Validar arquivo XML em ambiente WIN32
Exemplo de uso de DLL com validação de XML escrita em
C# .NET por aplicação WIN32 (Delphi 7).

O Schema XML é um arquivo que contem a definição do respectivo arquivo XML, sendo
muito útil para validar a forma e o correto preenchimento de um arquivo XML.
Se por um lado o Schema XML é útil para o WS ao limitar a recepção de mensagens XML
que não atendem o leiaute estabelecido, por outro lado os erros 215, 225, 242 e 243 é uma
fonte de dor de cabeça para o desenvolvedor, pois a aplicação da SEFAZ recusa a
mensagem XML de forma genérica sem detalhar a causa do erro.
Muitas vezes o erro de Schema XML é causado pela aplicação do Schema XML incorreto e
este detalhe passa desapercebido por um bom tempo atrasando a conclusão do projeto.
Assim, a primeira providência que o desenvolvedor deve tomar é verificar se a mensagem
XML utilizada é compatível com a versão atual em vigência. Vale ressaltar que o Pacote de
Liberação em vigência atualmente é o PL_005A.zip, compatível com a versão 2.0.2a do
Manual de Integração do Contribuinte.
Novamente iremos gerar a DLL de validação de Schema XML em C#.

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:
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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,
informando o XML e o tipo do XML a ser validado.
A aplicação retorna quantidade de erros de validação e uma string com as mensagens do
parser XML com os motivos de todos os erros identificados pelo parser XML.
A NF-e é o documento XML que apresenta maior possibilidade de erro de Schema XML
em razão das regras de preenchimento de tags estabelecidos pela equipe do Projeto. Assim
recomendamos a leitura atenta das regras de preenchimento dos campos da NF-e existente
nas colunas de observação do leiaute da NF-e, bem como das observações existentes no
final do Anexo I – Leiaute da NF-e.
Valida Schema XML
procedure TForm1.btValidarXMLClick(Sender: TObject);
var
Util:NFe_Util_Interface;
qtdeErros, i:integer;
/// 10. ValidaXML: Valida Schema XML
///
/// Entradas:
///
///
XML: Mensagem XML a ser validada
///
tipoXML: 0 - cabeçalho (cabecMsg_v1.02)
///
1 - NF-e (nfe_v1.10.xsd)
///
2 - Envio de Lote de NF-e (enviNFe_v1.10.xsd)
///
3 - Retorno Lote de NF-e (retEnviNFe_v1.10.xsd)
///
4 - Busca Resultado de NF-e (consReciNFe_v1.10.xsd)
///
5 - Retorno de Resultado de NF-e (retConsReciNFe_v1.10.xd)
///
6 - Cancelamento de NF-e (cancNFe_v1.07.xsd)
///
7 - Retorno de Cancelamento de NF-e (retCancNFe_v1.07.xsd)
///
8 - Inutilizacao de Numeração de NF-e (inutNFe_v1.07.xsd)
///
9 - Retorno de Inutilização de NF-e (retInutNFe_v1.07.xsd)
///
10 - Consulta Situação de NF-e (consSitNFe_v1.07.xsd)
///
11 - Retorno de Consulta Situação de NF-e (retConsSitNFe_v1.07.xsd)
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///
12 - Consulta Status de Serviço (consStatServ_v1.07.xsd)
///
13 - Retorno de Consulta Status de Serviço (retConsStatServ_v1.07.xsd)
///
14 - Consulta Cadastro de Contribuintes (consCad_v1.01.xsd)
///
15 - Retorno da Consulta Cadastro de Contribuintes
(retConsCad_v1.01.xsd)
///
/// Retornos:
///
///
ValidaXML: código do resultado Validação
///
0 - OK - mensagem XML válida
///
1 - Erro: tipoXML %tipoXML%inválido (fora do intervalor 0-15)
///
2 - Erro: arquivo de Schema XML %nome do arquivo% não localizado
///
3 - Erro: XML mal formado
///
4 - Erro: XML não atende Schema XML
///
5 - Erro: não previsto
///
msgResultado: literal do resultado da chamada do ValidaXML
///
qtdeErros: qtde de erros de validação
///
erroXML: Erros de XML encontrados
///
begin
if XML <> '' then
begin
if cbTpXML.ItemIndex <> -1 then
begin
qtdeErros:=0;
Util := CoUtil.Create;
i:= Util.ValidaXML(XML,cbTpXML.ItemIndex, msg, qtdeErros, RetWS);
if i <> 0 then
begin
MessageDlg( 'Processo de Validação falhou...', mtInformation, [mbOk], 0);
rtfRetWS.Text := 'Qtde de Erros: '+inttostr( qtdeErros) + #13+RetWS;
end;
edResultado.Text := inttostr(i)+ ' - ' +msg;
Util := nil;
end
else
MessageDlg( 'Espécie do XML não informado...', mtInformation, [mbOk], 0);
end
else
MessageDlg( 'Documento XML não informado...', mtInformation, [mbOk], 0);
end;

© Copyright 2008 NF-eletronica.com
3

Geração do código numérico que compõe a chave de acesso
A chave de acesso da NF-e é composta por diversas informações da NF-e e existe um
campo chamado de código numérico (cNF) que funciona como uma senha de acesso da
NF-e e tem como objetivo preservar o sigilo fiscal e comercial impedindo o acesso
indevido da NF-e no Portal da NF-e.

