muitas  empresas,  no  início  tem uma certo  receio  de  soluções livres,  pois 

desconfiam da confiabilidade do código de algo que é encontrado gratuitamente na 

internet. Mas é justamente a abertura do código que garante a confiabilidade, pois 

permite  que  diversos  programadores  olhem  o  código,  testem  e  inclusive  façam 

melhorias que possam ser compartilhadas com todos.

A confiabilidade  resulta  do  fato  de  que  existem hoje  milhares  de  olhos 
observando e melhorando o código fonte, um número muito superior aos 
recursos de desenvolvimento finitos disponibilizados por uma empresa de 
software privada. Para assegurar que este desenvolvimento distribuído seja 
integrado e focado, cada projeto aberto normalmente possui um gerente de 
projeto(que  geralmente  é  o  instigador  do  projeto)  e/ou  uma  página  de 
Internet(como a www.sourceforge.net) que facilita a comunicação entre os 
programadores voluntários a trabalhar no projeto. Os programadores são 
guiados pelo princípio de que para realizar seu trabalho eles não podem 
"quebrar"  nada  do  sistema  geral(HAYES;  PISANO;  UPTON, 
WHEELWRIGHT, 2005, p. 218).

É possível citar como principal vantagem do software livre, que além de ser 

gratuito,  possuem  diversos  desenvolvedores  envolvidos  que  dificilmente  uma 

empresa de pequeno ou médio porte consiga manter. “Seus objetivos são escrever 

códigos elegantes que funcione e resolvam um problema em particular” (HAYES; 

PISANO; UPTON, WHEELWRIGHT, 2005).

Com o envolvimento de diversas pessoas com conhecimento técnico elevado, 

a maioria dos softwares de código aberto possuem código bem escrito, pois como o 

código será visto por diversas pessoas, cada programador se preocupa em manter o 

código  de  forma  que  sua  manutenção  fique  fácil  e  possa  ser  compreendida 

facilmente por outros programadores. Assim apenas versões consideráveis estáveis 

são lançadas(GUTIERREZ; ALEXANDRE, 2004). 

2.2.1 Diferença entre Software Livre e Software Proprietário

Com base nas informações apresentadas acima o Software Proprietário se 

diferencia do Software Livre pois limita o poder do usuário sobre a licença adquirida. 
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Geralmente as licenças utilizadas por Software Pagos obrigaram o usuário a pagar 

por  cada  cópia  instalada,  não  permite  a  livre  distribuição  do  programa  e 

normalmente  não  tem  acesso  aos  códigos  fontes(BACIC,  2003).  Em suma,  um 

Software Proprietário é aquele que não oferece uma ou mais das três liberdades 

básicas  mencionadas  na  GPL.  Abaixo,  na  Tabela  1,  uma  comparação  entre  as 

licenças copyright  e copyleft.

Tabela 1: Comparação entre licenças copyright e copyleft(MENDES, 2006)

Copyright Copyleft 
código-fonte fechado código-fonte aberto 

licenciamento oneroso (geralmente) licenciamento gratuito 
baseado em licença de uso com restrições 
de cópias 

baseado em licença de uso sem restrições 
de cópias 

proibição para alterar e adaptar o software liberdade  para  usar,  estudar,  modificar  e 
redistribuir o software 

executar o software para a finalidade a que 
foi desenvolvido 

pode  executar  o  software  para  qualquer 
finalidade 

precisa constar a validade técnica da 
versão 

inexiste validade técnica da versão

obrigatória  a  prestação  de  serviços 
técnicos durante a validade técnica 

exclusão da obrigatoriedade de prestação 
de serviços técnicos 

garantia aos usuários exclusão  de  garantia  e  de 
responsabilidade 

assistência técnica onerosa pode ter assistência técnica, normalmente 
onerosa 

A maioria dos softwares comercializados são proprietários, pois não garantem 

todas as liberdades citadas na GPL, mas isso não significa que um Software Livre 

não possa ser comercializado. A questão de um software ser gratuito não o auto-

qualifica  como  Software  Livre  se  uma  das  liberdades  fundamentais  da  GPL for 

violada,  ou  seja,  um  Software  Proprietário  pode  ser  gratuito,  tanto  quanto  um 

Software Livre pode ser pago(DORNELAS, 2009).

As  características  comuns  em  ambos  os  tipos  de  software  é  o 

estabelecimento de licenças para garantir os direitos autorais. 
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2.3 Nota Fiscal Eletrônica

2.3.1 Histórico da NFe

A Nota Fiscal Eletrônica – NFe foi criada através do Protocolo de Cooperação 

nº  03/2005  assinado  pelo  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  –  RFB e  os 

Secretários da Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito 

Federal. O Objetivo deste protocolo de cooperação foi unificar diversos projetos que 

estavam  em  planejamento  nos  estados,  para  criar  um  modelo  nacional  de 

documento  que  trouxesse benefícios  tanto  para  os  contribuintes  quanto  para  as 

administrações tributárias(CONFAZ, 2005).

Cláusula  primeira.  Fica  instituída  a  NF-e  que  poderá  ser  utilizada  em 
substituição a Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, pelos contribuintes do Imposto 
sobre Produtos Industrializados - IPI ou Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS

Parágrafo único. Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento 
emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o 
intuito  de  documentar  operações  e  prestações,  cuja  validade  jurídica  é 
garantida  pela  assinatura  digital  do  emitente  e  autorização  de  uso  pela 
administração  tributária  da  unidade  federada  do  contribuinte,  antes  da 
ocorrência do fato gerador(CONFAZ, 2005).

2.3.2 Objetivos da NFe

O objetivo da NFe é a implantação de um modelo nacional de documento 

fiscal para substituir a emissão atual em papel e simplificar as obrigações acessórias 

dos  contribuintes  e  permitir  ao  fisco  o  acompanhamento  em  tempo  real  das 

operações comerciais(CONFAZ, 2005).

2.3.3 Conceitos da NFe

A NFe  é  um arquivo  de  existência  apenas  digital,  emitido  e  armazenado 

eletronicamente que contém informações relacionadas a operação comercial com o 

intuito de documentar,  para fins fiscais,  uma operação comercial.;  este arquivo é 

assinado digitalmente para garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. 

Após assinado a NFe passa a ter validade jurídica, mas ainda sem validade fiscal. A 

validade fiscal é obtida após transmissão ao SEFAZ do estado do  emissor da NFe 

através da internet e posterior recebimento de autorização de uso da NFe(CONFAZ, 
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2005).

Cláusula  quarta  O arquivo  digital  da NF-e só poderá ser  utilizado como 
documento fiscal, após:

I - ser transmitido eletronicamente à administração tributária, nos termos da 
cláusula quinta;

II - ter seu uso autorizado por meio de Autorização de Uso da NF-e, nos 
termos da cláusula sexta(CONFAZ, 2005).

Figura 5: Emissão e Transmissão da NFe(CONFAZ, 2005)

O  processo  de  autorização  é  um  processo  assíncrono,  na  prática  isto 

significa que o contribuinte  deverá enviar  o  XML da NFe para o SEFAZ e após 

alguns segundos realizar a consulta para saber se ela foi autorizada. A NFe só tem 

validade após o recebimento desta resposta que poderá conceder a autorização de 

uso ou não(CONFAZ, 2005).

Cláusula sexta Previamente à concessão da Autorização de Uso da NF-e, a 
administração tributária da unidade federada do contribuinte analisará, no 
mínimo, os seguintes elementos:

I - a regularidade fiscal do emitente;

II - o credenciamento do emitente, para emissão de NF-e;

III - a autoria da assinatura do arquivo digital da NF-e;

IV - a integridade do arquivo digital da NF-e;

V - a observância ao leiaute do arquivo estabelecido em Ato COTEPE;

VI - a numeração do documento(CONFAZ, 2005).

EnviaEnvia

 NFE NFE

DevolveDevolve
 Autorização Autorização
de Uso de Uso NF-eNF-e

Trânsito Autorizado (DANFE + Autorização Uso)Trânsito Autorizado (DANFE + Autorização Uso)

Secretaria FazendaSecretaria Fazenda

VendedorVendedor CompradorComprador

Validação Recepção:Validação Recepção:

••  Assinatura Digital

• Esquema XML

• Emitente Autorizado

• Destinatário
ValidaçãoValidação

Recepção OKRecepção OK

Pós -Pós -
Validação:Validação:

••  Coerência
Informações

• Cruzamento
de Dados

FiscalizaçãoFiscalização
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 É possível visualizar o exemplo de um XML da NFe no Anexo II.

