São Paulo, 01 de dezembro de 2014
Prezado(a) Cliente.
A FedEx coloca à sua disposição o serviço expresso mais confiável do mercado, capaz de conectar, de forma
rápida e segura, o Brasil a mais de 220 países e territórios.
A fim de manter a mais alta qualidade de nossos serviços, a partir do dia 01 de janeiro de 2015, os custos
relacionados abaixo poderão incidir sobre as remessas para exportação que necessitem de liberação
alfandegária formal junto à Receita Federal. Os valores serão aplicados a cada conhecimento aéreo (AWB), de
acordo com o serviço necessário a ser prestado para a liberação formal do envio.
Descrição
Manuseio de carga para liberação formal
Liberação perante o Min.da Agricultura e IBAMA
Emissão de Declaração Simplificada de Exportação (D.S.E.)
Emissão de Registro de Exportação (R.E./D.D.E.)

Valor do Serviço
US$ 20,00 por AWB emitido
US$ 10,00 por AWB emitido
US$ 10,00 por AWB emitido
US$ 30,00 por AWB emitido

O que é uma remessa formal?
É aquela amparada por um Registro de Exportação (R.E.) ou uma Declaração Simplificada de Exportação
(D.S.E.)
As principais situações que caracterizam a remessa como formal são:
 Remessas com fechamento de câmbio;
 Mercadorias para revenda, com cobertura cambial;
 Remessas com valor declarado superior a US$5.000, mesmo que se trate de amostra;
 Qualquer remessa que, independente da quantidade ou valor, seja caracterizada pela Receita Federal
como envio com finalidade comercial;
 Cargas superdimensionadas*.
*Remessas com dimensões superiores a 1x1 m e/ou peso superior a 220 kg
Ressaltamos que, devido a questões fiscais e administrativas, as cobranças referentes a esses serviços serão
feitas pela Fedex Brasil Logística e Transporte S/A, CNPJ/MF 10.970.887/0082-60 (também parte integrante do
grupo FedEx Express), através de nota fiscal eletrônica apartada e adicional à dos serviços de frete.
Lembramos que, conforme indicado nas Condições do Contrato constantes no verso do conhecimento de
transporte aéreo internacional (AWB), no item “Responsabilidade pelo Pagamento”, o remetente da remessa,
indicado no AWB, é o principal responsável pelo pagamento de todos os encargos e possíveis cobranças
adicionais incidentes e relacionadas ao envio da remessa.
Para mais informações, favor entrar em contato com o Serviço ao Cliente FedEx através do telefone 3003 3339
para regiões metropolitanas ou 0800 703 3339 nas demais localidades.
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