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Código: FT-130131 Módulo: FATURAMENTO 

Data: 31/01/2013 Revisão: TÉCNICA 

Assunto: Erro carta de correção. Rejeição 587 Data do evento não pode ser 
maior que a data do processamento 

 

MOTIVO: 

Caso o fuso horário não seja alterado, temos a mensagem: "Rejeição (578) : A data do evento não 
pode ser maior que a data do processamento". Isso quer dizer que a data/hora em que o evento foi 
disparado não batem com a data/hora em que o WebService iniciou o processamento da mensagem, 
gerando uma rejeição da solicitação. 

Os estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal e Tocantins (que 
participa da medida pela primeira vez), tiveram seu horário adiantado em uma hora. Ao enviar 
solicitações de eventos de NF-e para os estados citados, o fuso horário deve ser alterado. 

SOLUÇÃO 1: 

Verificar quais estados faz parte do projeto horário de verão. 

Verificar se a filial emitente faz parte destes estados, para descobrir se está no período do horário de 
verão, para sugerir na tela da Carta de Correção. 

SOLUÇÃO 2: 

Descobrir do emitente através da UF, qual UTC usar na CC-e(carta de correção). 

Significado: UTC(Tempo Universal Coordenado) - O Brasil utiliza três fusos horários e como outros 
países, também faz uso do Horário de Verão. 

Exemplo de UTC no Horário Normal..: 2013-01-30T15:55:18-03:00 

Exemplo de UTC no Horário de Verão: 2013-01-30T15:55:18-02:00 

UTC DE TODOS OS ESTADOS DO BRASIL 

UF         Fuso Normal         Fuso Verão 

AC             -04:00                 -04:00 

AL             -03:00                 -03:00 

AM            -04:00                 -04:00 

AP             -03:00                 -03:00 

BA             -03:00                 -03:00 
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CE             -03:00                 -03:00 

DF             -03:00                 -02:00 

ES             -03:00                 -02:00 

GO            -03:00                 -02:00 

MA            -03:00                 -03:00 

MG            -03:00                 -02:00 

MS            -04:00                 -03:00 

MT            -04:00                 -03:00 

PA            -03:00                 -03:00 

PB            -03:00                 -03:00 

PE            -03:00                 -03:00 

PI             -03:00                 -03:00 

PR            -03:00                -02:00 

RJ            -03:00                 -02:00 

RN           -03:00                 -03:00 

RO           -04:00                -04:00 

RR           -04:00                -04:00 

RS           -03:00                -02:00 

SC           -03:00                -02:00 

SE           -03:00                -03:00 

SP           -03:00                -02:00 

TO           -03:00                -03:00 
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