2.3.4 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFe é, como o próprio 

nome já diz, um documento auxiliar impresso em papel com os seguintes objetivos:

• Acompanhar a circulação da mercadoria;

• Auxiliar a escrituração da NFe no destinatário não emissor de NFe;

• Colher a assinatura do destinatário para comprovação de entrega de 

mercadorias.

O DANFe não é uma nota fiscal, pois seu objetivo é representar graficamente 

o conteúdo do XML enviado ao fisco e auxiliar o destinatário na consulta da NFe no 

site do SEFAZ, pois contém a chave de acesso que permite confirmar através do site 

a efetiva existência da NFe.

O destinatário que não emite NFe, poderá usar o DANFe para a escrituração 

contábil, sendo que sua validade fica vinculada a existência da NFe nos arquivos do 

SEFAZ, comprovada através de consulta ao site do Ambiente Nacional ou do SEFAZ 

do emissor da NFe(CONFAZ, 2005).

Cláusula  nona  Fica  instituído  o  Documento  Auxiliar  da  NF-e  -  DANFE, 
conforme leiaute estabelecido em Ato COTEPE , para uso no trânsito das 
mercadorias  ou  para  facilitar  a  consulta  da  NF-e,  prevista  na  cláusula 
décima quinta(CONFAZ, 2005).

2.3.5 Modelo Operacional
De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo 
eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual 
deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos 
dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico, que corresponderá à 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela Internet para a 
Secretaria  da  Fazenda  de  jurisdição  do  contribuinte  que  fará  uma  pré-
validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização 
de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.

A  NF-e  também  será  transmitida  para  a  Receita  Federal,  que  será 
repositório nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no 
caso de operação interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino 
da  operação  e  Suframa,  no  caso  de  mercadorias  destinadas  às  áreas 
incentivadas.  As  Secretarias  de  Fazenda  e  a  RFB (Ambiente  Nacional), 
disponibilizarão  consulta,  através  Internet,  para  o  destinatário  e  outros 
legítimos interessados,  que detenham a chave de acesso do documento 
eletrônico.



39

Para  acompanhar  o  trânsito  da  mercadoria  será  impressa  uma 
representação  gráfica  simplificada  da  Nota  Fiscal  Eletrônica,  intitulado 
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), em papel comum, 
em única via, que conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para 
consulta  da  NF-e  na Internet  e  um código  de  barras  bidimensional  que 
facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades 
fiscais.

O DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo 
apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e,  pois contém a 
chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confi 
rmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional (RFB) ou 
site da SEFAZ na Internet.

O  contribuinte  destinatário,  não  emissor  de  NF-e,  poderá  escriturar  os 
dados contidos no DANFE para a escrituração da NF-e,  sendo que sua 
validade  ficará  vinculada  à  efetiva  existência  da  NF-e  nos  arquivos  das 
administrações tributárias envolvidas no processo, comprovada através da 
emissão da Autorização de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizará 
a escrituração a partir das NF-e emitidas e recebidas(CONFAZ, 2005).

2.3.6 Implantação da NFe

A implantação da NFe atualmente já abrange diversos setores da economia, 

mas é possível dividi-lá em duas grandes fases.

1ª Fase: Emissão da NFe por dezenove grandes empresas, simultaneamente 

a emissão da Nota Fiscal em Papel sendo autorizada por apenas seis Secretarias da 

Fazenda(BA,  GO,  MA,  RS,  SC,  SP).  Nesta  fase  as  NFes  e  os  DANFes  não 

possuíam validade fiscal, ou seja, nesta primeira faze que durou de abril até agosto 

de 2006 foram realizados apenas testes para ver se o projeto seria realmente algo 

operacional(CONFAZ, 2005).

2ª  Fase:  A  partir  de  Agosto  de  2006,  as  NFes  e  respectivos  DANFes 

começaram a ter validade jurídica e o governo passou a ampliar a quantidade de 

empresas obrigadas a emissão da NFe(CONFAZ, 2005).

2.3.7 Benefícios da NFe

Apesar  da  significativa  mudança  da  emissão  em  papel  para  a  emissão 

eletrônica, este projeto prevê alguns benefícios tanto para emitentes quanto para os 

receptores. 

Benefícios para o Contribuinte Vendedor (Emissor da NF-e) 

Redução de custos de impressão;

Redução de custos de aquisição de papel;
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Redução de custos de envio do documento fiscal;

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais;

Simplificação de obrigações acessórias, como dispensa de AIDF;

Redução  de  tempo  de  parada  de  caminhões  em  Postos  Fiscais  de 
Fronteira;

Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com clientes (B2B);

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e) 

Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;

Planejamento  de  logística  de  entrega  pela  recepção  antecipada  da 
informação da NF-e;

Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas 
fiscais;

Incentivo ao uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B)
(CONFAZ, 2005).

Além  dos  benefícios  para  os  envolvidos  diretamente  com  a  emissão  e 

recepção da NFe,  o projeto  cita  também benefícios para a sociedade e para as 

Administrações Tributárias.

Benefícios para a Sociedade 

Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente;

Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;

Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;

Surgimento  de  oportunidades  de negócios  e  empregos  na  prestação  de 
serviços ligados à Nota Fiscal Eletrônica.

Benefícios para as Administrações Tributárias 

Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;

Melhoria  no  processo  de  controle  fiscal,  possibilitando  um  melhor 
intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos;

Redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas 
pela fiscalização de mercadorias em trânsito;

Diminuição da sonegação e aumento da arrecadação;

Suporte  aos  projetos  de  escrituração  eletrônica  contábil  e  fiscal  da 
Secretaria  da  RFB  (Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED)
(CONFAZ, 2005)..

2.3.8 Serviços disponibilizados pelas Secretarias da Fazenda

As  Secretarias  da  Fazenda  Estaduais  devem  disponibilizar  os  seguintes 

serviços para o funcionamento da NFe:
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• Recepção da NFe;

◦ Recepção do Lote;

◦ Consulta Processamento de Lote;

• Cancelamento da NFe;

• Inutilização de Numeração da NFe;

• Consulta da Situação Atual da NFe;

• Consulta do Status do Serviço;

• Consulta Cadastro.

Para cada um dos serviços acima, haverá um  Web Service com endereço 

específico. A comunicação sempre é iniciada pelo aplicativo do contribuinte através 

do envia de uma solicitação ao Web Service desejado(CONFAZ, 2010).

As solicitações podem ser atendidas na mesma conexão(síncrono) ou podem 

ser armazenadas em uma fila de processamento(assíncrono)(CONFAZ, 2010).

A Figura 6 demonstra o fluxo conceitual entre o aplicativo do contribuinte e os 

Web Services das Secretarias da Fazenda Estaduais.

Figura 6: Arquitetura de Comunicação(CONFAZ, 2010)
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2.4 Projeto ACBr

O Projeto ACBr é um conjunto de componentes em código aberto para Delphi 

e  Lazarus  que  auxiliam  no  desenvolvimento  de  aplicações  para  automação 

comercial. O objetivo inicial do Projeto ACBr foi criar um conjunto de componentes 

para  trabalhar  com  Delphi(Windows)  e  Kylix(Linux)  que  posteriormente  foi 

compatibilizado com o Lazarus(Windos/Linux/Mac), que permitisse a comunicação 

direta entre o aplicativo e os equipamentos de automação sem a necessidade do 

uso das diversas  DLLs fornecidas pelos  fabricantes.  Dentre  os  componentes  do 

ACBr é possível citar como os mais importantes: 

• ACBrECF – componente para comunicação com impressoras fiscais;

• ACBrBAL – componente para comunicação com balanças de check-out;

•  ACBrETQ – componente para impressão de etiquetas em impressoras que 

utlizam linguagem PPLA;

• ACBrLCB – componente para leitura de códigos de barras;

• ACBrValidador – componente para validação de diversos documentos(CPF, 

CNPJ, Inscrição Estadual, Número de Cheque, etc.)

• ACBrSped – componente para auxiliar na geração dos arquivos do Sistema 

Público de Escrituração Digital – SPED;

• ACBrTEFD – componente para uso com TEF Dedicado, Discado, Pay&Go e 

VesPague.

