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Resumo: O trabalho envolve o desenvolvimento de um novo módulo para o sistema desenvolvido e distribuído 
pela empresa MTK Software, módulo esse que trabalha seguindo os conceitos de sistemas distribuídos. Sua 
tarefa principal é emitir notas fiscais eletrônicas via requisição do protocolo SOAP ao servidor da receita federal, 
onde no final o cliente do software estará arrecadando de forma legal seus devidos impostos. Todo o projeto 
trabalha com a linguagem de programação Java desktop, linguagem de marcação XML, e biblioteca jNFE. O 
software deve atender ao final a empresa MTKSOFTWARE, onde se utiliza de dois softwares de trabalho, um 
trabalha a parte gerencial das empresas e outro apenas para emitir notas fiscais eletrônicas (Emissor Gratuito da 
Receita Federal) onde se torna inviável a utilização de dois softwares para a emissão de NF-e, disso nasceu o 
problema abordado no trabalho, buscar uma forma do cliente utilizar apenas um software para suprir essas 
necessidades, levando em consideração que o produto final deve atingir empresas do regime tributário do 
simples nacional dentro do território maranhense. O uso do manual do contribuinte é onde pode se ter uma 
dimensão maior de como funciona a nota fiscal eletrônica, notável destacar o ambiente de teste disponibilizado 
pela receita federal nomeado como ambiente de homologação, com XML adequado há esse ambiente é possível 
simular emissão de notas fiscais, muito útil para os testes de caixa preta. Com o projeto concluído a empresa 
pode ter um software funcional atendendo todos os requisitos nos quais foram exigidos  podendo ter a segurança 
de uma função muito importante a mais para enriquecer o software. 
 
 
Palavras-chave: NFE. Java. SOAP, Sistema distribuídos. 
 
 
Abstract: The work involves the development of a new module to the system developed and distributed by the 
company MTK Software, this module working following the concepts of distributed systems. Its main task is to 
issue electronic invoices via SOAP protocol request to the server of the internal revenue service, where at the 
end the client software will be raising their legally owed taxes. The entire project works with the Java desktop 
programming language, XML markup language, and jNFE library. The software must meet to end the company 
MTKSOFTWARE, where using two softwares work, one works the management of enterprises and another part 
just to issue electronic invoices (Issuer free from Irs) where all the times had redundant work, I left it was born 
the problem approached at work, get a client using only a software to meet these needs , taking into account that 
the final product must reach the tax regime simple companies within the national territory. The use of the 
taxpayer's Guide is where you can have a greater dimension of the electronic invoice, noteworthy highlight the 
test environment provided by IRS named as approval, environment suitable for this environment XLM is 
possible to simulate issue of tax notes, very useful for black box testing. With the project completed the 
company can have a functional software handling all requirements in which were required and can have the 
security of a very important function to enrich software. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Com o passar dos anos a tecnologia começou a ser cada vez mais presente na vida 

das pessoas e das empresas, com isso, a forma de arrecadação de impostos está se 

popularizando pelo meio eletrônico extinguindo o meio  de emissão manual. A receita  federal 
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junto a SEFAZ (Secretaria de Estado da Fazenda) de cada estado são as instituições nacionais 

que regulamentam e dão suporte sob essa tecnologia da nota fiscal eletrônica, que ainda 

contam com um ambiente tecnológico onde o contribuinte pode usufruir de seus serviços 

através de um emissor gratuito disponibilizado no portal da nota fiscal eletrônica, ou as 

empresas podem trabalhar com a NF-e em seu próprio ERP (Enterprise Resource Planning, e 

em português Planejamento de Recursos Empresariais), serviço esse disponibilizado por 

vários WebServices da SEFAZ junto a Receita Federal, onde sua implantação respeita as 

especificações contidas no manual, o mesmo disponível também no portal da nota fiscal 

eletrônica, nele os desenvolvedores podem ter uma visão ampla dos requisitos exigidos para 

fazer de seu software um emissor de notas fiscais. 

Para o projeto é importante respeitar algumas regras contábeis que envolvem boa 

parte do projeto, pois na nota fiscal eletrônica estão contidos todos os valores tributários da 

operação. O software em questão irá abranger qualquer empresa enquadrada no regime 

tributário do simples nacional e que esteja dentro do território do estado do Maranhão, 

respeitando as regras impostas ao contribuinte por esse estado. 

