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RESUMO 
 

 

Esta monografia faz a apresentação de um novo conceito de documentos que está 

sendo adotado pelo Governo Brasileiro: a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Alguns 

países já possuem certa experiência neste tema, mas para o Brasil ainda há muita 

coisa a ser considerada e aprendida. Além de toda a mudança do conceito de 

documento fiscal, este projeto traz algumas inovações tecnológicas que, para 

algumas empresas, ainda pode ser um paradigma. Web Services, Certificados 

Digitais e Assinaturas Eletrônicas são pontos cruciais a serem compreendido para 

um bom desenvolvimento e uma implantação de sucesso. Os riscos que envolvem 

este projeto não podem ser ignorados e segurança é um fator definitivo para o 

sucesso do mesmo. Mas os benefícios, como melhorias no processo, menor 

utilização de papel e melhora na fiscalização, não podem deixar de ser estudados e 

de fazerem uma grande diferença na hora de analisar todos os fatores e custos 

envolvidos no projeto. Por fim, as experiências de países com grandes economias 

não podem ser desconsideradas, e é de suma importância conhecer quais são as 

fases impostas pelo governo brasileiro para que todos os setores da economia se 

adaptem a este novo conceito e a este novo documento. 

 

 

Palavras - chave: NF-e, Web Services, Certificado Digital. 

 



ABSTRACT 
 

 

This monograph is the presentation of a new concept of documents being adopted by 

the Brazilian Government: the Electronic Invoice (NF-e). Some countries already 

have some experience in this subject, but in Brazil there is still much to be 

considered and even learned. In addition to any change of the concept of invoice, 

this project brings some technology innovations that for some companies can still be 

a paradigm. Web Services, Digital Certificates and Digital Subscriptions are crucial 

points to be understood for a successful development and deployment. The risks 

surrounding this project can not be ignored and security is a definite factor for its 

success. But the benefits, such as process improvement, less use of paper and 

improved surveillance, can not only be studied and to make a big difference in time to 

analyze all factors and costs involved in the project. Finally, the experiences of 

countries with large economies can not be disregarded, and it is extremely important 

to know what are the steps required by the Brazilian government to all sectors of the 

economy to adapt to this new concept and this new document. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo o Portal da NF-e (2006) a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um projeto 

desenvolvido pelas Secretarias da Fazenda dos Estados, juntamente com o 

Governo Federal e tem como principal objetivo a substituição do modelo atual de 

emissão de Nota Fiscal por um modelo eletrônico, permitindo um acompanhamento 

em tempo real pelo Fisco1 e, conseqüentemente, aumentando a arrecadação de 

impostos uma vez que dificulta a fuga de contribuintes. 

 

NF-e se trata de um documento exclusivamente digital, tanto em sua emissão 

quanto em seu armazenamento e, assim como a Nota Fiscal convencional (em 

papel), tem como intuito documentar uma operação de circulação de mercadoria e 

prestação de serviços.  

 

A NF-e é um assunto totalmente novo para nós brasileiros e pode ser muito 

explorado e estudado. Para muitas pessoas e empresas ainda é um tema obscuro e 

um tanto quanto confuso. Por isso se torna um assunto interessante a ser estudado, 

explorado e compreendido em sua totalidade. A NF-e já foi implementada, por 

exemplo, no Chile – de acordo com a Câmara de Comércio de Santiago - mas para 

nós ainda falta grande conhecimento e amadurecimento sobre o assunto de modo a 

termos todos os benefícios que seu uso pode trazer. 

 

Como exposto pelo Portal da NF-e (2009), no desenvolvimento da NF-e houve uma 

grande utilização de novidades conceituais e tecnológicas. O SOA (Service Oriented 

Architecture) é um dos principais, que nos abre inúmeros pontos a serem estudados, 

compreendidos e explorados. Web Services, XML (eXtensible Markup Language), 

SOAP (Simple Object Access Protocol), são alguns dos assuntos que podem ser 

muito aprofundados e que, através da forma com que cada um foi utilizado na NF-e, 

                                                 
1
 “Conjunto de órgãos de administração pública encarregados da arrecadação de tributos e da 

fiscalização dos contribuintes.” (FERREIRA, 2004). 
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poderão ser mais facilmente compreendidos ajudando, inclusive, na implementação 

dos mesmos para este e outros projetos e aplicativos. 

 

Um outro aspecto exposto e muito interessante a ser estudado e explorado com a 

NF-e é o que diz respeito à segurança. A troca de informações confidenciais e de 

documentos com alto valor monetário nos dá uma idéia do quanto a segurança é 

importante para a NF-e. Certificados Digitais e Assinaturas Eletrônicas são pontos 

destacados no projeto, e que merecem uma grande atenção e um grande respeito 

na hora de ser estudado e considerado dentro deste novo conceito. 

 

Como o intuito do projeto da NF-e é o uso de um documento fiscal totalmente 

eletrônico e que está baseado em uma tecnologia da Internet, sabe-se que neste 

meio pode haver falhas técnicas e indisponibilidades. Desta forma são de suma 

importância o estudo e a compreensão das formas de contingências disponibilizadas 

pelo Portal da NF-e (2008) para que não haja, por exemplo, uma paralisação dos 

processos empresariais simplesmente pela falta de comunicação com o meio 

externo (Internet), ou por uma falha técnica de computadores ou servidores.  

 

Mesmo sendo um assunto relativamente novo, a NF-e vem se tornando obrigatória 

para muitos segmentos de nossa indústria, como fala o Protocolo ICMS 10, de 18 de 

abril de 20072. Combustíveis, cigarros, bebidas e automóveis são alguns exemplos 

de setores que atualmente já são obrigados pelo Governo a utilizarem a NF-e. Em 

breve muitos outros também serão e desta forma, o estudo sobre o assunto e os 

fatores que o rodeiam se tornam de suma importância para empresários e técnicos. 

O profundo conhecimento no assunto é passível de melhorar processos, de abrir 

mentes e também inúmeras portas no mercado de trabalho. 

 

Não podemos deixar de averiguar também os benefícios e os riscos que envolvem 

este novo conceito. Estudos realizados pelo CONFeB (2006) mostram quais são os 

principais benefícios que o uso da NF-e trará para as empresas e também 

                                                 
2
 Protocolo ICMS 10, de 18 de abril de 2007: “Estabelece obrigatoriedade da utilização da Nota Fiscal 

Eletrônica (NF-e) para os setores de fabricação de cigarros e distribuição de combustíveis líquidos”. O 
Protocolo está disponível no site: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Legislacao.aspx>. 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/Legislacao.aspx
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apresentam quais são as principais barreiras que precisam ser quebradas para a 

sua implantação.  

 

Além disto, segundo Maida (2007), com a NF-e as empresas ficarão mais 

vulneráveis a autuações grandiosas, uma vez que o Fisco terá acesso aos dados 

fiscais em tempos reais e, segundo um estudo realizado por Santos (2006), da 

Almeida Camargo Advogados, o projeto da NF-e está muito exposto a crimes 

virtuais, o que pode ser considerado um risco eminente. 

 

Com tudo isto fica claro que a adaptação das empresas para o uso da NF-e requer 

um amadurecimento de idéias e principalmente da importância que envolve este 

processo. Além se ter uma importância legal, como foi dito anteriormente, este 

processo também pode levar a um melhor controle e a uma melhor visualização de 

pontos críticos a serem melhorados, ajudando as empresas em seu próprio controle 

interno, no seu crescimento e na sua expansão no mercado, mas não podemos 

deixar de explanar os riscos presentes no projeto, para que o mesmo não se torne, 

de certa forma, prejudicial para os envolvidos. 

 

Por fim, a NF-e também pode ser considerada um grande marco no 

desenvolvimento tecnológico de nosso país, como o próprio Portal da NF-e (2006) 

expõe. O avanço nos controles e no uso de tecnologias favorece o crescimento e o 

desenvolvimento do Brasil, trazendo benefícios para as empresas e para toda a sua 

população. 

 

 

1.1. FINALIDADE 

 

 

A finalidade desta pesquisa é expor, de uma maneira geral, os processos que 

envolvem a implantação da NF-e, todos os pontos relevantes deste projeto do 

Governo Federal, as tecnologias empregadas e os quesitos de segurança.  Desta 

forma, este trabalho pretende explanar claramente os pontos cruciais para a 

adaptação das empresas na utilização deste novo conceito. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

 

Os principais objetivos a serem alcançados com a pesquisa desta monografia estão 

apresentados nos tópicos a seguir: 

 

- Explorar a NF-e de forma a compreender os principais objetivos de seu 

desenvolvimento; 

 

- Identificar seus princípios e a forma como foi desenvolvida; 

 

- Reconhecer as tecnologias envolvidas em seu desenvolvimento; 

 

- Compreender a segurança em torno de suas operações; 

 

- Estudar as principais mudanças nas empresas para se adaptarem a NF-e; 

 

- Entender os reais benefícios e possíveis riscos de seu uso; 

 

- Verificar como foi sua implantação e como está sendo seu uso em outros países3. 

 

 

1.3. METODOLOGIA 

 

 

Para elaboração desta monografia, realizou-se um estudo dos documentos 

disponibilizados pelo Portal da NF-e. Entre estes documentos há:  

 

- Apresentação Conceitual do Projeto, que fornece uma visão geral da NF-e;  

 

                                                 
3
 Foi estudada a implantação na Nota Fiscal Eletrônica nos EUA, Europa e Chile por haver maior 

quantidade de materiais disponíveis. 
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- Manual de Integração do Contribuinte, que se apresenta como um forte auxiliar 

para as empresas que estão se tornando emissoras de NF-e;  

 

- Manual de Contingência, que mostra os passos necessários para entrada em 

contingência;  

 

- Entre outros. 

 

Como o projeto da NF-e se baseia no conceito SOA e utiliza como segurança a 

Assinatura Digital e o Certificado Digital, os principais conceitos destas tecnologias 

foram estudados de uma forma geral, com o auxílio de livros e periódicos.  

 

Com o levantamento bibliográfico realizado, onde podemos destacar o site da 

Câmara de Comércio de Santiago - Chile, identificou-se que a NF-e já foi implantada 

anteriormente em outros países. Desta forma, será feito um estudo, através de 

periódicos, de como se deu esta implantação. 