Além dos componentes citados acima, a suíte de componentes ACBr possui o 

ACBrNFe que é um componente específico para emissão de Nota Fiscal Eletrônica 

– NFe. O componente ACBrNFe foi criado no final de 2008 através de uma doação 

de um componente para emissão da NFe que já funcionava em produção, mas que 

utilizava  soluções  proprietárias  para  realizar  algumas  etapas  do  processo  de 

emissão da NFe. A partir deste componente doado foram criadas duas versões do 

componente, uma usando projetos de código aberto(LibXML e OpenSSL) e outra 

usando as DLLs da Microsoft CAPICOM e MsXml. A diferença entre as duas versões 

do componente ACBrNFe é que a versão CAPICOM funciona apenas em Windows 

com certificados do tipo A1 e A3, enquanto a versão OpenSSL funciona em Windows 
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e Linux mas apenas com certificados do tipo A1(MORAES, 2009). 

2.4.1 Conhecendo o componente ACBrNFe

O ACBrNFe é um componente que auxilia desde a criação do XML até a 

impressão do DANFE para acompanhamento da mercadoria. 

Com o uso do ACBrNFe não será necessário criar nenhum XML usado nos 

serviços da NFe, pois todos serão criados pelo próprio componente com base nas 

informações  passadas  para  suas  propriedades.  Nos  tópicos  abaixo  serão 

demonstrados como preencher as propriedades dos diversos serviços da NFe e no 

Anexo I é possível ver todas as propriedades que podem ser usadas para geração 

do XML da NFe.

2.4.2 Obtendo o componente ACBrNFe

Para obter todos os fontes do ACBrNFe atualizado é necessário o uso de um 

programa  chamado  TortoiseSVN  que  está  disponível  no  endereço 

http://tortoisesvn.net/downloads.  Após  baixar  e  instalar  o  TortoiseSVN  siga  os 

seguintes passos:

• Crie um diretório onde os arquivos serão salvos;

• Clique com o botão direito sobre o diretório recém-criado e selecione a opção 

“SVN Obter Módulo”;

• Na  URL  do  repositório  digite 

https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk (MORAES, 2009).

2.4.3 Como instalar o componente ACBrNFe

Existem  dois  tipos  de  componentes  disponíveis  para  emissão  da  NFe:  a 

versão CAPICOM e OpenSSL. Primeiramente é necessário definir qual versão será 

usada. Como já citado, a versão CAPICOM aceita certificados do tipo A1 E A3 e 

funciona  apenas  em  Windows,  enquanto  a  versão  OpenSSL  aceita  apenas 

certificados do tipo A1, mas funciona em Windows e Linux(MORAES, 2009).

https://acbr.svn.sourceforge.net/svnroot/acbr/trunk
http://tortoisesvn.net/downloads
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2.4.3.1 Instalando a versão CAPICOM do componente ACBrNFe.
Para a instalação da versão CAPICOM é necessário copiar  as DLLs,  que 

foram baixadas através do SVN, disponíveis na pasta DLLs\Capicom para a pasta 

System/System32 do  Windows.  Feito  isto,  clique no botão  iniciar  do  Windows e 

escolha a opção Executar e execute o comando regsvr32 capicom.dll /s e regsvr32 

msxml5.dll /s(MORAES, 2009)

Após registrar as DLLs, abra a IDE do Delphi vá ao menu Tools – Enviroment  

Options selecione a aba  Library clique no botão elíptico (...)  à frente da caixa de 

texto, localize a pasta Fontes\ACBrComum no diretório em que os fontes do ACBr 

foram baixados,  clique em "OK" e em "Add".  Repita  o mesmo processo com as 

pastas  Fontes\ACBrCapicom, Fontes\ACBrNFe2,  Fontes\PCN2 e Fontes\synalist. 

Clique em "OK" para finalizar.

Na IDE do Delphi,  clique em "File  -  Close All",  após  isto  siga  os  passos 

abaixo:

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo synapse.dpk e clique em 

compile.

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrComum.dpk e clique 

em compile. 

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi  e  abra  o  arquivo  ACBrDiversos.dpk  e 

clique em compile e depois clique em Install.

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi  e  abra  o  arquivo  ACBrCapicom.dpk  e 

clique em compile.

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi\ACBrNFe2 e abra o arquivo PCN2.dpk e 

clique em compile.

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi\ACBrNFe2  e  abra  o  arquivo 

ACBr_NFe2.dpk e clique em compile e depois clique em Install.

2.4.3.2 Instalando a versão OpenSSL do componente ACBrNFe.

Para  a  instalação  da  versão  OpenSSL  é  necessário  copiar  as  DLLs, 

disponíveis na pasta DLLs\OpenSSL, DLLs\XMLSec e DLLs\Diversos para a pasta 
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System/System32 do Windows(MORAES, 2009)

Abra a IDE do Delphi vá ao menu Tools – Enviroment Options selecione a aba 

Library clique  no botão  elíptico  (...)  à  frente  da  caixa  de  texto,  localize  a  pasta 

Fontes\ACBrComum no diretório em que os fontes do ACBr foram baixados, clique 

em "OK" e em "Add". Repita o mesmo processo com as  pastas  Fontes\ACBrNFe2, 

Fontes\PCN2 e Fontes\synalist. Clique em "OK" para finalizar.

Na IDE do Delphi,  clique em "File  -  Close All",  após  isto  siga  os  passos 

abaixo:

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo synapse.dpk e clique em 

compile.

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi e abra o arquivo ACBrComum.dpk e clique 

em compile. 

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi  e  abra  o  arquivo  ACBrDiversos.dpk  e 

clique em compile e depois clique em Install.

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi  e  abra  o  arquivo  ACBrOpenSSL.dpk  e 

clique em compile.

• Procure pela pasta Pacotes\Delphi\ACBrNFe2 e abra o arquivo PCN2.dpk e 

clique em compile.

• Procure  pela  pasta  Pacotes\Delphi\ACBrNFe2  e  abra  o  arquivo 

ACBr_NFe2.dpk e clique em compile e depois clique em Install.

2.4.3.3 Instalando o componente para impressão do DANFE.

Como  cada  programador  pode  preferir  um  componente  de  impressão  de 

relatórios  para  sua  aplicação,  o  Projeto  ACBr  fornece  algumas  opções  de 

componentes  para  impressão  de  DANFE,  cada  um compatível  com um tipo  de 

gerador. 

Atualmente estão disponíveis os seguintes pacotes:

• ACBrNFeDanfeRV.dpk – Compatível com o RAVE.

• ACBrNFeDanfeRVCodeBase.dpk – Compatível com o RAVE, mas que toda a 
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impressão é feita usando apenas coordenadas de impressão, sem necessitar 

de um arquivo de layout.

• ACBrNFeDanfeQRpkg.dpk – Compatível com o Quick Report.

• ACBrNFeDanfeRLpkg.dpk – Compatível com o Fortes Report.

• ACBrNFeDanfeFRpkg.dpk – Compatível com o Fast Report.

Depois  de  escolher  qual  das  versões  do  componente  de  impressão  do 

DANFE que será usado, na IDE do Delphi, clique em "File - Close All", procure pela 

pasta  Pacotes\Delphi\ACBrNFe2  e  abra  o  arquivo  do  componente  de  impressão 

desejado, clique em compile e depois clique em Install.

Depois da instalação do componente para impressão do DANFE, o ACBrNFe 

estará pronto para ser usado em todos os processos para emissão da NFe.

2.4.4 Principais propriedades do componente ACBrNFe

Para  iniciar  o  uso  do  componente  ACBrNFe  é  necessário  realizar  a 

configuração  de  algumas  propriedades,  na  Figura  7  é  possível  visualizar  as 

propriedades do ACBrNFe.

Na  propriedade  Arquivos,  ao  clicar  sobre  ela  é  possível  visualizar  suas 

propriedades internas conforme mostrado na Figura 8. Ao selecionar a propriedade 

Arquivos – Salvar e mudá-la para True, todos os arquivos que são assinados pelo 

ACBrNFe  e  necessitam  ser  gravados  serão  gravados  automaticamente  nos 

Figura 7: Propriedades do ACBrNFe
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diretórios  indicados  nas  propriedades  Arquivos  –  PathCan(Arquivos  de 

Cancelamento),  Arquivos  –  Path  DPEC(Arquivos  do  DPEC),  Arquivos  – 

PathInu(Arquivos de inutilização de numeração) e PathNFe(Arquivos de emissão de 

NFe). As propriedaes Name e Tag são propriedades internas do Delphi que não são 

utilizadas pelo componente.

