Consumir Web Service da NF-e em ambiente WIN32
Exemplo de uso de DLL de acesso a Web Services da NFe escrita em C# .NET por aplicação WIN32 (Delphi 7).

A conexão com os Web Services da NF-e nacional é realizada com protocolo SSL 3.0 com
autenticação mútua.
Este padrão de conexão requer que a autenticação do servidor e do cliente com certificado
digital, assim, o cliente ao tentar a conexão deve enviar um certificado digital “atachada” à
mensagem SOAP para o servidor.
Os desenvolvedores que utilizam linguagem de plataforma WIN32 enfrentam uma maior
dificuldade para implementar este tipo de conexão em razão da inexistência de suporte
nativo para a linguagem utilizada (Delphi 5/6/7, VB 5/6, etc.).
Para estabelecer a conexão SSL 3.0 com autenticação mútua em Delphi, o interessado
deverá ter domínio do SOAP, da geração do WSDL, da biblioteca CAPICOM e do
JwaWinCrypt (Windows Cryptography API interface Unit for Object Pascal), para maiores
detalhes
acesse:
http://groups.google.co.jp/group/borland.public.delphi.webservices.soap/msg/86d553718d2
fc5c2
O caminho mais curto para acessar os Web Services da NF-e é criar a DLL em uma
linguagem que ofereça suporte para conexão SSL com autenticação mútua.

Escrevendo a DLL em ambiente .NET
O assunto foi tratado no Boletim Técnico NF-eletronica.com Nº 02/2008 e não tem grandes
segredos e os detalhes da geração da DLL serão mostrados oportunamente.
É importante ressaltar que as novas funcionalidades foram acrescentadas às funcionalidades
anteriores e em breve deveremos ter um framework completo para assinatura digital XML e
acesso aos Web Services da NF-e, que acreditamos que tenha alguma utilidade para aqueles
que desenvolvem em WIN32.

© Copyright 2008 NF-eletronica.com
1

Utilizando a DLL gerada em ambiente .NET
Para utilizar a DLL gerada é necessário o ter o Framework .NET 2.0 (Microsoft .NET
Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86)), instalado e prévio registro da DLL
no Windows que pode ser realizada da seguinte forma:
regasm NFe_Util.dll /tlb:NFe_Util.tlb ou execute registraDLL.bat
Após o registro, a DLL está disponível para uso. O exemplo de uso disponibilizado foi
escrito em Delphi 7.
Para acessar a DLL em Delphi é necessário importar a Type Library da DLL NFe_Util.dll
no Delphi:
1.
2.
3.
4.
5.

Abra um novo projeto;
selecione a opção Import Type Library do menu Project;
na janela Import Type Library, clique no botão Add;
procure o arquivo NFe_Util.tlb;
clique no botão Create Unit;

Na próxima vez não será mais necessário executar o passo 4, pois a Type Library deverá
estar disponível como Biblioteca de utilidades da NF-e (Version 1.0).
O uso da DLL é bastante simples, basta declarar a interface, criar objeto e usar o objeto:
Consulta Status do WS
procedure TForm1.btStatusServicoClick(Sender: TObject);
/// 4. ConsultaStatus: Consulta Situação do Web Service de Recepção de NF-e
///
/// Entradas:
///
///
siglaUF: Sigla da UF do WS chamado
///
tipoAmbiente: Código do tipo de ambiente = 1-Produção / 2-Homologação
/// nomeCertificado: Nome do titular do certificado a ser utlizado na conexão SSL
///
/// proxy ,usuario e senha: deve ser informado nos casos em que seja necessário o uso
de proxy
///
/// IMPORTANTE: funcionamento ignorado por falta de testes
///
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/// Retornos:
///
/// ConsultaStatus: código do resultado da chamada do WS
///
0 - OK
///
1 - codigo do ambiente inválido
///
2 - sigla da UF inválida
///
3 - a UF não oferece o serviço
///
4 - Arquivo com a URL do WS nÃ£o localizados
///
5 - Erro não tratado de abertura/tratamento Arquivo ws.xml
///
6 - Erro de validação de Schema
///
7 - Nenhum Certificado Selecionado
///
8 - Nenhum certificado válido foi encontrado com o nome informado
///
9 - Erro Inesperado no acesso ao certificado digital: "+ex.Message
///
10 - Erro: Time-out ao chamar o WS
///
11 - Erro: exceção do biblioteca criptográfica
///
12 - Erro: conectividade
///
msgCabec: XML do cabeçalho enviado ao WS (útil para depuração)
///
msgDados: XML do pedido de consulta Status enviado ao WS
///
msgRetWS: XML de resposta do WS
///
msgResultado: literal do resultado da chamada do WS Consulta Status
///
var
Util:NFe_Util_Interface;
i : integer;
begin
// cria objeto
Util := CoUtil.Create;
// pega nome titular do certificado
nomeCertificado := trim(edNome.Text);
// inicializa os parâmetros de chamda
siglaUF := ‘SP’;
retWS :='';
cabMsg :='';
dadosMsg :='';
msg :='';
tpamb := ‘2’
// altera o cursor para ampulheta
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Screen.Cursor := CrHourGlass;
// chama o WS
i:= Util.ConsultaStatus(siglaUF, tpamb, nomeCertificado, cabMsg, DadosMsg, retWS,
msg, proxy, usuario, senha);
// volta o cursor ao padrão
Screen.Cursor := CrDefault;
// mostra XML enviado – pedido de consulta status
rtfDadosMsg.Text := DadosMsg;
// mostra o XML do cabeçalho
rtfCabMsg.Text := CabMsg;
// mostra o retorno do Web Service
rtfRetWs.Text := retWS;
// texto do resultado do processamento
edResultado.Text := msg;
if i > 1 then
MessageDlg( 'Erro na chamada do WS...'+#13+#13+msg, mtError, [mbOk], 0)
else
begin
MessageDlg( 'WS Status de Serviço acessado com sucesso:'#13+#13+msg,
mtInformation, [mbOk], 0);
end;
Util := nil;
end;
Examine a aplicação de exemplo para conhecer a forma de uso dos demais métodos (envia
lote de NF-e, busca resultado de processamento de lote de NF-e e consulta situação da NFe).
Os testes devem ser realizados com responsabilidade, pois a SEFAZ tem como rastrear
todos os acessos pelas informações do Certificado Digital.

Condições de uso:
Este material pode ser copiado, distribuído, exibido e executado, bem
como utilizado para criar obras derivadas, sob licença Creative Commons
Attribution, com a citação da fonte e o devido crédito.
Acesse hhtp://NF-eletronica.com/blog para obter obter mais Informações Técnicas do
Projeto Nota Fiscal eletrônica.
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