 

A partir de todo o levantamento citado, pretende-se extrair os principais pontos para 

a adaptação das empresas no uso da NF-e e também os principais benefícios e 

possíveis riscos de seu uso. 

 

 

1.4. ESTRUTURA 

 

 

A estrutura de capítulos desta monografia está composta da seguinte forma:  

 

Capítulo 2 – O PROJETO DA NF-e NO BRASIL. Neste capítulo pretende-se mostrar, 

de acordo com o Portal da NF-e, quais são as justificativas para o desenvolvimento 

do projeto de NF-e, quais seus objetivos e suas principais características como o 

modelo operacional e as formas de contingência.  
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Capítulo 3 – BENEFÍCIOS E RISCOS DO PROJETO NF-e. Neste capítulo pretende-

se extrair os principais benefícios do uso da NF-e bem como os riscos que este 

projeto pode trazer para as empresas e também para a sociedade. 

 

Capítulo 4 – TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO PROJETO – SOA (SERVICE 

ORIENTED ARCHITECTURE). Neste capítulo pretende-se mostrar o funcionamento 

da tecnologia SOA e como ela foi utilizada no projeto da NF-e. 

 

Capítulo 5 – SEGURANÇAS UTILIZADAS NO PROJETO – CERTIFICADO 

DIGITAL: Neste capítulo pretende-se demonstrar o conceito que envolve a utilização 

de Certificados Digitais e mostrar como o mesmo foi utilizado no projeto da NF-e. 

 

Capítulo 6 – IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Este capítulo tem 

como objetivo demonstrar de forma breve a estratégia e a experiência de outros 

países na implantação de projetos similares ao da Nota Fiscal Eletrônica. Também 

veremos brevemente quais são as fases impostas pelo governo brasileiro para a 

implantação da NF-e. 
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2.  O PROJETO DA NF-e NO BRASIL 

 

 

Este capítulo apresenta, de acordo com os documentos do Portal da NF-e, quais são 

as justificativas para o desenvolvimento do projeto de NF-e, quais seus principais 

objetivos e suas características.  

 

 

2.1. JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

Conforme descrito pelo Portal da NF-e (2006), em um país federativo como o Brasil - 

onde União, estados e municípios possuem autonomia política, administrativa e 

financeira - a integração entre as administrações tributária tem sido fortemente 

discutida. A multiplicidade de rotinas, a burocracia, a falta de troca de informações e, 

consequentemente, a falta de compatibilidade das informações dos contribuintes já 

são problemas bem conhecidos por todos os cidadãos.  

 

Com o crescimento da tecnologia e do processo de globalização, as transações e o 

valor monetário destas crescem em um ritmo acelerado, tornando ainda mais 

dificultoso o controle do Estado, que tem a necessidade de despender recursos para 

captar, tratar, armazenar e disponibilizar dados das operações realizadas por cada 

contribuinte. Estes, por sua vez, despendem de mão de obra e materiais para a 

prestação de informações às diferentes esferas do governo.  

 

Tanto para o Estado quanto para os contribuintes, torna-se claro o custo para o 

cumprimento das obrigações tributárias com a mão de obra, com o grande volume 

de papéis gerados e com o armazenamento destes. 

 

Tendo em vista os problemas citados, a Emenda Constitucional nº. 42 introduziu o 

Inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal, que determina à União, Estados e 
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Municípios que atuem de forma integrada, compartilhando cadastros e dados fiscais. 

O principal objetivo seria racionalizar e modernizar a administração tributária, 

facilitando o cumprimento das obrigações, o pagamento de impostos e a melhoria no 

controle e na fiscalização. Desta forma o projeto da NF-e justifica-se e ainda prevê a 

modernização do parque tecnológico e dos sistemas de informação.  

 

O objetivo deste projeto é implantar um modelo nacional de documento fiscal 

eletrônico, de existência somente digital, que substituirá o modelo atual de Nota 

Fiscal. Este documento terá validade jurídica para todos os fins, simplificando 

obrigações acessórias e permitindo ao Fisco um controle das operações em tempo 

real. A NF-e também apresenta uma mudança de cultura, trazendo um cenário 

virtual, com documentos apenas digitais substituindo uma realidade totalmente 

voltada em papel.  

 

 

2.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2006), a NF-e é um documento emitido e 

armazenado eletronicamente para documentar uma operação onde há circulação de 

mercadoria e/ou prestação de serviços. Este documento é no formato XML e tem 

seu layout definido em legislação específica. Sua validade jurídica se dá com a 

Assinatura Digital do emitente pelo padrão da Infra-Estrutura de Chaves Públicas 

Brasileiras (ICP Brasil). Para sua identificação há um código numérico, denominado 

Chave de Acesso, que é composto da seguinte forma: Código da UF do emitente, 

Ano e Mês de emissão, CNPJ do emissor, Modelo do documento fiscal, Série, 

Número da NF-e e Código Numérico que compõe a chave de acesso. 

 

A NF-e tem que ter seu uso autorizado pelo Fisco antes do envio ao destinatário e 

antes da saída da mercadoria. A transmissão da NF-e ao Fisco se dá através da 

Internet com uso de Protocolo de Comunicação4. 

 

                                                 
4
 Podemos citar o SOAP (Simple Object Access Protocol) como um exemplo de Protocolo de 

Comunicação que será estudado no capítulo 5. 
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NF-e é um projeto complexo, que exige elevado desempenho, disponibilidade, 

contingência, segurança, flexibilidade e escalabilidade. O detalhamento destes 

requisitos poderá ser mais bem compreendido nos manuais que a Portal da NF-e 

disponibiliza, e que serão detalhados nos próximos capítulos. 

 

 

2.2.1. Descrição do Modelo Operacional 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2006), na etapa inicial do projeto, o contribuinte 

deverá solicitar pelo site da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) sua habilitação como 

emissor de NF-e. Posteriormente a SEFAZ fará uma análise do pedido, levando em 

conta a situação cadastral / econômico fiscal do contribuinte. Após este processo, o 

contribuinte deverá adaptar seu sistema para a NF-e: dispondo de todos os dados 

comerciais necessários para o preenchimento da mesma, preparando o sistema 

para assinar o documento digitalmente usando o padrão ICP Brasil e para enviar a 

NF-e à SEFAZ de origem, utilizando Protocolo de Comunicação via Web Services5. 

  

A cada operação comercial a empresa emissora da NF-e deverá gerar um arquivo 

eletrônico contendo os dados fiscais da operação. Este arquivo deverá ser validado 

conforme layout específico. Após a validação, o arquivo deverá ser assinado 

digitalmente. O arquivo gerado será transmitido via Internet (Web Services) para 

SEFAZ do estado do contribuinte. Este envio deverá ser feito em lotes contendo 

várias NF-e.  

 

Ao receber a NF-e, a SEFAZ irá fazer as seguintes validações: se o emissor está 

autorizado a emitir NF-e, se a assinatura digital está correta, se os campos e o 

formato do arquivo estão corretos, se o emitente está sem nenhuma irregularidade 

fiscal e se a NF-e já não existe na Base de Dados. Se todas as validações tiverem 

sucesso, a SEFAZ retornará um protocolo e o status de "Autorizado o Uso". Sem 

este protocolo a operação comercial não se consolida e o contribuinte não poderá 

dar saída na mercadoria.  

                                                 
5
 Web Service, basicamente, é um serviço disponível pela Internet. Este conceito será mais bem 

estudado no capítulo 5. 
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A SEFAZ do estado emissor se encarrega de enviar a NF-e à Receita Federal e, no 

caso de operações interestaduais, também para a SEFAZ de destino. Serão 

disponibilizadas duas formas de consulta da NF-e: pela Internet para os 

interessados que possuírem a Chave de Acesso - esta consulta disponibilizará todos 

os dados de uma NF-e pelo prazo de 180 dias - e via Web Services através de outro 

arquivo XML – será disponibilizado o histórico de Status da NF-e. Há a opção ainda 

de o emissor fazer o envio do XML para o destinatário.  

 

Com o intuito de facilitar o controle, o Portal da NF-e (2006) diz que o trânsito da 

mercadoria deverá ser feito acompanhado de um Documento Auxiliar da Nota Fiscal 

Eletrônica (DANFE). Este deverá ser impresso em papel comum, em via única, e 

conterá as mesmas informações da Nota Fiscal em papel. Uma DANFE poderá ter 

tantas folhas quanto forem necessárias, podendo o verso ser usado em até 50% do 

total da folha. Deverá também conter em destaque a Chave de Acesso da NF-e, um 

código de barras bi-dimensional padrão CODE 128C para representá-la.  A DANFE 

permite a validação da operação com a NF-e, através da chave de acesso e permite 

consulta ao site da SEFAZ. Os principais objetivos: acompanhar o trânsito de 

mercadorias, comprovação de entrega da mercadoria e auxílio na escrituração do 

destinatário não emissor de NF-e. 

 

Abaixo podemos observar um fluxo onde consta a emissão e transmissão da NF-e, 

bem como o trânsito da mercadoria com a mesma: 
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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

 

Figura 1 - Emissão e Transmissão de NF-e 
(Portal da NF-e, 2006, p. 14). 

 

 

O Portal da NF-e (2006) diz que, se houver problemas na validação da NF-e, poderá 

ter ocorrido uma das seguintes situações:  

 

- Interrupção da comunicação por problemas técnicos, ocasionando a falta de 

resposta da SEFAZ. Neste caso a NF-e deverá ser reenviada; 

 

- Resposta da SEFAZ com rejeição de uso por problemas na validação da NF-e. 

Esta resposta terá a identificação do motivo da rejeição. Neste caso o problema 

pode ser corrigido e a NF-e reenviada;  

 

- Não autorização de uso por problemas de regularidade fiscal. Esta resposta 

contém um protocolo de rejeição. Neste caso o emissor não poderá reenviar a NF-e 

e nem realizar a saída da mercadoria. 
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O mesmo diz ainda que, uma vez enviada a NF-e, esta não pode mais ser alterada, 

podendo apenas ser cancelada dentro de algumas condições. Não são permitidas 

duplicidades ou reaproveitamento de números cancelados ou inutilizados. 