A propriedade Certificados possui uma pequena diferença entre as versões 

CAPICOM e OpenSSL que pode ser visualizada na Figura 9.

Figura 8: Propriedades do ACBrNFe – Arquivos

Figura 9: Propriedades do ACBrNFe – Certificados
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No  lado  esquerdo  da  Figura  9  que  mostra  as  propriedades  da  versão 

OpenSSL é possível visualizar que na configuração do Certificados é solicitado que 

seja informado o Certificado e a Senha enquanto na versão CAPICOM solicita o 

Número de Série e a Senha. No caso da versão OpenSSL é necessário informar na 

propriedade Certificado o caminho para o arquivo em que o certificado está gravado, 

na versão CAPICOM deve ser informado na propriedade NumeroSerie o número de 

série do certificado digital.

A propriedade WebService pode ser visualizada na Figura 10.

A  propriedade  WebServices-AguardaConsultaRet  é  usada  para  definir  o 

tempo que o componente deverá esperar entre o envio da NFe e a consulta de 

processamento de lote. Caso essa propriedade esteja com o valor 0, será usado o 

padrão do componente.

A propriedade WebServices-AjustaAguardaConsultaRet,  caso esteja  com o 

valor  True irá  ajustar  automaticamente  a  propriedade   WebServices-

AguardaConsultaRet com o valor retornado no campo tMed da consulta de status de 

serviço.

Figura 10: Propriedades do ACBrNFe 
– WebServices
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A propriedade WebServices-Ambiente indica se os arquivos serão enviados 

para o ambiente de produção ou de homologação da NFe.

A  propriedade  WebServices-IntervaloTentativas  será  usada  na  rotina  de 

consulta de processamento de lote em conjunto com a propriedade  WebServices-

Tentativas  que  indica  o  número  de  vezes  que  o  componente  deverá  realizar  a 

consulta  de  processamento  de  lote  antes  de  retornar  a  mensagem  “Lote  em 

Processamento”.

As  propriedades   WebServices-ProxyHost,  WebServices-ProxyPass, 

WebServices-Port  e  WebServices-ProxyUser  são  usadas  para  indicar  as 

configurações de proxy nas redes que utilizam este recurso.

E finalmente, a propriedade WebServices-UF indica a UF do emitente, onde 

todos os arquivos da NFe serão enviados.

A propriedade Geral pode ser visualizada na Figura 11.

A propriedade  Geral-AtualizarXMLCancelado,  quando  estiver  com  o  valor 

True,  ao  efetuar  um  cancelamento  de  NFe  pelo  componente,  adiciona 

automaticamente os dados de cancelamento da NFe no XML original da NFe.

A propriedade Geral-FormaEmissao indica a forma de emissão, podendo ser 

Figura 11: Propriedades do ACBrNFe 
– Geral
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Normal,  Formulário  de Segurança,  DPEC, SCAN ou Formulário  de  Segurança – 

Documento Auxiliar. 

A  propriedade  Geral-PathSalvar  é  utilizada  quando  a  propriedade  Geral-

Salvar estiver com o valor True. Assim, todos os arquivos enviados e recebidos para 

os Web Services da receita serão gravados no diretório indicado.

A propriedade Geral-PathSchemas indica o diretório onde estão os Schemas 

que são utilizados para realizar a validação da NFe.

2.4.5 Consultando Status de Serviço da NFe com o componente ACBrNFe

Para saber a situação do serviço da NFe, é necessário utilizar o Web Service 

de consulta de status. Este WebService retorna se o serviço está ativo, qual o tempo 

médio de resposta dos últimos 5 minutos, entre outras informações.

Este  Web Service ao receber uma solicitação do contribuinte retornará uma 

mensagem contendo o status do serviço. Este retorno pode ser uma mensagem de 

erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento com os códigos de 

situação “107-Serviço em Operação”, “108-Serviço Paralisado Temporariamente” e 

“109-Serviço  Paralisado  sem  Previsão”.  Em  algumas  UFs  pode  ser  retornado 

também  maiores  informações  como  por  exemplo:  “manutenção  programada”, 

“modificação de versão do aplicativo”, “previsão de retorno”, etc(CONFAZ, 2010).

Para consultar  o  status do serviço usando o componente ACBrNFe,  basta 

usar  o  comando  “ACBrNFe1.WebServices.StatusServico.Executar;”(MORAES, 

2010).

Figura 12: Consulta de Status de Serviço(CONFAZ, 2010)
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2.4.6 Emitindo uma NFe com o componente ACBrNFe

A emissão da NFe é um serviço assíncrono, todas as requisições enviadas 

pelos aplicativos dos contribuintes são colocadas em filas e processadas conforme a 

disponibilidades dos servidores do SEFAZ. O serviço de recepção de NFe pode 

receber notas em Lote, ou seja, receber mais de uma NFe numa mesma requisição. 

Ao receber este Lote, que pode conter de uma a cinquenta NFes e ter o tamanho 

máximo de 500Kb, serão realizadas algumas validações. Caso essas validações não 

retornem nenhum erro, será gerado um número de Recibo(CONFAZ, 2010).

Com  este  Recibo,  será  possível  consultar  o  processamento  do  lote.  A 

recomendação do CONFAZ é que esta consulta seja feita depois de pelo menos 15 

segundos do envio  do lote.  Caso o lote  ainda não tenha sido  processado,  será 

retornado a mensagem “105 – Lote em Processamento”(CONFAZ, 2010).

Ao  receber  a  resposta  “104  –  Lote  Processado”  o  contribuinte  também 

receberá  os  resultados  individuas  de  cada  NFe enviada  no  lote.  Dentro  desses 

resultados individuas podem conter as seguintes respostas:

• Rejeição – a NF-e será descartada,  não sendo armazenada no Banco de 

Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida;

Figura 13: Recepção de Lote(CONFAZ, 2010)

Figura 14: Consulta de Processamento de Lote(CONFAZ, 2010)
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• Autorização de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados;

• Denegação de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados com esse 

status nos casos de irregularidade fiscal do emitente(CONFAZ, 2010).

No caso do componente ACBrNFe, ao enviar um lote, o componente emula 

um serviço síncrono, já enviando o lote, aguardando alguns segundos e efetuando a 

consulta para saber o status de processamento do lote(MORAES, 2009). 

Para enviar uma NFe usando o componente ACBrNFe, primeiro deverá ser 

preenchidas as propriedades mostradas no Anexo I e após este preenchimento usar 

o comando “ACBrNFe1.Enviar(NumLote);”(MORAES, 2009).

O comando “ACBrNFe1.Enviar(NumLote);” irá gerar o XML da NFe, assiná-lo 

digitalmente, validá-lo e caso não encontre nenhum erro na validação o arquivo será 

enviado para o SEFAZ. Feito o envio o componente aguarda alguns segundos e logo 

em  seguida  efetua  a  consulta  de  processamento  de  lote.  Caso  a  NFe  esteja 

autorizada, o componente já realiza a impressão do DANFE.

2.4.7 Cancelando uma NFe com o componente ACBrNFe

Após uma NFe ser autorizada é possível efetuar seu cancelamento. Caso o 

retorno de envio seja a mensagem de Rejeição, a NFe não precisa ser cancelada, 

podendo ser  aproveitado o mesmo número  para emissão da mesma NFe,  após 

corrigido  os  erros  que  causaram rejeição,  ou  para  emissão  de  uma  nova  NFe. 

Apenas  NFe  que  tiveram  como  resposta  a  Autorização  de  Uso  podem  ser 

canceladas. Ao receber uma solicitação de cancelamento de NFe, os Web Services 

da  SEFAZ realiza  o  processamento  da  solicitação e  devolve  o resultado para  o 

aplicativo(CONFAZ, 2010). 

Figura 15: Cancelamento de NFe(CONFAZ, 2010)
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O cancelamento só pode ser feito nota a nota e para cada cancelamento 

autorizado será gerado um novo protocolo de status para a NFe.