As tecnologias envolvidas no projeto se iniciam pela linguagem de programação 

Java, e o banco de dados Firebird, pois já são as utilizadas no software da empresa, não 

havendo também a necessidade de mudanças, pois ambas atendem os requisitos do projeto e o 

custo de uma migração seria maior. Com diversas ferramentas de auxílio de emissão de nota 

fiscal para as tecnologias usadas, a jNF-e se destaca por ser bem atualizada, como também á 

muitos materiais de auxílios tais como livros revistas e fóruns web, já que se tratando de notas 

fiscais eletrônica mudanças de regras são comuns. 

Os testes utilizados para o projeto utilizará os serviços do ambiente de 

homologação disponibilizado pela receita federal, que nada mais é que uma gama de 

servidores que simulam os servidores em ambiente de produção. Neste ambiente podem-se 

emitir notas fiscais eletrônicas, porém qualquer delas sem valor fiscal, pois servem apenas de 

testes, qualquer sistema emitindo notas fiscais neste ambiente sem maiores problemas, está 

apto a distribuir o software para ambiente de produção 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho apresentado faz uso de algumas tecnologias de desenvolvimento de 

software, como também técnicas contábeis para agregações de funcionalidades. Na revisão 
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teórica são abordadas algumas características de ambas de modo abrangente no intuito de sua 

compreensão para a viabilização do projeto. 

  

2.1 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

 

Segundo ALENCAR PRINCE (2005, p. 255) linguagem de programação é o meio 

de comunicação entre nós seres humanos e a máquina em si, ou seja, ela faz a ligação do 

pensamento humano diretamente com a máquina, é usada com vários comandos passados pelo 

usuário a máquina e executado por um compilador.  

Seguindo o que foi escrito por CORNACCHIONE (2012, p, 102), as linguagens de 

programação funcionam em níveis, tais como, linguagem de máquina, linguagem de baixo 

nível (bem próxima da usada pela máquina, porém com alguns artifícios), linguagem de alto 

nível (como por exemplo Cobol, Pascal), linguagem de altíssimo nível (são linguagens mais 

acessíveis ao humano). Para a pesquisa foi utilizado à linguagem Java, pois a mesma é multi 

plataformas e atende as necessidades do projeto, e por fim o software base para a pesquisa já e 

feito nesta linguagem. 

 

2.1.2 – LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO JAVA 

 

 Java é somente uma das diversas tecnologias de programação, que segundo DEITEL 

(2007, p. 55) é uma linguagem orientada a objetos, tem sua base herdada do C++, onde 

trabalha com uma estrutura separada por classes que visa à facilidade de leitura e manutenção, 

e segundo CORNACCHIONE (2012, p. 113) é uma linguagem muito utilizada pelas 

empresas pela sua simplicidade e potabilidade. O Java funciona em cinco fases. Primeira fase, 

onde e chamada de fase de edição, consiste em editar o arquivo com algum editor de texto, ou 

editores específicos, que existe hoje no mercado onde é conhecido como IDEs (Integrated 

Development Environment em português Ambiente De Desenvolvimento Integrado), nele e 

feito toda a escrita do software, conhecido como código fonte. Seguindo, a segunda fase do 

funcionamento do Java é quando compilamos o código fonte, compilador esse que converte 

nosso código em bytecodes (código em bytes), adiante a terceira fase consiste em quando o 

programa irá ser armazenado na memória antes de ser executado. 

Depois, na quarta fase DEITEL (2007, p. 55) fala que e quando essas classes são 

carregadas, indo então a última etapa, onde nesta parte o JMV (Máquina Virtual Java ou Java 
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Virtual Machine) executa os bytecodes do programa, então realiza todas as ações descritas 

pelo software criado. 

Como o projeto requer comunicação com um servidor externo será utilizado técnicas 

de web service com protocolo de comunicação SOAP (Simple Object Access Protocol) dentro 

da linguagem Java seguindo as técnicas de web service. 

 

2.1.3 – WEB SERVICE 

 

 Web Service segundo BARRETO (2010, p. 65), é um meio de comunicação entre 

sistemas de linguagens heterogêneas, com o uso desta tecnologia uma aplicação pode invocar 

tarefas simples de outra em qualquer localidade geográfica, desde que esteja com conexão a 

internet nas duas extremidades.  