 

Para ser cancelada, uma NF-e tem que: ter sido autorizada pela SEFAZ, não ter 

havido saída da mercadoria e estar dentro de um período de tempo estabelecido 

pela SEFAZ que permite o cancelamento. Tendo respeitado todas as regras, a NF-e 

terá seu cancelamento autorizado. Haverá um protocolo de cancelamento que será 

enviado pela SEFAZ. Na consulta a uma NF-e cancelada, constará na mesma a 

informação de cancelamento. 

 

 

2.2.2. Procedimentos de Contingência 

 

 

Conforme descrito pelo Portal da NF-e (2008), na ocorrência de problemas técnicos 

do contribuinte emissor ou de indisponibilidade da SEFAZ de origem que 

impossibilitem a transmissão de uma NF-e, o contribuinte terá algumas alternativas 

de emissão de NF-e em contingência: Contingência em Formulário de Segurança, 

Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) e 

Contingência Eletrônica. A figura 2 nos dá uma idéia do fluxo de cada um destes 

processos.  
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Figura 2 - Modelos de Contingência 
(Portal da NF-e, 2008, p. 7). 

 

 

2.2.2.1. Contingência em Formulário de Segurança 

 

 

Segundo o Portal da NF-e (2008), este processo de Contingência em Formulário de 

Segurança é o mais simples, por não depender de muita infra-estrutura para ser 

implementado e também por permitir ser usado independente do fator que 

impossibilite a transmissão ser por problemas técnicos do contribuinte ou por 

indisponibilidade da SEFAZ.  

 

O contribuinte, ao detectar algum fator que impossibilite ou prejudique a transmissão 

da NF-e para a SEFAZ, terá de tomar as seguintes providências: 

 

a) geração de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado 
para “2”; 
b) impressão de pelo menos 2 vias do DANFE em formulário de segurança; 
c) lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e 
Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência; 
d) transmitir as NF-e imediatamente após a cessação dos problemas 
técnicos que impediam a transmissão da NF-e, observando o prazo limite 
de transmissão na legislação; 
e) tratar as NF-e transmitidas por ocasião da ocorrência dos problemas 
técnicos que estão pendentes de retorno. (Portal da NF-e, 2008, p. 8). 
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2.2.2.2. Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (SCAN) 

 

 

Segundo o Portal da NF-e, o SCAN trata-se de outro ambiente para envio de NF-e 

administrado pela Receita Federal. O mesmo só entra em funcionamento após 

solicitação da UF interessada, o que significa que o mesmo só é possível de ser 

utilizado pelo contribuinte se a UF de origem assim permitir.  

 

O contribuinte, para utilizar esta opção de contingência, terá de tomar as seguintes 

providências: 

 

a) monitorar o status do serviço do SCAN para verificar se o serviço está 
disponível para a sua UF; 
b) geração de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado 
para “3”; 
c) alterar a série da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 
999), a alteração da série implica substituição do número da NF-e para a 
numeração em uso da série escolhida; 
d) transmissão da NF-e para o SCAN e obtenção da autorização de uso; 
e) impressão do DANFE em papel comum; 
f) após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão 
da NF-e para UF de origem, o emissor deve tratar as NF-e transmitidas por 
ocasião da ocorrência dos problemas técnicos que estão pendentes de 
retorno. (Portal da NF-e, 2008, p. 8). 

 

 

2.2.2.3. Contingência Eletrônica 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2008), a Contingência Eletrônica visa permitir a 

emissão da DANFE em papel comum mesmo sem a autorização da NF-e quando o 

contribuinte estiver impossibilitado de se comunicar com a SEFAZ, tendo o mesmo 

apenas que enviar uma Declaração Prévia de Emissão em Contingência (DPEC) de 

acordo com a ilustração a seguir: 
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Figura 3 - Sistema de Contingência Eletrônica 
(Portal da NF-e, 2008, p. 9). 

 

 

O DPEC poderá ser enviado por qualquer computador que tenha acesso à Internet, 

através de upload em página Web a ser disponibilizada pelo Portal da NF-e. 

 

O contribuinte, para utilizar esta opção de contingência, terá de tomar as seguintes 

providências: 

 

a) alterar o tp_Emis das NF-e que deseja emitir para “4”; 
b) regerar as notas fiscais e os lotes de NF-e; 
c) gerar o arquivo XML de Declaração Prévia de Emissão em Contingência 
– DPEC, com as seguintes informações das NF-e que compõe um lote de 
NF-e: 

· chave de acesso; 
· CNPJ ou CPF do destinatário; 
· UF de localização do destinatário; 
· Valor Total da NF-e; 
· Valor Total do ICMS; 
· Valor Total do ICMS ST. 

d) o arquivo gerado deve ser complementado com outras informações de 
controle como o 
CNPJ, a IE e UF de localização do contribuinte e será assinado 
digitalmente com o certificado digital do emissor dos documentos contidos 
no arquivo; 
e) o arquivo XML de Declaração Prévia de Emissão em Contingência – 
DPEC deve ser enviado para o Sistema de Contingência Eletrônica – SCE 
via Web Service ou via upload através de página WEB; 
f) impressão dos DANFE das NF-e que constam do DPEC enviado ao SCE 
em papel comum; 
g) após a cessação dos problemas técnicos que impediam a transmissão 
da NF-e para UF de origem: 

a. transmitir as NF-e emitidas em Contingência Eletrônica para a 
SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmissão na 
legislação; 
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b. o emissor deve tratar as NF-e transmitidas por ocasião da 
ocorrência dos problemas técnicos que estão pendentes de retorno. 
(Portal da NF-e, 2008, p. 9). 



24 

3. BENEFÍCIOS E RISCOS DO PROJETO NF-e 

 

 

Neste capítulo apresentam-se, através da opinião de diversos especialistas, os 

principais benefícios e os riscos que o projeto da NF-e poderá trazer para a 

sociedade. 

 

 

3.1. BENEFÍCIOS DA NF-E 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2006), este é um projeto que trará grandes 

benefícios para diversos setores e/ou empresas.  

 

Os vendedores, emissores de NF-e, terão: redução com custos de impressão, 

aquisição de papel moeda, envio de documentos, armazenamento de documentos, 

simplificação de obrigações acessórias, redução de tempo nas fronteiras, incentivo 

ao uso B2B, entre outros.  

 

O CONFeB (2006) demonstra, através do gráfico a seguir, o percentual de 

importância destes benefícios para as empresas emissoras de NF-e e como as 

próprias empresas escalonam estes benefícios. 
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Figura 4 – Gráfico: Benefícios da NF-e aplicados nas empresas 
(CONFeB, 2006, p. 4). 

 

 

O Portal da NF-e (2006) mostra outros pontos de benefícios com o projeto. Os 

compradores, receptores de NF-e, terão: eliminação da digitação de notas na 

entrada das mercadorias, planejamento logístico com a recepção antecipada dos 

dados da NF-e, redução de erros na escrituração, incentivo ao uso do B2B, entre 

outros. 

 

As administrações tributárias terão: aumento na confiabilidade das notas, melhoria 

no controle fiscal, redução de custos com o controle fiscal, aumento da contribuição 
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devido à queda na sonegação, suporte ao projeto do Sistema Público de 

Escrituração Digital (SPED), entre outros. 

 

A sociedade como um todo irá ganhar com: redução do consumo de papel (ótimo ao 

meio ambiente), incentivo ao uso de novas tecnologias, incentivo ao comércio 

eletrônico, padronização do relacionamento inter-empresariais, novos negócios e 

empregos voltados à NF-e. 

 

 

3.2. RISCOS DA NF-E 

 

 

Assim como todo novo projeto, há inúmeras resistências que são criadas em torno 

da implantação do mesmo, além da necessidade de se haver uma análise bem 

minuciosa quanto aos riscos que podem ocorrer com o seu desenvolvimento.  

 

De acordo com o CONFeB (2006), ainda existem algumas barreiras a serem 

quebradas pelas empresas para a implantação da NF-e, sendo a principal delas o 

comprometimento dos clientes com o projeto, bem como as mudanças internas da 

empresa, de culturas e processos. O gráfico abaixo nos dá uma idéia geral destas 

barreiras. 
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Figura 5 – Gráfico: Barreiras para a implantação da NF-e nas empresas 
(CONFeB, 2006, p. 5). 

 

 

Um outro aspecto negativo a ser analisado é com relação a aspectos fiscais e 

contábeis das empresas. Segundo Maida (2007), com a NF-e o Fisco poderá, com 

uma imensa facilidade, obter dados e cruzar informações das empresas, verificar 

inconsistências e efetuar a rejeição de dados e informações não provendo de tempo 

para argumentações. Com uma grande massa de dados digitais e grandes cálculos, 

o contribuinte e contadores poderão se deparar com autuações grandiosas. 

  

Outro ponto importante a ser analisado em um projeto que está totalmente baseado 

na Internet é com relação à vulnerabilidade deste meio. Segundo Santos (2006), da 

Almeida Camargo Advogados, o projeto da NF-e está nascendo em meio a um 

crescimento de pragas virtuais. A experiência dos bancos serve como parâmetro 

para um amadurecimento quanto a isto: no ano de 2006, 80% das perdas dos 

bancos com roubos foram através de fraudes virtuais (Santos, 2006 apud Gazeta 

Mercantil - 11/01/06 P.C1) e, ainda de acordo com Santos (2006), a Federação 
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Brasileira de Bancos (FEBRABAN) aponta a falta de uma legislação específica para 

crimes deste tipo como um grande auxiliador de seu crescimento. 

 

O projeto da NF-e trata de grandes valores circulando em larga escala pela Internet 

e é provável que criminosos virtuais passem a focá-lo e venham a falsificar ou 

adulterar estes documentos eletrônicos em prol de seu benefício. Como agravante, 

ainda não há uma metodologia ou uma legislação específica que ajude 

investigações e auditorias a coibir estas ações criminosas.  
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4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO PROJETO – SOA (SERVICE ORIENTED 

ARCHITECTURE) 

 

 

Neste capítulo é apresentado um breve conceito da tecnologia SOA e seu uso 

dentro do projeto da NF-e. 