Para cancelar uma NFe usando o componente NFe, os seguintes comandos 

devem ser usados:

1. ACBrNFe1.WebServices.Cancelamento.NFeChave      := Chave;

2.   ACBrNFe1.WebServices.Cancelamento.Protocolo     := Protocolo;

3.   ACBrNFe1.WebServices.Cancelamento.Justificativa := Justificativa;

4.   ACBrNFe1.WebServices.Cancelamento.Executar;

2.4.8 Inutilizar uma faixa de numeração da NFe com o componente ACBrNFe

O  serviço  de  inutilização  de  numeração  da  NFe  deve  ser  usado  quando 

houver uma quebra na sequencia da numeração da NFe. Este Web Service recebe a 

solicitação  do  cliente,  efetua  algumas  validações  e  retorna  o  resultado  do 

processamento para o aplicativo solicitante(CONFAZ, 2010).

Para inutilizar uma faixa de numeração usando o componente ACBrNFe, os 

seguinte  comando  deve  ser  utilizado:    “ACBrNFe1.WebServices.Inutiliza(CNPJ, 

Justificativa, Ano, Modelo, Serie, NumeroInicial, NumeroFinal);”

2.4.9 Consultando a NFe pela chave de acesso com o componente ACBrNFe

O serviço de consulta de situação da NFe pode ser usada pelo emitente da 

NFe e pelo receptor para consultar a validade da NFe. Este Web Service recebe a 

solicitação, valida a chave de acesso recebida. Caso a NFe seja localizada, será 

retornado um dos seguintes valores: “100-Autorizado o Uso”, “101-Cancelamento de 

Figura 16: Inutilização de Numeração da NFe(CONFAZ, 2010)
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NF-e Homologado” ou “110-Uso Denegado”.(CONFAZ, 2010).

2.4.10 Efetuando a Consulta de Cadastro com o componente ACBrNFe

O serviço de Consulta de Cadastro está disponível apenas para algumas UFs. 

Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS. 

Apenas  empresas  autorizadas  a  emitir  Documentos  Fiscais  Eletrônicos  podem 

utilizar este serviço. Ao receber a solicitação do aplicativo do contribuinte o  Web 

Service irá  validar  o  argumento  de  pesquisa  informado(CNPJ,  CPF  ou  IE)  e 

retornará uma mensagem contendo a situação cadastral  atual  do contribuinte no 

cadastro de contribuintes do ICMS(CONFAZ, 2010).

Para efetuar a consulta de cadastro utilizando o componente ACBrNFe, utilize 

os seguintes comandos:

1. ACBrNFe1.WebServices.ConsultaCadastro.UF  := UF;

2. ACBrNFe1.WebServices.ConsultaCadastro.CNPJ := CNPJ;

3. ACBrNFe1.WebServices.ConsultaCadastro.Executar;

Figura 17: Consulta de Status da NFe(CONFAZ, 2010)

Figura 18: Consulta Cadastro de Contribuinte(CONFAZ, 2010)
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2.4.11 Geração do DANFE em PDF com o componente ACBrNFe

Além  dos  serviços  obrigatórios,  o  ACBrNFe  oferece  alguns  recursos 

adicionais como a geração do DANFE em PDF. Esta função pode ser usada para 

disponibilizar  o  DANFE  para  download  em  algum  site  ou  para  enviar  para  o 

destinatário o DANFE antes mesmo da mercadoria sair da empresa.

Para gerar o DANFE em PDF basta usar os comandos abaixo:

1. ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear;

2. ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(ArqXML);

3. ACBrNFe1.NotasFiscais.ImprimirPDF;

Com  os  comandos  acima,  será  gerado  um  arquivo  PDF  com  o  nome 

composto pela chave de acesso da NFe que será lida do arquivo XML carregado 

para o componente.

2.4.12 Envio do XML da NFe para o destinatário com o componente ACBrNFe

A legislação da NFe obriga o emitente a disponibilizar de alguma forma ao 

destinatário o arquivo XML da NFe. Esta  legislação não cita um modo específico de 

obrigação de disponibilização do arquivo, podendo este ser enviado em disquete, cd, 

pen-drive,  via download de algum site,  via email  ou qualquer outra  forma que o 

emitente  desejar.  Como  nos  dias  atuais,  praticamente  todas  as  empresas  já 

possuem email, o componente ACBrNFe possibilita que o arquivo XML seja enviado 

via email para o destinatário. Neste email, além do XML da NFe pode ser enviado 

também uma cópia do DANFE em formato PDF. 

Para enviar uma NFe via email, basta usar os seguintes comandos:

1. ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear;

2. ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(ArqXML);

3. ACBrNFe1.NotasFiscais.Items[0].EnviarEmail(sSmtpHost,sSmtpPort,sSmtpUs

er,sSmtpPasswd,sFrom,sTo,sAssunto,sMensagem,SSL,EnviaPDF,sCC,Anexo

s,PedeConfirma,AguardarEnvio,NomeRemetente)
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2.4.13 Vantagens do componente ACBrNFe

Como  demonstrado  nos  tópicos  anteriores,  o  componente  ACBrNFe 

disponibiliza funções para todas as etapas para emissão da NFe. Além de disso, faz 

com  que  as  empresas  desenvolvedoras  economizem  muito  tempo,  pois  não 

necessitam ter  conhecimento de todas as tecnologias envolvidas na emissão de 

uma NFe. No Anexo III é possível visualizar o relato de alguns desenvolvedores que 

utilizam  o  ACBrNFe  em  suas  empresas  demonstrando  que  o  componente 

proporcionou economia em investimentos e em tempo de implantação.

É  possível  citar  como  principais  vantagens  do  componente  as  seguintes 

características:

• Códigos fontes disponíveis;

• Testado por diversos programadores em diversas situações, garantindo uma 

solução estável;

• Usado por diversas empresas, garantindo que funciona corretamente;

• Recursos adicionais além dos previstos na legislação;

• Gratuito.

2.4.14 Economia proporcionada pelo componente ACBrNFe

O desenvolvimento do componente ACBrNFe nunca parou, mas é possível 

considerar  como  tempo  de  desenvolvimento,  para  entrega  da  primeira  versão 

funcional,  aproximadamente  3  meses  pois  envolve  diversas  tecnologias,  muitas 

delas não disponíveis nativamente no Delphi. Considerando o salário de um Analista 

Programador  Senior  Delphi  em  2010  no  valor  de  R$  5.500,00(TI4TI),  podemos 

considerar que o uso do componente ACBrNFe pode proporcionar a economia de 

R$  16.500,00.  Logicamente  que  existem  soluções  disponíveis  para  venda  por 

valores mais baixos,  mas quando  a  NFe começou a se tornar  obrigatória  para 

diversos ramos em outubro de 2008, a maioria das soluções tinha preços acima de 

R$ 8.000,00, com isso é possível dizer que o componente ACBrNFe proporciona 

uma economia mínima de R$ 8.000,00.
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada  vez  mais  os  governos  das  diversas  esferas(municpal,  estadual  e 

federal)  estão  criando  novas  obrigações  que  acabam  afetando  diretamente  o 

desenvolvimento de software.  Para pequenas empresas desenvolvedoras,  muitas 

vezes estas novas leis acabam se tornando um impedimento para a continuidade da 

empresa, fazendo com que essas empresas mudem de ramo, tornando-se apenas 

representantes de grandes empresas ou simplesmente fechando as portas. 

A  solução  mostrada  neste  trabalho,  demonstra  que  com  o  uso  de 

componentes em código aberto é possível atender a várias demandas atuais com 

baixo investimento e com qualidade. Foi demonstrado que o componente ACBrNFe 

proporciona  uma  economia  mínima  de  R$  8.000,00  permitindo  que  pequenas 

empresas continuem no mercado sem a necessidade de um investimento alto.