5.1 Chave de Acesso da NF-e

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44
caracteres numéricos, representados da seguinte forma:

Quantidade
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Código da
UF

AAMM
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CNPJ do
Emitente
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Código
Numérico

DV

02
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14

02

03
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09

01

A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência acima
descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se
encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I):
•
•
•
•
•
•
•
•

cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal
AAMM - Ano e Mês de emissão da NF-e
CNPJ - CNPJ do emitente
mod - Modelo do Documento Fiscal
serie - Série do Documento Fiscal
nNF - Número do Documento Fiscal
cNF - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso

O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a
principalmente contra digitações erradas.

É importante que o código numérico que compõe a chave de acesso seja um número
aleatório que dificulte a descoberta da sua regra de geração. Muitos desenvolvedores
utilizam a função randômica para gerar o código numérico, contudo esta solução não é a
ideal, pois causar problemas futuros na aplicação ao não permitir que uma NF-e tenha
sempre o mesmo código numérico. Tem sido comum a situação em que a aplicação perde o
código numérico impossibilitando a consulta da NF-e.
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Uma boa solução é a geração do código numérico com base nas informações que compõe a
chave de acesso da NF-e acrescida de um código de segurança que o contribuinte adota
para gerar o código numérico.
Assim, criamos uma função matemática que gera o código numérico com base nas
informações da chave de acesso que dificulta a identificação da regra de formação por ter
um componente que somente o desenvolvedor da aplicação sabe (código de segurança) e
calcula o DV da chave de acesso também.
procedure TForm1.btCriaChaveClick(Sender: TObject);
var
Util:NFe_Util_Interface;
msgResultado, cNF, cDV, chaveNFe: widestring;
i:integer;
/// 11. CriaChaveNFe: Cria Chave de Acesso da NF-e, gerando o código
Númerico que compõe a Chave de Acesso com base no código de seguranÃ§a
informado.
///
/// Entradas:
///
///
cUF: Código da UF do emitente
///
ano: ano de emissão (AA)
///
mes: mes de emissão (MM)
///
CNPJ: CNPJ do emissor
///
modelo: modelo do documento fiscal (55)
///
serie: serie do documento fiscal (0-999)
///
numero: número do documento fiscal (1-999999999)
/// codigoSeguranca: código de seguranca, o emissor deve adotar uma
frase qualquer para dificultar que terceiros descubram o Código Numérico que
compõe a Chave de Acesso - cNF )
///
/// Retornos:
///
///
CriaChaveNFe: código do resultado da Criação da Chave da NF-e
///
0 - OK - Chave de Acesso da NF-e criada
///
1 - Erro: cUF %tipoXML%inválida
///
2 - Erro: ano %ano% inválido (0-99)
///
3 - Erro: mês %mes% inválido (1-12)
///
4 - Erro: CNPJ %% inválido
///
5 - Erro: modelo do documento fiscal inválido (55)
///
6 - Erro: série do documento fiscal inválido (0-999)
///
7 - Erro: número do documento fiscal inválido (1-999999999)
///
8 - Erro: código de seguranÃ§a não informado
///
msgResultado: literal do resultado da chamada do CriaChaveNFe
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///

cNF: Código Numérico que compÃµe a Chave de Acesso da NF-

e
///
///
///

cDV: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
chaveNFe: Chave de Acesso da NF-e

begin
Util := CoUtil.Create;
cNF :='';
msgResultado :='';
cDV := '';
chaveNFe := '';
i:= Util.CriaChaveNFe(EdUF.text,EdAno.Text, EdMes.Text, EdCNPJ.Text,
EdMod.Text, EdSerie.Text, EdNumero.Text, EdCodSeg.Text, msgResultado, cNF,
cDV, chaveNFe);
if i <> 0 then
begin
MessageDlg( 'Processo de Geração falhou...'+#13+inttostr(i)+ ' - '
+msgResultado, mtInformation, [mbOk], 0);
end;
edcNF.Text:=cNF;
edDV.Text := cDV;
edChaveNFe.Text := chavenfe;
Util := nil;
end;

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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