 

 

4.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA DO SOA 

 

 

De acordo com Ort (2005), a sigla SOA significa Arquitetura Orientada a Serviços e é 

baseada em aplicações que utilizam ou acessam serviços disponíveis em uma rede. 

Um serviço é uma função específica que pode ser desde uma conversão de moeda, 

até algo mais complexo como, por exemplo, um sistema de reservas aéreas. “A 

service-oriented architecture is a way of sharing functions (typically business 

functions) in a widespread and flexible way.” (Ort, 2005, p. 3). 

 

Na execução destes serviços, a forma como se comunicam independem da 

linguagem de programação na qual foram codificados ou da plataforma - Sistema 

Operacional - onde são executados. A comunicação com um determinado serviço 

está definida em uma interface e apenas isto é necessário para executá-lo, o próprio 

serviço se encarregará de fazer os processamentos necessários. 

 

Mais especificamente, estes serviços são baseados em Web (Web Services). “Web 

services standards are implemented in platforms and products from all the major 

software vendors. This universality has made web services the most prevalent 

approach to implementing an SOA.” (Ort, 2005, p. 4). Estes Web Services possuem 

um conjunto de padrões e tecnologias a serem vistas brevemente ainda neste 

capítulo. 
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A abordagem dos Web Services é baseada em um conjunto de normas e padrões 

muito aceitos e utilizados. Isto torna possível a comunicação entre clientes e 

serviços em varias plataformas e também em vários idiomas. A seguir veremos o 

conceito, os protocolos e as tecnologias que constituem estes Web Services. 

 

 

Figura 6 - Service Oriented Architecture – SOA  
(Ort, 2005, p. 3). 

 

 

4.2. ARQUITETURA TECNOLÓGICA - WEB SERVICES 

 

 

Segundo CERAMI (2002), Web Service é um serviço disponível pela Internet, que 

utiliza mensagens no formato XML e está desvinculado de qualquer linguagem de 

programação ou sistema operacional.  

 

Ele permite que duas aplicações se comuniquem tão facilmente como navegadores 

Web, onde há interação humana, e servidores. Como exemplo de Web Service 

podemos citar: verificação de cartão de crédito, conversão monetária, traduções, etc.  
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Figura 7 - Web Service Básico 
(CERAMI, 2002, p. 6). 

 

 

Há três grandes papéis em uma arquitetura de Web Services: 

 

- Prestador de serviço: que executa os serviços e o torna disponível na Internet; 

 

- Solicitador de serviço: que solicita um serviço através da Internet com uma 

mensagem XML; 

 

- Registrador de serviço: que permite a publicação e a localização de novos 

serviços. 

 

De acordo com Studer, Grimm e Abecker (2007), sobre um ponto de vista mais 

técnico, podemos analisar os Web Services como uma pilha, onde temos quatro 

camadas, conforme figura 8: 

 

 

 

Figura 8 - Web Services – Pilha 
(CERAMI, 2002, p. 12). 
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- Serviço de transporte: que é responsável pelo transporte de mensagem entre as 

aplicações (HTTP); 

 

- Mensagem XML: que é responsável por codificar as mensagens em formato XML 

e desta forma torna-la entendível por qualquer aplicação (SOAP); 

 

- Serviço de Descrição: que é responsável por descrever a interface publicada de 

um Web Service (WSDL); 

 

- Serviço de Descoberta: que é responsável pela integração de Web Services, 

tornando mais fácil publicar ou localizar novos serviços (UDDI). 

 

Em seguida descreveremos brevemente sobre os elementos que constituem cada 

uma destas camadas, além de estudarmos sobre o XML, essencial em Web 

Services. 

 

 

4.2.1. XML (eXtensible Markup Language) 

 

 

De acordo com Studer, Grimm e Abecker (2007), XML é apenas uma simples e 

padronizada linguagem para descrever dados. Com ela é muito fácil definir uma 

estrutura de dados devido a sua intuitiva estrutura hierárquica, além de a mesma ser 

em ASCII6, ou seja, humano-legível e também de se auto-descrever, pois contém 

juntos sua estrutura e seu conteúdo propriamente dito. É exatamente por isto que 

ela se tornou a linguagem de dados padrão em Web Services. 

 

Da forma técnica, apresentada por Ort (2005), como o próprio nome indica o XML é 

uma linguagem de marcação, onde tags identificam e descrevem o conteúdo de um 

determinado documento. Podemos observar como exemplo um código em XML que 

descreve a estrutura de uma estante e seu livro, tendo este livro a identificação de 

seu título, autor e seu preço. 

                                                 
6
 “A Tabela ASCII (American Standard Code for Information Interchange) é usada pela maior parte da 

indústria de computadores para a troca de informações.” (Bode, 2006, p. 55). 
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Figura 9 - Exemplo de código em XML 

(Ort, 2005, p. 6). 

 

 

Através deste exemplo, podemos perceber que as informações das tags só fazem 

sentido se forem associadas a um determinado significado. Como no exemplo 

sabemos que se trata de informações de um livro, as tags <title>, <author> e <price> 

se tornam claras.  

 

Um código em XML é muito bem estruturado. Toda tag que começa dentro de outra 

deve ser encerrada antes desta, e assim todas elas ficam encaixadas. Ele 

normalmente é associado a um XML Schema7 que especifica suas regras. Este 

esquema diz quais as tags que são permitidas, a estruturas destas tags, os tipos de 

dados de cada tag e quando a mesma é obrigatória, ou seja, não pode ser vazia.  

 

Desta forma, códigos XML bem formados e de acordo com as regras de um 

esquema associado, tornam-se muito simples de serem processados por quem tem 

claramente definido o significado de suas tags. 

 

Porém, mesmo com toda a estrutura de um código XML, ainda assim em 

determinadas situação podemos nos deparar com problemas referentes ao 

significado das tags. Quando temos documentos XML mais complexos, ou até 

mesmo diversos documentos, se tornam dificultoso identificar claramente o 

significado de tags como <title>, onde a mesma pode representar o título de um 

                                                 
7
 Segundo HUNTER (2007), um esquema é um tipo de documento que determina o formato de 

alguma coisa. O XML Schema define o formato de um documento XML e também é todo descrito 
usando XML. 
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livro, do exemplo anterior, e no mesmo código XML representar também o título que 

uma pessoa pode possuir (Dr. ou Sra.).  

 

Se estivermos falando de arquivos pequenos isto parece muito simples, mas quando 

se trata de documentos maiores, que envolvem dados complexos, ou ainda quando 

se trata de uma aplicação que irá ler os dados do documento XML, a identificação 

correta destes dados pode se tornar um processo bem dificultoso. 

  

De acordo com HUNTER (2007), para resolvermos este problema, podemos utilizar 

um artifício chamado namespaces, que são padrões de sintaxe para identificar 

nomes de tags em um documento XML, como podem observar no exemplo abaixo: 

 

 

 

  Figura 10 – Uso de Prefixos 
(HUNTER, 2007, p. 69). 

 

 

Como podemos observar, os dados do documento foram divididos em dois 

elementos: <pers> e <xhtml>, dividindo assim os dados de um mesmo documento 

XML. Mas, analisando ainda a existência de documentos bem maiores e mais 

complexos, não temos de forma clara o significado de cada elemento, além de não 

termos controle sobre os mesmos. 
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Para resolvermos mais este problema exposto temos a URI (Uniform Resource 

Identifier), que associa um determinado domínio a cada prefixo. 

 

 

Figura 11 - Exemplo do uso de Namespaces 
(HUNTER, 2007, p. 72). 

 

 

De acordo com o exemplo, antes da utilização do prefixo <pers>, o mesmo é 

vinculado ao domínio ”http://www.wiley.com/pers”, utilizando o comando padrão para 

a criação de namespaces: “xmlns”. 

 

De forma mais simplificada, namespaces são utilizados para evitar a ambigüidade 

em códigos XML, tornando este ainda mais legível e fácil de ser processado por 

qualquer aplicativo. 

 

Para mais detalhes sobre a estrutura e a linguagem XML, ver (HUNTER, 2007) e 

(RAY, 2001). 

 

 

4.2.2. HTTP (HyperText Transfer Protocol) 

 

 

Segundo TANENBAUM (2003), HTTP é um protocolo de transferência que 

especifica as mensagens que serão trocadas entre um cliente e um servidor. Ele 

utiliza outro protocolo, chamado TCP. “O TCP (Transmission Control Protocol) foi 

projetado especificamente para oferecer um fluxo de bytes fim a fim confiável em 

uma inter-rede não confiável.” (TANENBAUM, 2003, p. 405). 

 

Sendo assim, o HTTP estabelece uma conexão TCP para a troca de mensagens 

entre um navegador de Internet e um servidor, mas também permite processos mais 
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genéricos, como operações denominadas métodos, a exemplo do SOAP – que será 

estudado ainda neste capitulo. 

 

De acordo com (CERAMI, 2002), o HTTP é responsável, efetivamente, por 

transportar a mensagem XML entre um cliente e um servidor. Ele não é o único 

protocolo capaz de fazer isto, mas é o mais comumente usado por sua facilidade e 

estabilidade, já que é largamente utilizado na Web. 

 

 

4.2.3. SOAP (Simple Object Access Protocol) 

 

 

Segundo CERAMI (2002), SOAP é um protocolo baseado em XML para intercâmbio 

de informações entre um cliente e um serviço. Ele é totalmente escrito em XML, 

independente de plataforma e permite a comunicação entre diversas aplicações. Ele 

permite que aplicações se conectem facilmente a computadores remotos e utilizem 

seus serviços.  

 

Uma solicitação de um cliente ou uma resposta de um servidor são consideradas 

mensagem SOAP. Cada uma delas possui um envelope, um cabeçalho e um corpo, 

cada qual com suas próprias regras: 
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Figura 12 - Uma mensagem SOAP – Conceitualmente 
(Ort, 2005, p. 7). 