Também é possível concluir que apesar de toda a tecnologia envolvida na 

emissão da NFe o uso do componente ACBrNFe facilita o trabalho pois através de 

simples comandos diversas rotinas são processadas internamente pelo componente, 

realizando  todo  o  trabalho  “pesado”  sem  que  o  programador  tenha  que 

necessariamente  dominar  essas  tecnologias.  Como  exemplo  podemos  citar  a 

consulta  de status de serviço,  que proporciona através de um simples comando 

“ACBrNFe1.WebServices.StatusServico.Executar;” que seja verificado o status atual 

dos servidores de emissão da NFe. Este simples comando, gera o XML de consulta 

conforme o manual de integração, envia para o Web Service do SEFAZ através de 

uma  conexão  segura  usando  o  certificado  digital,  recebe  o  retorno  em  XML e 

transforma em propriedades para que o programador tenha apenas o trabalho de 

exibir a mensagem de status para o usuário do seu sistema.
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ANEXOS
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Anexo I – Propriedades do componente ACBrNFe para emissão de 
uma NFe
Propriedades retiradas do exemplo disponível nos fontes do ACBrNFe.

  with ACBrNFe1.NotasFiscais.Add.NFe do
   begin
     Ide.cNF       := StrToInt(NumNFe); //Caso não seja preenchido será 
gerado um número aleatório pelo componente

     Ide.natOp     := 'VENDA PRODUCAO DO ESTAB.';
     Ide.indPag    := ipVista;
     Ide.modelo    := 55;
     Ide.serie     := 1;
     Ide.nNF       := StrToInt(NumNFe);
     Ide.dEmi      := Date;
     Ide.dSaiEnt   := Date;
     Ide.hSaiEnt   := Now;
     Ide.tpNF      := tnSaida;
     Ide.tpEmis    := teNormal;
     Ide.tpAmb     := taHomologacao;  //Lembre-se de trocar esta variável 
quando for para ambiente de produção

     Ide.verProc   := '1.0.0.0'; //Versão do seu sistema
     Ide.cUF       := NotaUtil.UFtoCUF(edtEmitUF.Text);
     Ide.cMunFG    := StrToInt(edtEmitCodCidade.Text);
     Ide.finNFe    := fnNormal;

//Para NFe referenciada use os campos abaixo

{     with Ide.NFref.Add do
      begin
        refNFe       := ''; //NFe Eletronica

        RefNF.cUF    := 0;  // |
        RefNF.AAMM   := ''; // |
        RefNF.CNPJ   := ''; // |
        RefNF.modelo := 1;  // |- NFe Modelo 1/1A
        RefNF.serie  := 1;  // |
        RefNF.nNF    := 0;  // |

        RefNFP.cUF     := 0;  // |
        RefNFP.AAMM    := ''; // |
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        RefNFP.CNPJCPF := ''; // |
        RefNFP.IE      := ''; // |- NF produtor Rural
        RefNFP.modelo  := ''; // |
        RefNFP.serie   := 1;  // |
        RefNFP.nNF     := 0;  // |

        RefECF.modelo  := ECFModRef2B; // |
        RefECF.nECF    := '';          // |- Cupom Fiscal
        RefECF.nCOO    := '';          // |
      end;
}
      Emit.CNPJCPF           := edtEmitCNPJ.Text;
      Emit.IE                := edtEmitIE.Text;
      Emit.xNome             := edtEmitRazao.Text;
      Emit.xFant             := edtEmitFantasia.Text;

      Emit.EnderEmit.fone    := edtEmitFone.Text;
      Emit.EnderEmit.CEP     := StrToInt(edtEmitCEP.Text);
      Emit.EnderEmit.xLgr    := edtEmitLogradouro.Text;
      Emit.EnderEmit.nro     := edtEmitNumero.Text;
      Emit.EnderEmit.xCpl    := edtEmitComp.Text;
      Emit.EnderEmit.xBairro := edtEmitBairro.Text;
      Emit.EnderEmit.cMun    := StrToInt(edtEmitCodCidade.Text);
      Emit.EnderEmit.xMun    := edtEmitCidade.Text;
      Emit.EnderEmit.UF      := edtEmitUF.Text;
      Emit.enderEmit.cPais   := 1058;
      Emit.enderEmit.xPais   := 'BRASIL';

      Emit.IEST              := '';
      Emit.IM                := ''; // Preencher no caso de existir 
serviços na nota

      Emit.CNAE              := ''; // Verifique na cidade do emissor da 
NFe se é permitido a inclusão de serviços na NFe

      Emit.CRT               := crtRegimeNormal;

//Para NFe Avulsa preencha os campos abaixo

{      Avulsa.CNPJ    := '';

      Avulsa.xOrgao  := '';

      Avulsa.matr    := '';
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      Avulsa.xAgente := '';

      Avulsa.fone    := '';

      Avulsa.UF      := '';

      Avulsa.nDAR    := '';

      Avulsa.dEmi    := now;

      Avulsa.vDAR    := 0;

      Avulsa.repEmi  := '';

      Avulsa.dPag    := now;             }

      Dest.CNPJCPF           := '05481336000137';
      Dest.IE                := '687138770110';
      Dest.ISUF              := '';
      Dest.xNome             := 'D.J. COM. E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA - 
ME';

      Dest.EnderDest.Fone    := '1532599600';
      Dest.EnderDest.CEP     := 18270410;
      Dest.EnderDest.xLgr    := 'Praça Anita Costa';
      Dest.EnderDest.nro     := '0034';
      Dest.EnderDest.xCpl    := '';
      Dest.EnderDest.xBairro := 'Centro';
      Dest.EnderDest.cMun    := 3554003;
      Dest.EnderDest.xMun    := 'Tatuí';
      Dest.EnderDest.UF      := 'SP';
      Dest.EnderDest.cPais   := 1058;
      Dest.EnderDest.xPais   := 'BRASIL';

//Use os campos abaixo para informar o endereço de retirada quando for 
diferente do Remetente/Destinatário

{      Retirada.CNPJCPF := '';

      Retirada.xLgr    := '';

      Retirada.nro     := '';

      Retirada.xCpl    := '';

      Retirada.xBairro := '';

      Retirada.cMun    := 0;

      Retirada.xMun    := '';

      Retirada.UF      := '';}

//Use os campos abaixo para informar o endereço de entrega quando for 
diferente do Remetente/Destinatário
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{      Entrega.CNPJCPF := '';

      Entrega.xLgr    := '';

      Entrega.nro     := '';

      Entrega.xCpl    := '';

      Entrega.xBairro := '';

      Entrega.cMun    := 0;

      Entrega.xMun    := '';

      Entrega.UF      := '';}

//Adicionando Produtos

      with Det.Add do
       begin
         Prod.nItem    := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser 
incrementado

         Prod.cProd    := '123456';
         Prod.cEAN     := '1234567890123';
         Prod.xProd    := 'Descrição do Produto';
         Prod.NCM      := '12345678'; // Tabela NCM disponível em
         Prod.EXTIPI   := '';
         Prod.CFOP     := '5101';
         Prod.uCom     := 'UN';
         Prod.qCom     := 1 ;
         Prod.vUnCom   := 100;
         Prod.vProd    := 100 ;

         Prod.cEANTrib  := '';
         Prod.uTrib     := 'UN';
         Prod.qTrib     := 1;
         Prod.vUnTrib   := 100;

         Prod.vFrete    := 0;
         Prod.vSeg      := 0;
         Prod.vDesc     := 0;

         infAdProd      := 'Informação Adicional do Produto';

//Declaração de Importação. Pode ser adicionada várias através do comando 
Prod.DI.Add

{         with Prod.DI.Add do
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          begin

            nDi         := '';

            dDi         := now;

            xLocDesemb  := '';

            UFDesemb    := '';

            dDesemb     := now;

            cExportador := '';

            with adi.Add do

             begin

               nAdicao     := 1;

               nSeqAdi     := 1;

               cFabricante := '';

               vDescDI     := 0;

             end;

          end;

}

//Campos para venda de veículos novos

{         with Prod.veicProd do

          begin

            tpOP    := toVendaConcessionaria;

            chassi  := '';

            cCor    := '';

            xCor    := '';

            pot     := '';

            Cilin   := '';

            pesoL   := '';

            pesoB   := '';

            nSerie  := '';

            tpComb  := '';

            nMotor  := '';

            CMT     := '';

            dist    := '';

            RENAVAM := '';

            anoMod  := 0;

            anoFab  := 0;

            tpPint  := '';

            tpVeic  := 0;

            espVeic := 0;
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            VIN     := '';

            condVeic := cvAcabado;

            cMod    := '';

          end;