 COULOURIS (2010, p. 231) fala que a característica da maioria dos serviços web, faz 

uso de mensagens SOAP, que por sua vez segundo BARRETO (2010, p. 90), foi 

desenvolvido para encapsular e enviar chamadas RPC ( tecnologia de comunicação entre 

processos que permite a um programa de computador chamar um procedimento em outro 

espaço de endereçamento), que então faz uso dos recursos do XML sob HTTP (é um 

protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e 

colaborativos). 

EXtensible Markup Language assim como fala WAHLIN (2002, p, 23), é uma linguagem 

de marcação indicada pela W3C (principal organização de padronização da World Wide 

Web), que tem como principal objetivo organizar documentos de forma hierárquica. 

BARRETO (2010, p. 97) centraliza falando que a sintaxe do xml usada na tecnologia de web 

services, mostra como os dados  são representados genericamente, e dentro do projeto ela e 

essencial pois e usada além da comunicação com os servidores externos, a NF-e ela e um 

documento digital utilizando o XML como mostra no próximo tópico. 

 

2.1.4  –  NOTA FISCAL ELETRONICA 

 

 A nota fiscal eletrônica (NF-e) segundo BARRETO (2010, p. 126), é um documento 

digital, onde desde sua emissão ao armazenamento envolvem a tecnologia da informação. No 

geral a NF-e tem função de documentar operações de circulação de mercadorias ocorrida em 

partes, no qual e identificada por uma assinatura digital do emitente através de um certificado 
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digital, e a mesma tem como outras características básicas a garantia de autoria certificada 

através de uma assinatura digital, leiaute padrão, e identificada por um código numérico 

dentro da chave de acesso, e sua transmissão requer o uso da internet. Depois de autorizada 

pela SEFAZ, a NF-e não pode ser alteradas e deverão ser emitidas numa sequencia numérica. 

É notável dizer que a NF-e é dividida em cinco etapas que ainda segundo BARRETO 

(2010, p. 126) é: 

 Habilitação do contribuinte: De forma eletrônica, é feita o cadastramento do 

contribuinte para a liberação do mesmo pra emissão de documentos fiscais. 

 Emissão e transmissão da NF-e: Se descreve no momento em que o contribuinte envia a 

NF-e a secretaria da fazenda, que após a sua autorização transmitirá o documento 

eletrônico para a receita federal. 

 Consulta da NF-e: Uma NF-e emitida e autorizada fica disponível no portal nacional da 

NF-e na internet, podendo ser consultada por qualquer pessoa informando apenas a chave 

de acesso do documento. 

 Envio da NF-e à Receita federal à SEFAZ de destino: E quando a SEFAZ de  origem 

recebe e armazena a NF-e e logo envia o documento a Receita Federal. 

 Confirmação de recebimento da NF-e pelo destinatário: Neste momento é onde o 

destinatário tem acesso ao documento final, podendo fazer o uso correto do mesmo. 

 Segundo BARRETO (2010, p. 127) ao final terão dois documentos, no qual um 

auxilia o outro, além do XML temos o DANFE (Documento Auxiliar da NF-E), que não é 

uma nota fiscal, como também não há substitui, apenas tem o papel de auxilio na consulta da 

NF-e, pois contem as informações contidas no XML, ela também serve para que o 

consumidor final não habituado à leitura de arquivos XML possa entender as informações, na 

nota fiscal eletrônica estão contidas algumas informações tributárias importantes para as 

informações de custos da operação, para ter essas informações no projeto e utilizadas técnicas 

de contabilidade tributária. 

 

 2.1.5 – CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 

 Segundo COLETTO (2010, p. 93) contabilidade tributária é uma disciplina que estuda 

os princípios, conceitos, técnicas, e procedimentos que podem ser adotados para a apuração 

dos devidos tributos de uma empresa. E assim como CAMARGO (2014, p. 87) fala, a 

contabilidade tem como seu objetivo geral apurar de forma exata o resultado econômico do 
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exercício social, mostrando assim com uma forma clara e sintética, já em relação à nota fiscal 

eletrônica a informação de tributos de impostos é algo obrigatório, pois daí onde a 

contabilidade responsável por uma determinada empresa terá melhor controle de tributos 

pagos de forma eletrônica. 

De acordo com o artigo 3º do código tributário nacional (CNT), tributo “é toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”. 