 

 

- Envelope: Cada mensagem tem, obrigatoriamente, um elemento envelope.  Nele é 

definida a versão SOAP utilizada;  

 

- Cabeçalho: Elemento opcional que pode ser usado como mecanismo de 

autenticação, gestão de operação ou autorização. Pode ser usado, por exemplo, 

para assinatura digital; 

 

- Corpo: Cada mensagem SOAP tem, obrigatoriamente, um elemento corpo. Este 

elemento contém a parte principal e real da mensagem, que pode ser qualquer tipo 

de dados XML, porém com o uso de namespaces exclusivos do próprio SOAP. 

 

Na figura 13 podemos verificar um exemplo de funcionalidade do SOAP, com um 

serviço de Previsão do Tempo: 
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Figura 13 - Exemplo de funcionalidade SOAP 
(CERAMI, 2002, p. 44). 

 

 

A mensagem de pedido do cliente deve incluir o nome do método que se deseja 

utilizar e os parâmetros que são necessários (variáveis de acordo com o serviço). 

Como podemos observar no exemplo, o pedido possui apenas um elemento 

envelope, que por sua vez possui um corpo.  

 

 

 

Figura 14 - Exemplo de Mensagem de Solicitação SOAP 
(CERAMI, 2002, p. 44). 

 

 

Assim como na solicitação, podemos verificar que a resposta também possui um 

elemento envelope e um corpo. O namespace <getTempResponse> refere-se ao 

pedido inicial. 
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Figura 15 - Exemplo de Mensagem de Resposta SOAP 
(CERAMI, 2002, p. 45). 

 

 

No caso de erros encontrados na leitura da mensagem SOAP, um código de erro 

deve ser utilizado para que o mesmo seja identificado. 

 

 

4.2.4. WSDL (Web Service Description Language) 

 

 

Segundo Studer, Grimm e Abecker (2007), o WSDL possui como tarefa básica 

fornecer uma definição precisa da interface de um Web Service. Quem for utilizar o 

Web Service irá interpretar a descrição do WSDL para invocar o serviço 

corretamente. 

 

Já na concepção de CERAMI (2002), o WSDL funciona como um "contrato" entre o 

servidor solicitante e o servidor prestador do serviço. Ele independe da plataforma e 

da linguagem e é utilizado principalmente para descrever serviços SOAP.  

 

A especificação do WSDL é dividida conforme figura 16: 
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Figura 16 - Especificação – WSDL 
(CERAMI, 2002, p. 104). 

 

 

- Elemento <definitions>: Elemento raiz do documento WSDL, define o nome do 

Web Service e declara os namespaces utilizados no restante do documento; 

  

- Elemento <types>: Descreve todos os tipos de dados utilizados na mensagem 

WSDL; 

 

- Elemento <message>: Define o nome da mensagem a ser transmitida e pode 

conter vários elementos que constituem a mensagem; 

 

- Elemento <portType>: Combina vários elementos que formam uma mensagem 

completa; 

  

- Elemento <binding>: Descreve as especificações para um protocolo, exemplo 

SOAP; 

 

- Elemento <service>: Define o endereço para invocar um determinado serviço, 

incluindo comumente um URL para invocar o serviço SOAP. 
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4.2.5. UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) 

 

 

Segundo Ort (2005), o UDDI especifica uma forma de integrar, publicar e localizar 

dados sobre um Web Service. Ele funciona como um serviço de páginas amarelas - 

que possui números de telefones - fornecendo informações como: nome do serviço, 

uma breve descrição de sua funcionalidade e seu endereço de acesso. 

 

De forma mais técnica, apresentada por Studer, Grimm e Abecker (2007), existem 4 

tipos de dados no UDDI, conforme ilustrado na figura 17: 

 

 

 

Figura 17 - Tipos de dados – UDDI 
(CERAMI, 2002, p. 139). 

 

 

- Elemento <businessEntity>: É o elemento mais alto e contém informações sobre 

a empresa e seu Web Service; 

 

- Elemento <businessService>: Descrição técnica (texto descritivo) dos Web 

Services. Pode conter também um conjunto de categorias de serviços 

(categoryBag), por exemplo por região geográfica, indústria, produto. Este elemento 

pode conter uma assinatura digital. Ele também referencia ao elemento 

<bindingTemplate>;  
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- Elemento <bindingTemplate>: Fornece uma descrição técnica de uma empresa 

de serviços e especifica um ponto de acesso para invocar o serviço. Basicamente é 

uma seqüência de caracteres que representa uma interface técnica, como um URL, 

um e-mail. Referencia também ao menos um <tModel>; 

 

- Elemento <tModel>: Especifica protocolos, formato e seqüência de intercâmbio. É 

a base para a identificação de serviços adequados. 

 

 

4.3. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DO SOA 

 

 

Segundo Ort (2005), existem muitas razões para uma empresa adotar uma 

abordagem SOA e, mais especificamente, uma abordagem baseada em Web 

Services. Algumas das principais razões são:  

 

- Reutilização: O que impulsiona o SOA é a reutilização de serviços empresariais. 

Reutilizar funcionalidade que já existe dentro ou fora das empresas, em vez de 

desenvolver um código que reproduz essas funções, pode resultar em um enorme 

ganho com desenvolvimento, custo e tempo. O benefício da reutilização cresce à 

medida que mais e mais serviços prestados às empresas são construídos e 

incorporados em diferentes aplicações. Com o SOA, a única característica de um 

serviço que uma aplicação precisa saber é a interface pública. As funções de uma 

aplicação ou sistema (incluindo sistemas legados) podem ser muito mais facilmente 

acessadas como um serviço no SOA do que em qualquer outra arquitetura. Assim, 

integrar aplicações e sistemas pode ser muito simples; 

 

- Interoperabilidade: O SOA tem por objetivo que os clientes e serviços de 

comunicação compreendam uns aos outros, independente da plataforma em que 

são executados. Este objetivo pode ser satisfeito apenas se os clientes e serviços 

têm uma forma padrão de se comunicar uns com os outros. Na verdade, Web 

Services é exatamente isso. Web Services incluem um conjunto de protocolos e 

tecnologias que são amplamente aceitos e utilizados, e que estão independentes de 

plataforma, de sistema e idioma; 
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- Escalabilidade: Porque os serviços SOA são levemente acoplados, os aplicativos 

que usam esses serviços tendem a escala facilmente - e certamente mais do que 

aplicações em um ambiente mais bem acoplado. Isso porque há poucas 

dependências entre o pedido e os serviços que este utiliza; 

 

- Custo - benefício: Soluções customizadas são caras para construir porque exigem 

extensa análise, desenvolvimento, tempo e esforço. Também exige esforço para 

manter e melhorar porque estão geralmente bem-acoplado, de modo que as 

mudanças em um componente da solução integrada exigem alterações em outros 

componentes. Web Services baseados em SOA deve resultar em soluções menos 

onerosas porque a integração de clientes e serviços não exige uma análise em 

profundidade e códigos únicos de soluções personalizadas.  

 

 

4.4. O USO DO SOA NA NF-e 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009), para o projeto da NF-e, será disponibilizado 

um Web Service por serviço, e um método para cada tipo de serviço. 

 

Os serviços disponibilizados pela SEFAZ até o momento são: Recepção de lotes de 

NF-e, Consulta de processamento de lote de NF-e, Cancelamento de NF-e, 

Inutilização de numeração de NF-e, Consulta situação atual da NF-e, Consulta 

Status do Serviço e Consulta Cadastro. Veremos mais detalhes sobre cada um 

deles ainda neste capitulo da monografia. 

 

A utilização dos Web Services sempre deverá ser iniciada pelo contribuinte, que 

deve enviar uma mensagem nos padrões XML e SOAP. 

 

Quando o serviço for assíncrono, o método retornará uma resposta confirmando o 

recebimento da mensagem e em no máximo três minutos a SEFAZ se compromete 

a processar a mensagem recebida. O resultado deste processamento ficará 

disponível ao contribuinte por um período de 24hr em outro Web Service. 
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Quando o serviço foi síncrono o resultado do processamento da mensagem será 

transmitido ao contribuinte na mesma conexão. 

 

São feitas várias validações nas mensagens recebidas, e sempre que houver erros 

será disponibilizada a mensagem de resposta contendo um código e uma descrição 

do erro. Para saber detalhes sobre todos os códigos de erros possíveis, ver (Portal 

da NF-e, 2009, p. 67 a 70). 

 

Na figura 18, podemos observar as principais validações feitas nas mensagens 

transmitidas para os Web Services: 

 

 

 

Figura 18 – Tabela: Principais regras de validação aplicadas nos Web Services da NF-e 
(Portal da NF-e, 2009, p. 67). 

 

 

As regras de validação cuja coluna “aplicação” esta classificada como geral são 

feitas para todos os Web Services, já aquelas classificadas como especificas são 

próprias de um determinado Web Service.  

 

A seguir, veremos mais detalhes sobre cada um dos serviços disponibilizados pela 

SEFAZ para a NF-e. 
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4.4.1. Web Service – NfeRecepcao 

 

 

 
Figura 19 - Transmissão de Lote de NF-e 

(Portal da NF-e, 2009, p. 27). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é assíncrono, e sua função é de 

recepção de lotes de NF-e. 

 

Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP 

contendo uma ou mais notas fiscais. O nome do arquivo será o número do lote com 

extensão “-env-lot.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

transmissão.  O nome do arquivo será o número do lote com extensão “-rec.xml”. 

 

Se as validações da mensagem de entrada não retornarem nenhum erro, a mesma 

será colocada em uma fila para processamento e a mensagem de retorno conterá 

um número de recibo, data e hora do recebimento. 

 

As mensagens colocadas na fila de processamento são consumidas por um servidor 

de processamento, que faz novas validações e armazena os resultados em uma fila 

de saída.  

 

Após todas as validações, a mensagem final do processamento terá um dos 

seguintes resultados: 
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- Rejeitado: a nota será descartada, não ficando registrada na SEFAZ e permitindo 

ao contribuinte fazer o seu acerto para posterior reenvio ou a inutilização da mesma; 

 

- Autorizada: a nota será armazenada no banco de dados da SEFAZ, e um 

protocolo de autorização será enviado ao contribuinte; 

 

- Denegada: a nota será armazenada no banco de dados da SEFAZ, mas seu uso 

não será autorizado devido a problemas ficais do emitente ou destinatário da nota. 