}

//Campos específicos para venda de medicamentos

{         with Prod.med.Add do

          begin

            nLote := '';

            qLote := 0 ;

            dFab  := now ;

            dVal  := now ;

            vPMC  := 0 ;

          end;  }

//Campos específicos para venda de armamento

{         with Prod.arma.Add do

          begin

            nSerie := 0;

            tpArma := taUsoPermitido ;

            nCano  := 0 ;

            descr  := '' ;

          end;      }

//Campos específicos para venda de combustível(distribuidoras)

{         with Prod.comb do

          begin

            cProdANP := 0;

            CODIF    := '';

            qTemp    := 0;

            CIDE.qBCprod   := 0 ;

            CIDE.vAliqProd := 0 ;

            CIDE.vCIDE     := 0 ;

            ICMS.vBCICMS   := 0 ;

            ICMS.vICMS     := 0 ;

            ICMS.vBCICMSST := 0 ;

            ICMS.vICMSST   := 0 ;

            ICMSInter.vBCICMSSTDest := 0 ;



68

            ICMSInter.vICMSSTDest   := 0 ;

            ICMSCons.vBCICMSSTCons := 0 ;

            ICMSCons.vICMSSTCons   := 0 ;

            ICMSCons.UFcons        := '' ;

          end;}

         with Imposto do
          begin
            with ICMS do
             begin
               CST          := cst00;
               ICMS.orig    := oeNacional;
               ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;
               ICMS.vBC     := 100;
               ICMS.pICMS   := 18;
               ICMS.vICMS   := 18;
               ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
               ICMS.pMVAST  := 0;
               ICMS.pRedBCST:= 0;
               ICMS.vBCST   := 0;
               ICMS.pICMSST := 0;
               ICMS.vICMSST := 0;
               ICMS.pRedBC  := 0;
             end;

            with IPI do
             begin
               CST      := ipi99 ;
               clEnq    := '';
               CNPJProd := '';
               cSelo    := '';
               qSelo    := 0;
               cEnq     := '';

               vBC    := 0;
               qUnid  := 0;
               vUnid  := 0;
               pIPI   := 0;
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               vIPI   := 0;
             end;

            with II do
             begin
               vBc      := 0;
               vDespAdu := 0;
               vII      := 0;
               vIOF     := 0;
             end;

            with PIS do
             begin
               CST      := pis99;
               PIS.vBC  := 0;
               PIS.pPIS := 0;
               PIS.vPIS := 0;

               PIS.qBCProd   := 0;
               PIS.vAliqProd := 0;
               PIS.vPIS      := 0;
             end;

            with PISST do
             begin
               vBc       := 0;
               pPis      := 0;
               qBCProd   := 0;
               vAliqProd := 0;
               vPIS      := 0;
             end;

            with COFINS do
             begin
               CST            := cof99;
               COFINS.vBC     := 0;
               COFINS.pCOFINS := 0;
               COFINS.vCOFINS := 0;
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               COFINS.qBCProd   := 0;
               COFINS.vAliqProd := 0;
             end;

            with COFINSST do
             begin
               vBC       := 0;
               pCOFINS   := 0;
               qBCProd   := 0;
               vAliqProd := 0;
               vCOFINS   := 0;
             end;
//Grupo para serviços

{            with ISSQN do

             begin

               vBC       := 0;

               vAliq     := 0;

               vISSQN    := 0;

               cMunFG    := 0;

               cListServ := 0; // Preencha este campo usando a tabela 
disponível

                               // em 
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp116.htm

             end;}

          end;
       end ;

      Total.ICMSTot.vBC     := 100;
      Total.ICMSTot.vICMS   := 18;
      Total.ICMSTot.vBCST   := 0;
      Total.ICMSTot.vST     := 0;
      Total.ICMSTot.vProd   := 100;
      Total.ICMSTot.vFrete  := 0;
      Total.ICMSTot.vSeg    := 0;
      Total.ICMSTot.vDesc   := 0;
      Total.ICMSTot.vII     := 0;
      Total.ICMSTot.vIPI    := 0;
      Total.ICMSTot.vPIS    := 0;
      Total.ICMSTot.vCOFINS := 0;
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      Total.ICMSTot.vOutro  := 0;
      Total.ICMSTot.vNF     := 100;

      Total.ISSQNtot.vServ   := 0;
      Total.ISSQNTot.vBC     := 0;
      Total.ISSQNTot.vISS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vPIS    := 0;
      Total.ISSQNTot.vCOFINS := 0;

      Total.retTrib.vRetPIS    := 0;
      Total.retTrib.vRetCOFINS := 0;
      Total.retTrib.vRetCSLL   := 0;
      Total.retTrib.vBCIRRF    := 0;
      Total.retTrib.vIRRF      := 0;
      Total.retTrib.vBCRetPrev := 0;
      Total.retTrib.vRetPrev   := 0;

      Transp.modFrete := mfContaEmitente;
      Transp.Transporta.CNPJCPF  := '';
      Transp.Transporta.xNome    := '';
      Transp.Transporta.IE       := '';
      Transp.Transporta.xEnder   := '';
      Transp.Transporta.xMun     := '';
      Transp.Transporta.UF       := '';

      Transp.retTransp.vServ    := 0;
      Transp.retTransp.vBCRet   := 0;
      Transp.retTransp.pICMSRet := 0;
      Transp.retTransp.vICMSRet := 0;
      Transp.retTransp.CFOP     := '';
      Transp.retTransp.cMunFG   := 0;

      Transp.veicTransp.placa := '';
      Transp.veicTransp.UF    := '';
      Transp.veicTransp.RNTC  := '';
//Dados do Reboque

{      with Transp.Reboque.Add do

       begin

         placa := '';
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         UF    := '';

         RNTC  := '';

       end;}

      with Transp.Vol.Add do
       begin
         qVol  := 1;
         esp   := 'Especie';
         marca := 'Marca';
         nVol  := 'Numero';
         pesoL := 100;
         pesoB := 110;

         //Lacres do volume. Pode ser adicionado vários

         //Lacres.Add.nLacre := '';

       end;

      Cobr.Fat.nFat  := 'Numero da Fatura';
      Cobr.Fat.vOrig := 100 ;
      Cobr.Fat.vDesc := 0 ;
      Cobr.Fat.vLiq  := 100 ;

      with Cobr.Dup.Add do
       begin
         nDup  := '1234';
         dVenc := now+10;
         vDup  := 100;
       end;

      InfAdic.infCpl     :=  '';
      InfAdic.infAdFisco :=  '';

      with InfAdic.obsCont.Add do
       begin
         xCampo := 'ObsCont';
         xTexto := 'Texto';
       end;

      with InfAdic.obsFisco.Add do
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       begin
         xCampo := 'ObsFisco';
         xTexto := 'Texto';
       end;
//Processo referenciado

{     with InfAdic.procRef.Add do

       begin

         nProc := '';

         indProc := ipSEFAZ;

       end;                 }

      exporta.UFembarq   := '';;
      exporta.xLocEmbarq := '';
      compra.xNEmp := '';
      compra.xPed  := '';
      compra.xCont := '';
   end;
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Anexo II – Exemplo de XML da NFe
-->- <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
- <infNFe versao="2.00" Id="NFe35101012345678000100550010000000011000000013">
- <ide>
  <cUF>35</cUF> 
  <cNF>00000001</cNF> 
  <natOp>VENDA PRODUCAO DO ESTAB.</natOp> 
  <indPag>0</indPag> 
  <mod>55</mod> 
  <serie>1</serie> 
  <nNF>1</nNF> 
  <dEmi>2010-10-20</dEmi> 
  <dSaiEnt>2010-10-20</dSaiEnt> 
  <hSaiEnt>20:20:59</hSaiEnt> 
  <tpNF>1</tpNF> 
  <cMunFG>3554003</cMunFG> 
  <tpImp>1</tpImp> 
  <tpEmis>1</tpEmis> 
  <cDV>3</cDV> 
  <tpAmb>2</tpAmb> 
  <finNFe>1</finNFe> 
  <procEmi>0</procEmi> 
  <verProc>1.0.0.0</verProc> 
  </ide>
- <emit>
  <CNPJ>12345678000100</CNPJ> 
  <xNome>Teste de Nota Fiscal Eletronica</xNome> 
  <xFant>Nota Fiscal Eletronica</xFant> 
- <enderEmit>
  <xLgr>Rua Onze de Agosto</xLgr> 
  <nro>100</nro> 
  <xBairro>Centro</xBairro> 
  <cMun>3554003</cMun> 
  <xMun>Tatui</xMun> 
  <UF>SP</UF> 
  <CEP>18270000</CEP> 
  <cPais>1058</cPais> 
  <xPais>BRASIL</xPais> 
  <fone>1533330000</fone> 
  </enderEmit>
  <IE>123456789012</IE> 
  <CRT>3</CRT> 
  </emit>
- <dest>
  <CNPJ>12345678000100</CNPJ> 
  <xNome>Nome do Cliente</xNome> 
- <enderDest>
  <xLgr>Rua do endereco do cliente</xLgr> 