 Segundo COLETTO (2010, p. 234) imposto, são valores pagos em moeda nacional 

por pessoas físicas ou jurídicas, tal valor é recolhido pelo estado para que posteriormente sirva 

para custear gastos públicos. Há diversos tipos de impostos existentes, porém segundo 

BARRETO (2010, p. 89) os impostos usados nas notas fiscais eletrônica são:  

  IRPJ (Imposto DE Renda Pessoa Jurídica) - A apuração ocorre com base no lucro – real, 

presumido ou arbitrado- e a alíquota corresponde a 15% do lucro apurado, com 

adicional de 10% sobre a parcela do lucro que exceder R$ 20.000,00 por mês. 

 CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) - Tributo federal incidente sobre o lucro 

líquido do período-base, devido pelas pessoas jurídicas com alíquota que varia entre 

10% e 12%. 

 COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) - Paga apenas por 

pessoas jurídicas e varia de acordo com a receita de cada empresa. 

 PIS (Programa de Integração Social) – Financia seguro desemprego. 

 ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Imposto estadual, onde as 

alíquotas dependem do estado origem e destino. 

 IPI (Imposto sobre produto industrializado) - Incide sobre produtos industrializados, 

nacionais e estrangeiros. 

 

2.2 – DESENVOLVIMENTO PRÁTICO 

 

O software já conta com vários recursos tais como: controle de cadastros de cliente, 

fornecedores, funcionários, produtos, serviços, controle de compra e vendas, como também 

controle financeiro de contas a pagar, contas á receber, e um fluxo de caixa, que no qual já 

atendia as necessidades de seus clientes. Para que pudesse acelerar o processo na emissão de 
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notas fiscais eletrônicas (já que antes se utilizava um software separado para tal função). 

 

Figura 1 - Diagrama Sequêncial. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

Para melhor agilidade na emissão de notas fiscais, o módulo está associado ao de 

vendas, onde o usuário ao finalizar um pedido poderá ser redirecionado ao formulário de NF-e 

com alguns dados preenchidos, onde funciona de acordo com o diagrama da figura 1, e para a 

finalização da operação o usuário deve está conectado a internet, caso contrário o sistema 

salvará o arquivo XML gerado na primeira tentativa e disponibilizando em um relatório de 

Notas fiscais pendentes podendo assim ser remitidas novamente, relatório esse disponibiliza 

de uma relação de notas já emitidas e que estão autorizas. 

 

Figura 2 - Formulário de Venda. 

 

Fonte: O Autor - 2016 

 

 A figura 2 mostra o formulário de vendas antes da inclusão dos botões onde estarão 

contidas as funções de emissão de NF-e, a parti desta tela estará mais ágil o processo de venda 

e posteriormente a emissão da NF-e. 

 

2.2.1- ADEQUAÇÕES DAS INFORMAÇÕES 

 

 Seguido o manual do contribuinte da receita federal, e feito as atualizações dos dados 

obrigatórios da nota fiscal, ou seja, acrescentar ao banco de dados campos nas tabelas de 
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produtos, clientes, e emitentes, dados esses que estarão no XML de envio. Já na tabela onde 

guarda as informações do pedido, após análise foi criado os campos, base de cálculo campo 

esse que e responsável por armazenar um valor base para calcular os impostos, posteriormente 

valores dos totais dos impostos de ICMS, PIS e COFINS, teve seus campos criados nesta 

tabela também, esses campos armazenaram informações das somas de cada um desses 

impostos de cada produto. 

 

Tabela 1- Dados obrigatórios de emitente, destinatário, e produtos. 

Cliente / Emitente Produtos 

CPF/CNJP Numero do Item 

Nome / Razão Social Código do Produto  

Fantasia Código de Barras  

Logradouro Descrição do Produto 

Numero NCM 

Bairro CFOP 

Código do Município Unidade de Comercialização 

Município Quantidade 

UF Valor Unitário 

Cep Valor Total 

Código do País  Quantidade Tributada 

País CST ICMS 

Fone Origem de Mercadoria 

 CST Pis 

 CST Cofins 

 

Fonte Manual do contribuinte - 2016.  