Um protocolo de denegação será enviado ao contribuinte. 

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service, bem como de todas as validações feitas nas mesmas e na NF-e, ver 

(Portal da NF-e, 2009, p. 27 a 35). 

 

 

4.4.2. Web Service – NfeRetRecepcao 

 

 

 
Figura 20 - Consulta Processamento de Lote de NF-e 

(Portal da NF-e, 2009, p. 36). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

consulta de processamento de lote de NF-e. Este serviço deverá ser utilizado pelo 

contribuinte ao menos 15 segundos após o envio da mensagem de lote de NF-e. 
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Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP 

contendo um número de recibo que identifica o lote de NF-e. O nome do arquivo 

será o número do recibo com extensão “-ped-rec.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado do 

processamento de envio do lote.  O nome do arquivo será o número do recibo com 

extensão “-pro-rec.xml”. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a mensagem final 

do processamento deverá retornar o status de Lote Processado, e o resultado de 

processamento de cada uma das notas deste lote. 

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 36 a 40). 

 

 

4.4.3. Web Service – NfeCancelamento 

 

 

 
Figura 21 - Cancelamento de NF-e 

(Portal da NF-e, 2009, p. 41). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

atendimento de solicitação de cancelamento de NF-e. 
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Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP 

contendo a solicitação de cancelamento da NF-e. O nome do arquivo será a chave 

de acesso completa da NF-e com extensão “-ped-can.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

solicitação de cancelamento da NF-e. O nome do arquivo será a chave de acesso 

completa com extensão “-can.xml”. 

 

Para este serviço temos algumas validações especificas como, por exemplo: a NF-e 

que se deseja cancelar tem que existir na base de dados da SEFAZ, não pode já 

estar cancelada, não pode estar autorizada a mais de sete dias, entre outras. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a situação de NF-

e cancelada é armazenada na base de dados da SEFAZ, e a mensagem final do 

processamento deverá retornar o status de cancelamento homologado e um número 

de protocolo de cancelamento. 

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 41 a 46). 

 

 

4.4.4. Web Service – NfeInutilizacao 

 

 

 

Figura 22 - Inutilização de numeração de NF-e 
(Portal da NF-e, 2009, p. 47). 
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De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

atendimento de solicitação de inutilização de numeração de NF-e. 

 

Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP 

contendo a solicitação de inutilização de numeração de NF-e. O nome do arquivo 

será composto por: UF + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + 

Número Inicial + Número Final com extensão “-ped-inu.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

solicitação de inutilização de numeração de NF-e. O nome do arquivo será composto 

por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + 

Número Final com extensão “-inu.xml”. 

 

Para este serviço temos algumas validações especificas como, por exemplo: o 

número de NF-e que se deseja inutilizar não pode existir na base de dados da 

SEFAZ, a numeração inicial não pode ser superior à final na mensagem, o intervalo 

entre a numeração inicial e a numeração final não pode ser superior a 1.000, entre 

outras. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a numeração de 

NF-e é armazenada na base de dados da SEFAZ como inutilizada, e a mensagem 

final do processamento deverá retornar o status de inutilização homologada e um 

número de protocolo de inutilização. 

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 47 a 52). 
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4.4.5. Web Service – NfeConsulta Protocolo 

 

 

 
Figura 23 - Consulta situação atual da NF-e 

(Portal da NF-e, 2009, p. 53). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

atendimento de solicitação de consulta do status de uma NF-e. 

 

Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP 

contendo a chave de acesso da NF-e que deseja consultar. O nome do arquivo será 

a chave de acesso completa com extensão “-ped-sit.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

consulta do status da NF-e. O nome do arquivo será a chave de acesso completa 

com extensão “-sit.xml”. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a mensagem final 

do processamento deverá retornar o status atual da NF-e na base de dados da 

SEFAZ.  

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 53 a 56). 
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4.4.6. Web Service – NfeStatusServico 

 

 

 
Figura 24 - Consulta Status do Serviço 

(Portal da NF-e, 2009, p. 57). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

atendimento de solicitação de consulta do status do serviço de NF-e prestado pela 

SEFAZ. 

  

Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP para 

consulta do status do serviço de NF-e. O nome do arquivo será: 

“AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-ped-sta.xml”. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

consulta do status do serviço de NF-e. O nome do arquivo será: 

“AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-sta.xml”. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a mensagem final 

do processamento deverá retornar o status atual do serviço de processamento de 

NF-e na SEFAZ.  

 

Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 57 a 60). 
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4.4.7. Web Service – CadConsultaCadastro 

 

 

 

Figura 25 - Consulta Cadastro 
(Portal da NF-e, 2009, p. 61). 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009) este serviço é síncrono, e sua função é de 

consultar o cadastro de contribuintes de ICMS da SEFAZ. 

  

Como entrada do serviço é enviada pelo contribuinte uma mensagem SOAP para 

consulta do cadastro de contribuintes de ICMS da SEFAZ. 

 

Como retorno do serviço, temos uma mensagem XML contendo o resultado da 

consulta. 

  

Um detalhe importante a se saber sobre este Web Service, é que a disponibilidade 

do mesmo não é a mesma dos outros Web Services da NF-e. 

 

Após todas as validações, e em caso de não haverem problemas, a mensagem final 

do processamento deverá retornar a situação cadastral do contribuinte pesquisado 

na SEFAZ.  
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Para maiores detalhes sobre o layout das mensagens de recepção e resposta deste 

Web Service bem como de todas as validações feitas nas mesmas, ver (Portal da 

NF-e, 2009, p. 61 a 66). 
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5. SEGURANÇAS UTILIZADAS NO PROJETO – CERTIFICADO DIGITAL 

 

 

Neste capítulo iremos conhecer sobre Certificados Digitais, a medida de segurança 

utilizada no projeto NF-e, e iremos compreender como se deu o seu uso dentro 

deste projeto. 

 

Em primeiro lugar, é necessário que se esclareça qual a importância que devemos 

ter quando o assunto é a segurança na troca de informações. Resumidamente, “... a 

segurança se preocupa em garantir que pessoas mal-intencionadas não leiam ou, 

pior ainda, modifiquem secretamente mensagens enviadas a outros destinatários.” 

(TANENBAUM, 2003, p. 543). 

 

De acordo com ARISP (2005), a Certificação Digital provê: autenticidade, 

confidencialidade e integridade na troca de informações através da Internet, que são 

aspectos muito importantes principalmente quando se trata de informações 

confidenciais. Com ela tornou-se possível o uso da Internet para diversos serviços. 

 

Para compreender bem o que são Certificados Digitais, inicialmente precisamos 

conhecer sobre criptografias, que é onde quase todo o conceito de segurança na 

Internet se baseia. 

 

 

5.1. CRIPTOGRAFIA 

 

 

Segundo ARISP (2005), criptografia é a arte de escrever em códigos. Um texto 

escrito em códigos é chamado de texto cifrado. Para se obter o texto cifrado, é feita 

a cifragem, e para se retornar ao texto original é feita a decifragem.  
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Ambos os processos são feitos por programas de computadores que, além de 

receberem o texto, recebem também uma chave - número binário - que define ou 

parametriza como o processo deverá ser feito.  

 

 

 

Figura 26 – Criptografia 
(ARISP, 2005, p. 2). 

 

 

O processo matemático pelo qual uma informação é criptografada chama-se 

algoritmo. Segundo Bode (2006 apud FERREIRA, 1986, p. 84) um algoritmo 

consistem em: “Processo de cálculo, ou de resolução de um grupo de problemas 

semelhantes, em que se estipulam, com generalidade e sem restrições, regras 

formais para obtenção do resultado, ou da solução do problema”. 

 

Ao longo da história, diversos algoritmos criptográficos foram sendo implementados, 

à medida que a evolução tecnológica facilitava cada vez mais a descoberta de 

segredos criptográficos. 
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Segundo TANENBAUM (2003), os algoritmos de criptografia podem ser 

implementados tanto em hardware quanto em software. Em hardware se ganha uma 

maior velocidade na execução do algoritmo e no software se ganha maior 

flexibilidade para mudanças. 

 

Um algoritmo de criptografia sempre deverá ser público, mas também forte e 

complexo de modo a dificultar seu cálculo. Juntamente com isto, a chave deve ser 

mantida em sigilo e ser preferencialmente uma chave longa, pois o esforço para que 

a mesma seja descoberta é exponencial ao seu tamanho. Desta forma, diminuem-se 

as chances de a mesma ser descoberta e a mensagem descriptografada por 

pessoas mal intencionadas através do método de tentativa e erro. 

 

Existem dois tipos de criptografias, como veremos a seguir. 

 

 

5.1.1. Criptografia Simétrica 

 

 

Segundo ARISP (2005), a criptografia simétrica faz uso da mesma chave tanto para 

a cifragem quanto para a decifragem e esta mesma chave deve ser conhecida tanto 

por quem cifra quanto por quem decifra. Isto requer uma maior segurança de ambas 

as partes para se manter a chave em sigilo. 

 

De acordo com Bode (2006), um dos principais algoritmos de criptografia simétrica 

foi o algoritmo DES (Data Encryption Standard), desenvolvido pela IBM no começo 

dos anos 70. 

 

O algoritmo em si é padronizado e conhecido publicamente, porém o que mantém a 

privacidade é a chave que é usada na reversão do algoritmo DES. Isto significa que, 

somente quem possui a chave poderá reverter o processo de criptografia e obter a 

mensagem ou documento original. E, como medida de segurança, esta chave 

precisa ser trocada periodicamente, diminuído assim as chances de a mesma ser 

descoberta. 
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Na figura 27 temos uma listagem dos principais algoritmos de criptografia simétrica. 

Para maiores detalhes sobre cada um deles ver (TANENBAUM, 2003, p. 554 à p. 

564). 

 

 

 

Figura 27 – Tabela: Principais algoritmos de criptografia simétrica. 
(TANENBAUM, 2003, p. 564). 

 

 

Mas, com o uso de algoritmo de criptografia simétrica surgiu um outro problema: 

enviar ao destinatário a chave - segredo do algoritmo criptográfico - além da própria 

mensagem criptografada, e protege-la contra possíveis roubos. 