75

  <nro>100</nro> 
  <xBairro>Centro</xBairro> 
  <cMun>3554003</cMun> 
  <xMun>Tatui</xMun> 
  <UF>SP</UF> 
  <CEP>18270000</CEP> 
  <cPais>1058</cPais> 
  <xPais>BRASIL</xPais> 
  <fone>1599999999</fone> 
  </enderDest>
  <IE>687138770110</IE> 
  </dest>
- <det nItem="1">
- <prod>
  <cProd>123456</cProd> 
  <cEAN>1234567890123</cEAN> 
  <xProd>Descricao do Produto</xProd> 
  <NCM>12345678</NCM> 
  <CFOP>5101</CFOP> 
  <uCom>UN</uCom> 
  <qCom>1.0000</qCom> 
  <vUnCom>100.0000000000</vUnCom> 
  <vProd>100.00</vProd> 
  <cEANTrib /> 
  <uTrib>UN</uTrib> 
  <qTrib>1.0000</qTrib> 
  <vUnTrib>100.0000000000</vUnTrib> 
  <indTot>1</indTot> 
  </prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS00>
  <orig>0</orig> 
  <CST>00</CST> 
  <modBC>3</modBC> 
  <vBC>100.00</vBC> 
  <pICMS>18.00</pICMS> 
  <vICMS>18.00</vICMS> 
  </ICMS00>
  </ICMS>
- <IPI>
  <cEnq>999</cEnq> 
- <IPITrib>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pIPI>0.00</pIPI> 
  <vIPI>0.00</vIPI> 
  </IPITrib>
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  </IPI>
- <PIS>
- <PISOutr>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pPIS>0.00</pPIS> 
  <vPIS>0.00</vPIS> 
  </PISOutr>
  </PIS>
- <COFINS>
- <COFINSOutr>
  <CST>99</CST> 
  <vBC>0.00</vBC> 
  <pCOFINS>0.00</pCOFINS> 
  <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
  </COFINSOutr>
  </COFINS>
  </imposto>
  <infAdProd>Informacao Adicional do Produto</infAdProd> 
  </det>
- <total>
- <ICMSTot>
  <vBC>100.00</vBC> 
  <vICMS>18.00</vICMS> 
  <vBCST>0.00</vBCST> 
  <vST>0.00</vST> 
  <vProd>100.00</vProd> 
  <vFrete>0.00</vFrete> 
  <vSeg>0.00</vSeg> 
  <vDesc>0.00</vDesc> 
  <vII>0.00</vII> 
  <vIPI>0.00</vIPI> 
  <vPIS>0.00</vPIS> 
  <vCOFINS>0.00</vCOFINS> 
  <vOutro>0.00</vOutro> 
  <vNF>100.00</vNF> 
  </ICMSTot>
  </total>
- <transp>
  <modFrete>0</modFrete> 
- <vol>
  <qVol>1</qVol> 
  <esp>Especie</esp> 
  <marca>Marca</marca> 
  <nVol>Numero</nVol> 
  <pesoL>100.000</pesoL> 
  <pesoB>110.000</pesoB> 
  </vol>
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  </transp>
- <cobr>
- <fat>
  <nFat>Numero da Fatura</nFat> 
  <vOrig>100.00</vOrig> 
  <vLiq>100.00</vLiq> 
  </fat>
- <dup>
  <nDup>1234</nDup> 
  <dVenc>2010-10-30</dVenc> 
  <vDup>100.00</vDup> 
  </dup>
  </cobr>
- <infAdic>
- <obsCont xCampo="ObsCont">
  <xTexto>Texto</xTexto> 
  </obsCont>
- <obsFisco xCampo="ObsFisco">
  <xTexto>Texto</xTexto> 
  </obsFisco>
  </infAdic>
  </infNFe>
  </NFe>
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Anexo III – Depoimento de usuários do componente ACBrNFe

Depoimento 1:
Tempo que levou para adaptar seu programa usando o ACBrNFe:
Demorei 3 meses, porém estou considerando o tempo de testes e sugestões de 
melhorias/correções que antes eu ficava te azucrinando para colocar no componente 
até vocês me darem o prazer de ser commiter deste grande projeto.
Com o componente estável como esta hoje, minha projeção é que demoraria entre 
1,5 a 2 meses a implantação completa. Desde modificações no sistema e Banco de 
Dados até testes completos de homologação colocando em seguida em produção.
Qual foi a economia gerada por usar um componente open-source?

Economia no mínimo de R$ 9000,00. Pois se não fosse o componente eu teria que 
desenvolver  uma  solução  do  ZERO  para  resolver  o  problema,  haja  visto  que 
empresa que trabalho não veria com bons olhos ter que gastar dinheiro com um 
programa especifico se eu trabalho para ela, exatamente, para resolver esse tipo de 
problema. E eu creio que demoraria muito mais que 3 meses para desenvolver uma 
solução estável para NFe. Então considerei  horas/programação e consultorias no 
valor mínimo. Mas com certeza a economia foi maior que a que informei.
Veja também que na época do ACBrNFe existiam muitas soluções prontas onde 
eram cobrados valores altíssimos por elas.
Com  o  tempo  e  após  a  grande  utilização  do  ACBrNFe  e  principalmente  do 
ACBrNFeMonitor, eu percebi que esses valores foram caindo gradativamente, pois 
começaram  a  utilizar  a  solução  o  que  deixou  o  preço  desses  sistemas  mais 
acessíveis.

Depoimento 2:
Utilizo  o  componente  em  meu  software  de  automação  comercial.  Tenho  hoje 
aproximadamente  120  Empresas  rodando(Emitindo  NFE)  com  o  componente,  a 
maioria  já  atualizado  para  a  versão  2.0.  Estes  clientes  emitem  em  média  30 
Notas/Dia. 
No início (Agosto de 2009) foi um pouco trabalhoso, pois tive que rever diversos 
cálculos em meu aplicativo para atender aos campos solicitados pelo padrão NFe. 
Após  esse  trabalho  inicial,  foi  uma  maravilha,  pois  praticamente  não  tive 
manutenção, no que se refere ao componente.

Depoimento 3:
Tempo de adaptação com o ACBrNFe:
Não demorou nem uma semana desde a descoberta até o primeiro XML gerado com 
o comando "ACBrNFe1.NotasFiscais[0].SaveToFile". Se eu já tivesse um certificado 
digital,  com certeza já emitiria algumas NF-e's corretas em homologação logo na 
primeira  semana.  Portanto,  posso  afirmar  que  se  a  pessoa  já  tiver  estudado  e 
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entendido  o  manual,  em  uma  semana  ela  conseguirá  estudar  e  entender  o 
funcionamento do DEMO e emitir  a primeira NF-e em homologação, caso ela já 
tenha um certificado digital.
Economia:
Eu iria começar a desenvolver a parte do XML e envio para a Sefaz, mas antes 
pensei: "Vamos ver se existe alguma coisa em Delphi para dar uma luz". Conheci o 
ACBr  e  outras  duas  opções:  NFe4Delphi  e  a  DLL  do  pessoal  do  "Ramos  da 
informática". A DLL do Ramos da Informática custava R$ 2.500,00. Procurei algo de 
menor custo, então conheci o NFe4Delphi o qual não tinha custo, mas também não 
tinha código aberto. Os códigos deste estão a venda, mas nem me preocupei em 
saber preços. Então estava lá o ACBr e o resto da história todos sabemos.
Sinto em não poder informá-lo corretamente sobre este item chamado "economia". 
Não sei nem como saber o tempo que levaria para desenvolver algo tão complexo e 
nem se seria capaz de fazer algo tão excelente e complexo como este componente. 
Ao meu ver R$ 15.000,00 não seriam suficientes.
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