 

Com base na tabela 1, o banco de dados do software recebeu os campos até então 

inexistentes, tais como, na tabela de produtos: CFOP, CST ICMS, Origem de Mercadoria, 

CST PIS, e CST COFINS. Posteriormente os campos mencionados ganharam o formulário de 

cadastro de produtos, pois são variáveis no qual o usuário poderá alterar quando necessário. Já 

as informações das tabelas de destinatário (Clientes), e de emitentes já estão de acordo com 

exigido. Destacando a importância de alguns campos como o de unidade de comercialização 

presente na tabela de produtos, ele indica como um produto é vendido, esse campo pode 

receber, por exemplo, o valor UN abreviatura da palavra unidade, ou seja, estamos dizendo 

que tal produto é vendido por unidade, é ainda essas abreviaturas não são padrões podendo 
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partir do emitente de como será feita essas abreviaturas. O campo CFOP significa código de 

operação fiscal, é deste campo que a informação da finalidade da nota fiscal e enviada. 

 

Figura 3 - Cadastro de produtos, aba de tributação. 

 

Fonte O Autor - 2016 

 

A figura 3 mostra a construção da aba de informações tributárias no cadastro de 

produtos, nos dados de ICMS, PIS, e COFINS foi utilizado o componente jComboBox do 

Java, nele estão valores que se enquadram no regime tributário do simples nacional. 

 

Figura 4 – Criação do botão de emissão de NF-e no formulário de venda 

 

Fonte O Autor – 2016 

  

Na figura 4 mostra a criação do botão “Emitir Nf-e”, componente esse inserido no 
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formulário da figura 2, onde funciona que após todos os campos da venda devidamente 

preenchidos chamará o formulário de nota fiscal eletrônica; 

 

Figura 5 – Ação do botão “Emitir Nf-e”. 

 

Fonte: O Autor - 2016. 

 

Na figura 5 mostra a ação do botão “emitir Nf-e” presente no formulário de vendas 

mostrado na figura 4, essa ação faz a chamada de um método dentro da classe controle do 

objeto vendas onde tem a tarefa de gerar um número para a nota fiscal, número esse que deve 

ser sequencial para cada nota fiscal, o mesmo caso mencionado serve para gerar o número de 

lote. 

Figura 6 – Calculo da chave de acesso. 

 

Fonte: Manual do contribuinte - 2016. 

 

O método mencionado, por fim gera a chave da nota fiscal eletrônica composta por 

44 dígitos sendo eles: Código do UF emitente (02), ano e mês de emissão da NF-e (04), CNPJ 

de emitente (14), o modelo da nota fiscal eletrônica (02), série da nota fiscal eletrônica (03), 

número da nota fiscal eletrônica (09), código numérico (09), e o digito verificador (01). 

O modelo da nota fiscal eletrônica contida na chave de acesso para o projeto em 

questão deverá ser sempre o valor 55, pois assim estará informando que a nota fiscal e de fato 
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uma nota fiscal eletrônica, existem outros modelos de notas porem a 55 e a única que tem 

todo seu processo desde emissão a armazenamento feito eletronicamente. 

  

Figura 7 – Método de verificação de serviço. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

O código numérico também contido na chave da Nf-e é um número aleatório que 

deve ser enviado com a chave de acesso e no corpo do XML, no projeto foi utilizado a classe 

Java Random, capaz de gerar esses números. 

Após a chave, lote e sequência gerados com sucesso, o formulário da NF-e do 

Anexo A será aberto alimentando os campos com as informações informadas no pedido 

anteriormente. 

A figura 7 mostra o método do botão “Verificar Serviço” do formulário de emissão 

de NF-e. Esta função e a primeira troca de mensagem entre o sistema e o servidor da receita 

federal, onde para esse caso irá verificar se o servidor está respondendo a requisição. Temos 

ainda na figura 7, a montagem do XML para a comunicação, posteriormente esse XML 

tratado pela classe OMElement para que assim possa ser passado para a biblioteca jNF-e 

realizar o envio do mesmo. O resultado da comunicação é recebido pela variável “result”, e 

logo posteriormente é tratado pela classe “lerXML” para que possa ter apenas o valor da TAG 

“xMotivo”, pois é nela onde está a resposta do servidor de destino. 

As variáveis que estão presentes no XML de envio da figura 7 estão dentro do 

objeto “Emitente”, objeto esse que recebe todas as informações da empresa emitente da nota 

fiscal eletrônica. A variável “Ambiente”  indica como essa requisição será feita, se o valor da 

mesma for 1, o XML será enviado para um servidor em ambiente de produção, caso o valor 
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for 2 será enviado para um servidor em homologação, e a variável “CodUF” retorna o código 

do estado do emitente. 