 

 

5.1.2. Criptografia Assimétrica 

 

 

De acordo com ARISP (2005) e Bode (2006), a criptografia assimétrica, ou de chave 

pública, utiliza chaves distintas para a cifragem e para a decifragem. Estas chaves 

estão relacionadas, permitindo que uma faça o inverso da outra. Neste par de 

chaves, uma deverá ficar em sigilo (chave privada) e a outra (chave pública) deverá 

ser disponibilizada para todo mundo que queira se comunicar com o dono da chave 

privada. 

 

O primeiro, e mais utilizado, algoritmo assimétrico foi criado em 1977 e recebeu o 

nome de RSA (inicias do sobrenome de seus criadores: Ronald Rivest, Adi Shamir e 

Leonard Adleman).  
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O algoritmo RSA se resume da seguinte forma: quem precisa trocar informações 

escolhe dois números primos gigantescos. São feitas algumas operações 

matemáticas com estes números, o que resultará em dois novos números, sendo 

que um poderá ser conhecido (chave pública) e o outro deverá ficar em segredo 

(chave privada) formando um par de chaves criptográficas.  

 

Existem vários outros algoritmos de criptografia assimétrica: algoritmo da mochila, 

algoritmos baseados na dificuldade de calcular logaritmos discretos, algoritmos 

baseados em curvas elípticas, entre outros. Para maiores detalhes sobre cada um 

deles ver (TANENBAUM, 2003, p. 567). 

 

Segundo ARISP (2005), a criptografia assimétrica garante a confidencialidade e a 

autenticidade de informações, como veremos a seguir: 

  

Confidencialidade: Para envio de informações sigilosas, o remetente deverá possui 

a chave pública (que pode ser disponibilizada pela Internet) da pessoa com a qual 

ele deseja se comunicar. Com esta chave, ele cifra a mensagem que deseja enviar, 

utilizando o algoritmo RSA, e somente o destinatário, dono na chave privada, poderá 

decifrar a mensagem. 

 

 

 

Figura 28 - Confidencialidade utilizando criptografia assimétrica 
(ARISP, 2005, p. 4). 
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Autenticidade: Inversamente à situação anterior, o remetente deverá utilizar sua 

chave privada para cifrar uma mensagem, utilizando algoritmo RSA, garantindo 

assim, sua autoria no documento. O destinatário, por sua vez, possuindo a chave 

pública do remetente, pode decifrar a mensagem com a certeza da autoria da 

mesma. Isto não tornará a mensagem confidencial, porém sua autoria e identidade 

são garantidas no documento, como ocorre com a assinatura de uma pessoa. O que 

temos neste processo chama-se assinatura digital, que entraremos em detalhes a 

seguir. 

 

 

 

Figura 29 - Autenticidade utilizando criptografia assimétrica 
(ARISP, 2005, p. 5). 

 

 

5.2. ASSINATURAS DIGITAIS 

 

 

De acordo com TANENBAUM (2003), assim como a assinatura de uma pessoa é 

utilizada na autenticidade de documentos legais, a assinatura digital, por sua vez, 

faz este papel em documentos digitais de modo a garantir: a identidade do 

transmissor, o não repudio do mesmo com o conteúdo do documento transmitido e a 

não invenção ou modificação destes documentos pelo receptor.  
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O método utilizado para autenticidade (já descrito anteriormente), somado a uma 

função de sumário ou resumo - conhecida como função de Hash - é o que 

chamamos de Assinatura Digital. 

 

Existem diversas funções de sumário de mensagens, sendo as principais o MD5 e o 

SHA-1. Para maiores detalhes sobre cada umas destas funções ver (TANENBAUM, 

2003, p. 571 e 572). 

 

Segundo ARISP (2005), está função resumo aumenta o desempenho do processo 

de autenticação por ser bem menor que o texto original, além de garantir a 

integridade do documento, pois qualquer alteração no mesmo altera o conteúdo do 

resumo. Este resumo, cifrado com a chave privada, é anexado ao documento 

original. 

 

 

 

Figura 30 - Assinatura digital utilizando algoritmos de chave pública 
(ARISP, 2005, p. 6). 

 

 

Para validar uma assinatura digital, são utilizadas duas operações: cálculo do 

resumo criptográfico e decifragem da assinatura com a chave pública do remetente. 

Se o resultado de ambas as operações forem idênticos, a integridade do documento 

este garantida. Caso contrário, ou o documento original foi alterado ou a chave 

pública está com problemas. 
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Figura 31 - Conferência da assinatura digital 
(ARISP, 2005, p. 7). 

 

 

Com a medida provisória nº. 2.200 de agosto de 2001, documentos eletrônicos 

passaram a ter validade jurídica e sua autenticidade e integridade foi garantida com 

o uso de Certificados Digitais. 

 

 

5.3. CERTIFICADOS DIGITAIS 

 

 

De acordo com TANENBAUM (2003), Certificados Digitais vieram para solucionar 

um problema até o momento não mencionado, que é a logística de distribuição de 

chaves públicas entre os interessados em trocar documentos digitais. 

 

Certificado Digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente, que vincula 

uma pessoa a uma determinada chave pública. Este documento segue um padrão 

chamado X.509 que está difundido em toda a Internet. O X.509 está atualmente em 

sua terceira versão e nada mais é do que um modo de escrever certificados. A 

seguir, os campos necessários e um certificado segundo o padrão X.509. 
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Figura 32 – Tabela: Os campos básicos de um certificado X.509 
(TANENBAUM, 2003, p. 576 e 577). 

 

 

A organização responsável por emitir e assinar um Certificado Digital é chamada de 

CA (Certification Authority — Autoridade de Certificação). Certamente não há como 

existir uma única CA responsável por todos os certificados emitidos. Desta forma foi 

desenvolvida uma infra-estrutura própria para certificação, chamada de PKI (Public 

Key Infrastructure — Infra-estrutura de Chaves Publicas) e que certamente também 

não é única.  

 

Uma PKI possui CA´s, usuários, certificados e diretórios. Ela é responsável por 

organizar todos estes componentes e padronizar documentos e protocolos. Isto 

pode ser feito simplesmente através de uma hierarquização de CA´s onde as 

superiores certificam as inferiores que por sua vez certificam uma pessoa ou 

empresa. A figura 33 ilustra a hierarquia de uma PKI, onde ROOT representa a CA´s 

raiz e RA (Regional Authorities) representa uma CA regional. 
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Figura 33 – Estrutura de uma PKI  
(a) Uma PKI hierarquico. (b) Uma cadeia de certificados 

(TANENBAUM, 2003, p. 578). 

 

 

Segundo ARISP (2005), as CA´s possuem deveres e obrigações descritas no DPC 

(Declaração de Praticas de Certificação). Uma das principais obrigações de uma CA 

antes de emitir um certificado é a identificação da pessoa ou entidade que está 

solicitando o mesmo.  

 

A ICP Brasil (Autoridade Certificadora Raiz Brasileira) é o órgão que especifica 

procedimento, audita e fiscaliza uma CA. CA´s credenciadas a ICP Brasil garantem 

os critérios estabelecidos pelo mesmo. A figura 34 nos mostra um exemplo de 

certificado emitido pela ICP-Brasil: 
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Figura 34 - Certificado Digital da ICP Brasil 
(ARISP, 2005, p. 9). 

 

 

Segundo a ICP-BRASIL (2007), os certificados digitais podem ser de dois tipos:  

 

Certificado de Assinatura Digital (A1, A2, A3 e A4): São os certificados 
usados para confirmação da identidade na web, correio eletrônico, 
transações online, redes privadas virtuais, transações eletrônicas, 
informações eletrônicas, cifração de chaves de sessão e assinatura de 
documentos com verificação da integridade de suas informações.  
 
Certificado de Sigilo (S1, S2, S3 e S4): São os certificados usados para 
cifração de documentos, bases de dados, mensagens e outras informações 
eletrônicas. (ICP-BRASIL, 2007, p. 11). 

 

 

As classificações A1, A2, A3, A4, S1, S2, S3 e S4 definem algumas características 

quando à geração de chaves criptográficas, seu tamanho e sua validade, conforme 

tabela a seguir: 
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Figura 35 – Tabela: Tipos de Certificados Digitais da ICP-Brasil 
(ICP-BRASIL, 2007, p. 11 e 12). 

  

 

O uso de certificados digitais traz uma série de responsabilidades. O usuário de um 

certificado digital não pode negar a autoria de um documento seu (não-repudio). 

Desta forma, uma chave privada deve ser muito bem protegida e, na menor suspeita 

de comprometimento da mesma, deverá ser informada a CA que emitiu o certificado 

para que o mesmo seja revogado e publicado em uma LCR (Lista de Certificados 

Revogados). A LCR possui todos os certificados revogados, seja por solicitação ou 

por vencimento de seu período de validade. 

 

Conforme exposto por TANENBAUM (2003), a LCR sempre deverá ser consultada 

antes de se fazer uso de uma chave pública. Para isto, as CA´s deverão lançar 

periodicamente a LCR e esta deverá ser armazenada no mesmo diretório onde são 
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armazenados os certificados. Uma outra alternativa ainda seria simplesmente 

apagar dos diretórios de armazenamento aqueles certificados que estão na LCR. 

  

 

5.4. O USO DE CERTIFICADOS DIGITAIS NA NF-e 

 

 

De acordo com o Portal da NF-e (2009), para o projeto da NF-e, o Certificado Digital 

deverá ser emitido pela ICP Brasil, ser do tipo A1 ou A3 (classificações descritas 

anteriormente) e conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado.  

  

Este certificado será utilizado em dois momentos distintos, conforme segue: 

 

 

5.4.1. Transmissão  

 

 

O certificado digital utilizado para a transmissão de dados deverá conter o CNPJ do 

responsável pela transmissão das mensagens (matriz), o que não necessariamente 

é o mesmo estabelecimento emissor. A função principal do certificado neste 

momento é identificar o aplicativo do contribuinte que está tentando se comunicar 

com a SEFAZ. 