 

Figura 8 – Ação do Botão Gerar NF-e. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

A figura 8 mostra a ação do botão “Gerar NF-e”, e neste momento onde o sistema 

gera o arquivo XML da nota fiscal eletrônica para o envio, processo esse iniciado pela classe 

TNFE da biblioteca jNFE, essa classe é a nota fiscal completa, onde ela é subdividida 

conforme mostra o ANEXO C, na ação do botão a classe infNFE que são as informações s da 

nota fiscal, irá utilizar o método “setEMIt” onde seta as informações do emitente no objeto, 

“setDest” que seta as informações do destinatário, e as outras informações do XML conforme 

a documentação da biblioteca. Esses dados recebe como parâmetro da classe “GerarXML310” 

onde nela conta método para cada informações. 

 

Figura 09 – Gravando XML. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

Na figura 09 mostra o momento em que todas informações da nota fiscal eletrônica 

estão devidamente preenchidas e o sistema gera um arquivo XML contendo esses dados. Esse 
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arquivo é de suma importância para os passos seguinte, onde nela se fará uso do arquivo da 

nota fiscal eletrônica. 

Figura 10 – Assinando XML. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

Na figura 10 mostra a ação do botão “Assinar e Enviar XML”, botão esse como sua 

própria descrição sugere tem duas funções, a primeira e assinar o XML através do certificado 

digital, e a segunda é enviar o arquivo assinado para a WEB SERVICE de receita federal. O 

trecho mostrado na figura 10 é o momento em que o sistema ler o arquivo gerado pelo botão 

“Gerar XML”, é depois e de fato assinado usando o certificado digital do tipo “A1”, ambos 

processos estão sendo realizados pela classe “Assinar” da biblioteca jNFE.  

 

Figura 11 – Enviando XML. 

 

Fonte: O autor - 2016 

 

Após isso ainda como referência a figura 11 o software sub escreve o arquivo XML 

antigo, agora com as informações do certificado digital, e posteriormente ler o novo arquivo 
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colocando seu conteúdo em uma variável para que possa convertê-lo em “OMElement” assim 

como na figura 7, quando o sistema converte o XML para envio, na figura é chamada a classe 

responsável pelo o envio do XML da nota fiscal, onde como retorno da operação utilizaremos 

a TAG “nRec” que é o número do recibo gerado pelo servidor da nota fiscal eletrônica. 

 

Figura 12 – Consultando NF-e. 

 

Fonte: O autor - 2016. 

 

Após o envio da nota fiscal eletrônica, a receita irá realizar uma validação do 

arquivo digital recebido, para que o software tenha o resultado desta validação e utilizado 

outro servidor, o mesmo é o de consulta, e está contida no botão “Consultar NF-e”, e tem sua 

ação representada na figura 12. Neste momento o sistema envia o XML de consulta passando 

para o servidor a chave de acesso da NF-e, converte novamente o XML em “OMElement” e 

coloca como parâmetro da classe de consulta da biblioteca jNFE. Caso a validação ocorra 

com sucesso o servidor retornará o número de protocolo de autorização representada pela 

TAG do XML de retorno “nProt”, como também o status da nota representado pela TAG 

“xMotivo” com a descrição “Autorizado o Uso da NF-e ” . Mas caso o arquivo contenha 

algum erro em sua validação no XML de retorno na TAG “xMotivo”, estará com o valor 

descrevendo qual foi o erro encontrado na validação do arquivo de entrada. 

Figura 13 – Visualizando DANFE. 

Fonte: O autor - 2016. 
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A figura 13, é a ação do botão “Ver Danfe”, e neste momento se a nota fiscal 

eletrônica estiver com o status autorizado o usuário terá a opção de visualizar o DANFE, o 

sistema irá necessitar da biblioteca do JASPERREPORT já contida dentro da biblioteca jNFE. 

A biblioteca jNFE disponibiliza de um arquivo “DANFE.jasper“ arquivo esse que deve ser 

referenciado na chamada da visualização como também ser configurado seu DATASOUCE 

para uma arquivo XML, já que o mesmo será alimentado por ele. 

Depois de todos esses passos do desenvolvimento até se chegar ao método de 

visualização do DANFE, o sistema estrá preparado para a emissão de notas fiscais eletrônicas 

onde se foi á ideia inicial do projeto. 

O projeto proposto cumpriu o que foi exigido, implantado em uma empresa optante 

do simples nacional e dentro do estado do maranhão, o software atendeu as necessidades do 

usuário final, viabilizando assim a forma de realizar pedidos e emitir notas fiscais eletrônicas, 

pois após sua implantação estará descartando a utilização de dois softwares distintos para 

realizar tal tarefa. 

 

2.2.2 – TESTE E VALIDAÇÃO 

 

 Antes da implantação do trabalho para o software desenvolvido pela MTK Software, 

os clientes do sistema emitiam notas fiscais seguindo o seguinte modo: Era utilizado o 

software da MTK Software, e também o emissor gratuito da receita federal, o problema era 

que os dois softwares era distinto, um não influencia no outro havendo assim trabalhos 

redundantes, como por exemplo, cadastrar um produto, teria que realizar o procedimento duas 

vezes. Nos testes do Anexo D um podido simples demorou 42 (quarenta e dois) segundos para 

ser concluído, e posteriormente a emissão da NF-e pelo outro software 2m: 18s (dois minutos 

e dezoito segundos), somando assim 3 minutos. 

 O outro teste ainda do Anexo D, mostra a utilização do software com as melhorias 

abordadas no trabalho, com o mesmo pedido do teste A, houve um custo de 58 (ciquenta e 

oito) segundos para a conclusão do pedido e emissão da NF-e, havendo uma economia de 1m 

: 59s (um minuto e cinquenta e nove segundos) no processo. 

 Com esses números mostrados pode-se dizer que e viável a utilização do software com 

as funções fiscais implantadas durante o trabalho. 
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3- CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho abordou a implementação de um emissor fiscal dentro de um software 

onde é comercializado pela empresa MTKSoftware no qual antes não se tinha a preocupação 

das informações fiscais de seus clientes, e pode concluir que o conhecimento para pode tocar 

o projeto vai muito além a área da tecnologia da informação, mesclando também algumas 

técnicas de outras áreas, mostrando mais uma vez que a T.I está presente cada vez mais no 

dia- dia das pessoas. 

Foram cumpridos todos os objetivos que a aqui foi proposto, deixando assim meios 

para que o projeto possa ser continuado, pois o principal o trabalho apenas era desenvolver tal 

tarefa para empresas do regime tributário do simples nacional, e que estejam dentro do 

território do estado do Maranhão, há outras diversas regras envolvendo os demais estados a 

serem abordadas em projetos futuros, como também agregar o software para abranger 

empresas optantes do regime tributário do lucro real e lucro presumido. 

A biblioteca jNFE durante o projeto se mostrou altamente útil, pois ela cumpre aquilo 

que está ao alcance do projeto NF-e, além de ser intuitiva ela abrange desde geração de 

arquivos XML, comunicação entre sistemas distintos, e trabalhos com assinatura digital, com 

a ajuda da mesma economizou-se bastante tempo na implementação do software, deixando a 

continuação do projeto viável.  

Este trabalho foi muito importante para meu conhecimento, do tema abordado, pois o 

mesmo proporcionou um domínio a mais sob uma tecnologia que e fundamental nos dias de 

hoje para um programador, saber como funciona o projeto NF-e e de suma importância pois 

software para estarem competitivos no mercado devem trabalhar com a Nf-e. 
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ANEXOS: 

 

 

ANEXO A: 

 

Formulario de nota fiscal 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldelivros.com.br/default.asp?Destino=Resultado&Origem=Pesquisa&TipoPesquisa=Editora&PalavraChave=Bookman
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ANEXO B: 

 

Método Gerar Chave, lote, e numero da nota fiscal 

Fonte: O autor 
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ANEXO C: 

Diagrama simplificado dos grupos de informações da Nf-e. 

 

 

Fonte: Manual do contribuinte - 2016. 
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ANEXO  D: 

Teste de funções 

 Software antes do trabalho 

(TESTE A) 

Software pós trabalho 

(TESTE B) 

1- Quantidades de 

produtos 

informados: 

1 1 

2- Tempo para 

preencher 

formulário do 

pedido: 

42s 58s 

3- Tempo para 

preencher 

formulário da NF-

e no : 

2m 18s Passo inexistente 

4- Data e horário dos 

testes 

02/12/2016 15:26:09 02/12/2016 15:48:34 

Fonte: O autor - 2016. 

 