 

 

5.4.2. Assinatura de Mensagens 

 

 

O Certificado Digital que será utilizado para a assinatura de mensagens deverá 

conter o CNPJ do estabelecimento que está emitindo a NF-e ou do estabelecimento 

matriz.  

 

Ele será utilizado na assinatura das mensagens de Autorização de Uso (Arquivo NF-

e), Pedido de Cancelamento de NF-e e Pedido de Inutilização de Numeração de NF-
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e. Estas mensagens são documentos eletrônicos no formato de XML (já estudado 

anteriormente) e a assinatura deverá seguir os seguintes padrões: 

 

a) Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”, utilizando o formato 
“Enveloped” (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/); 
b) Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil 
(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data); 
c) Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o 
certificado do usuário final); 
d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado); 
e) Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e 
A3 (1024 bits); 
f) Função criptográfica assimétrica: RSA  
(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsasha1); 
g) Função de “message digest”: SHA-1  
(http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1); 
h) Codificação: Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64); 
i) Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML 
enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. São elas: 
(1) Enveloped (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature) e 
(2) C14N (http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315).  
(Portal da NF-e, 2009, p. 17). 
 

 

A assinatura digital deverá ser feita sobre todo o conteúdo da tag <infNFe> do 

documento XML, conforme exemplo abaixo: 

 

 

 

Figura 36 - Exemplo de Assinatura Digital em um arquivo da NF-e 
(Portal da NF-e, 2009, p. 16 e 17). 

   

 

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
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Para validar a assinatura digital, a SEFAZ adotará os seguintes procedimentos: 

 

(1) Extrair a chave pública do certificado; 
(2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado; 
(3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando 
também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da 
cadeia; 
(4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a 
aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do 
tipo S); 
(5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma 
Autoridade Certificadora; 
(6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de 
confiança; 
(7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema; 
(8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final). 
A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de 
Fazenda Estadual, podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou 
Download periódico. As assinaturas digitais das mensagens serão 
verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no 
momento da conferência da assinatura. 
(Portal da NF-e, 2009, p. 17 e 18). 
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6. IMPLANTAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo demonstrar de forma breve a estratégia e a 

experiência de outros países na implantação de projetos similares ao da Nota Fiscal 

Eletrônica. Foram utilizados para estudos os Estados Unidos da América, a Europa 

e o Chile, os quais foram possíveis a localização de maior número de documentos 

sobre o assunto. 

 

O capítulo também descreve brevemente quais são as fases impostas pelo governo 

brasileiro para a implantação da NF-e. 

 

 

6.1. IMPLANTAÇÃO NOS EUA 

 

 

De acordo com a Câmara de Comércio de Santiago – Chile (2008-2009), a Nota 

Fiscal Eletrônica está sendo implantada nos EUA apenas para grandes empresas, 

porém devido às facilidades que já estão sendo observadas no modelo adotado 

como baixo custo de manutenção e melhor utilização de capital, acredita-se que até 

2010 o numero de Nota Fiscal Eletrônica emitida no país irá superar o de nota fiscal 

em papel, como podemos observar na figura 37: 
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Figura 37 – Gráfico: EUA (Nota Fiscal Eletrônica X Nota Fiscal em papel) 
 (Câmara de Comércio de Santiago – Chile, 2008-2009, p. 5). 

 

 

6.2. IMPLANTAÇÃO NA EUROPA 

 

 

De acordo com a Câmara de Comércio de Santiago – Chile (2008-2009), a Nota 

Fiscal Eletrônica começou a ser implantada na Europa em 2001 e desde então os 

países estão tentando se adaptar a ela. 

 

Especialistas afirmam que a nota fiscal emitida em papel continuará vigorando na 

Europa por pelo menos mais dez anos. Isto porque as organizações fazem cada vez 

mais operações internacionais, o que os faz negociar com países de menor 

maturidade fiscal e tecnológica.  

 

Ainda conforme a Câmara de Comércio de Santiago – Chile (2008-2009), um estudo 

publicado pela European Banking Association (EBA) e Innopay em 2008 afirma que 

entre as razões que levam as empresas que atuam na Europa a continuar usando a 

nota fiscal em papel são as obrigações contratuais, o medo da fraude e a 

imaturidade do uso de tecnologias.  
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6.3. IMPLANTACAO NO CHILE 

 

 

De acordo com a Câmara de Comércio de Santiago – Chile (2002), a Nota Fiscal 

Eletrônica iniciou sua fase piloto no segundo semestre de 2002 e é estimado um 

custo de aproximadamente $ 130.000 para adaptação das empresas a esta nova 

forma de faturamento, sendo que 60% destas empresas acreditam que este 

investimento teria retorno breve. 

 

Porém, de acordo com a Câmara de Comércio de Santiago – Chile (2008-2009), 

pesquisas apontam que 43% das empresas continuam a emitir nota fiscal em papel 

mesmo tendo adotado a Nota Fiscal Eletrônica. Deste grupo de empresas que 

utilizam os dois tipos de notas fiscais, simultaneamente, 34% do faturamento mensal 

são emitidos ainda em papel. Isto porque muitas empresas ainda mantêm o sistema 

tradicional como uma cópia de segurança contra possíveis falhas de software ou 

Internet, que impedem a emissão de Nota Fiscal Eletrônica. Esta situação acaba 

impedindo o desenvolvimento e utilização da Nota Fiscal Eletrônica no Chile e 

tornar-se uma barreira. 

 

 

6.4. IMPLANTACAO NO BRASIL 

 

 

De acordo com a revista INFO (06/2009), a implantação da NF-e no Brasil está 

sendo um processo gradativo:  

 

- Iniciou-se o projeto da NF-e com os projetos-pilotos, no fim de 2007; 

 

O Projeto Piloto da Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido, de forma 
integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados da Bahia, Goiás, 
Maranhão, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, Receita 
Federal, Superintendência da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA), 
Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários 
Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas: 
• Cervejarias Kaiser S.A. 
• Companhia Ultragaz S.A. 
• Dimed Distribuidora de Medicamentos S.A. 
• Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. 
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• Eurofarma Laboratórios Ltda. 
• Ford Motor Company Brasil Ltda. 
• General Motors do Brasil Ltda. 
• Gerdau Aços Longos S.A. 
• Office Net do Brasil S.A. 
• Petrobrás - Distribuidora de Petróleo 
• Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. 
• Robert Bosch Limitada 
• Sadia S.A. 
• Siemens VDO Automotive Ltda. 
• Souza Cruz S.A. 
• Telefônica - Telesp Telecomunicações de São Paulo S.A. 
• Toyota do Brasil 
• Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. 
• Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. (Portal da NF-e, 
2009, p. 140). 

 

- No ano de 2008 foram 14 atividades econômicas que tiveram de se adequar ao 

sistema, em dois momentos distintos; 

 

- No início de abril de 2009, foram mais 25 atividades econômicas; 

 

- No dia 1° de setembro de 2009 foram mais 54 atividades econômicas adotem a 

NF-e. 

 

Ainda de acordo com a revista INFO (2009), Claudio Coli, diretor de operações da 

consultoria Mastersaf, especializada nas áreas fiscal, faz um alerta muito importante: 

"Para os segmentos sujeitos à obrigatoriedade, a nota fiscal em papel passa a 

operar em desacordo com a legislação e o Fisco, submetendo-se às penalidades de 

quem atua sem emitir nota fiscal." (SPED, 2009, p. 50). 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Com embasamento na pesquisa realizada, conclui-se que o projeto da NF-e é uma 

iniciativa muito importante para o desenvolvimento do Brasil, devido à mudança de 

paradigmas, à evolução tecnológica e principalmente à melhora nos processos, 

onde os mesmos terão de ser mais bem controlados e os sistemas aperfeiçoados 

tanto no FISCO como nas empresas.  

 

Para empresas já estruturadas e principalmente para aquelas que participaram do 

projeto piloto, já citado anteriormente, o investimento necessário à NF-e está longe 

de ser um problema, passando a ser um grande aliado. Porém, as empresas que 

não estão dispostas a investir neste projeto poderão vir a ter grandes problemas, 

pois estamos caminhando para que todos os setores da economia sejam obrigados 

a utilizar a NF-e. 

 

O uso de novas tecnologias, como Web Services, Certificados Digitais e Assinaturas 

Digitais, para aqueles que não estão familiarizados com as mesmas, tende a ser o 

primeiro grande problema. Embora estes conceitos pareçam fáceis, a implantação 

dos mesmos pode demandar de especialistas, tempo e dinheiro, o que para muitas 

empresas podem ser algo praticamente impossível de se obter. 

 

Como já concluído anteriormente, a NF-e pode trazer inúmeros benefícios para toda 

a sociedade, porém é de grande importância levar em consideração a opinião de 

especialistas quando se trata da segurança do projeto, principalmente no tocante de 

crimes virtuais que, infelizmente, são uma triste realidade que pode ameaçar a 

segurança e a viabilidade do projeto. Mesmo com as tecnologias que o próprio 

projeto exige, se pensarmos no montante de documentos e valores monetários 

circulando pela rede o risco é iminente e todos os cuidados necessários devem ser 

tomados pela empresas. 
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Outro ponto importante que deve ser profundamente estudado e também 

estruturado pelas empresas são as questões de contingência contra possíveis falhas 

de software ou de Internet. O governo apresenta algumas formas de contingência, 

mas é de suma importância uma análise minuciosa das empresas para averiguar 

qual a forma mais simples de ser adaptada e que não coloca em risco o 

faturamento. 

  

A expectativa do governo brasileiro é de que, gradativamente, todos os setores da 

economia e conseqüentemente todas as empresas venham a utilizar a NF-e. Porém, 

pelo que vimos, em países onde a iniciativa de utilização de documentos fiscais se 

deu muito antes, esta totalidade ainda não foi alcançada, mesmo para aqueles 

países ditos desenvolvidos, como o EUA e os países da Europa.  

 

Resta-nos saber se esta totalidade será alcançada pelo governo brasileiro, e dentro 

desta incerteza, tem-se uma importante continuação deste estudo, onde será 

possível, em alguns anos, averiguar o amadurecimento do projeto, o real sucesso na 

implantação do mesmo e se os retornos irão superar as dificuldades e riscos 

apresentados. 
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