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AO JUIZO DA VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO – TRF 3ª REGIÃO 

 

 

ABRADIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES, inscrita 

sob o CNPJ 31.111.089/0001-97, associação civil de direito privado, sem fins 

econômicos, sediada na Rua Sete de Setembro, nº 111/9º andar, CEP- 20050-

901, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada pelo Sr. JOSÉ AURÉLIO 

VALPORTO DE SÁ JUNIOR, brasileiro, empresário, portador da carteira de 

identidade nº 09868928-2, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 343.384.701-00, residente e domiciliado na Rua Jorge Figueiredo, 

Condomínio Ville Montaigne, casa 201, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ, 

vem, respeitosamente, por seus Procuradores, interpor INTERPELAÇÃO 

JUDICIAL em face de:  

- SR NELSON KRAHENBUHL SALGADO, brasileiro, engenheiro civil, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 7.118.491-0 e inscrito no CPF/MF sob 

nº 046.251.798-58, DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA 

EMBRAER S.A, endereço eletrônico investor.relations@embraer.com.br, 

domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, São Paulo 

Corporate Towers- Torre Norte, 15º Andar, São Paulo – SP, CEP: 04543-907;  

-SR ALEXANDRE GONÇALVES SILVA, brasileiro, casado, engenheiro, 

Cédula de Identidade RG 39.565.565-1 SSP/SP, CPF 022.153.817-87, com 

com endereço na Rua Cel Artur de Paula Ferreira, nº 132, apto 81, Vila Nova 

Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04511-060, PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO DA EMBRAER S/A;  

- SR JOSÉ MAGNO RESENDE DE ARAÚJO, brasileiro, militar, portador 

da Cédula de Identidade RG n 277395- COMAER, inscrito sob o 

CPF963.831.008-15, CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMBRAER 
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S/A ELEITO PELA UNIÃO, na qualidade de titular da ação ordinária de classe 

especial, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco M, 3 andar, 

Brasília/DF, CEP 70045-900; 

- SR PAULO CÉSAR DE SOUZA E SILVA, brasileiro, casado, Cédula 

de Identidade RG n 3.9.62.200-9, SSP/SP, inscrito sob o CPF 032.220.118-77, 

DIRETOR PRESIDENTE DA EMBRAER S/A, com endereço na Av. Presidente 

Juscelino Kubitschek, 1909, São Paulo Corporate Towers - Torre Norte, 15º 

Andar,  São Paulo – SP, CEP: 04543-907; 

- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, entidade autárquica inscrita sob o 

CNPJ 29.507.878/0001-08,  por meio da Superintendência de Relações com 

Empresas, representada por Fernando Soares Vieira , endereço 

eletrônico: sep@cvm.gov.br, situada na Rua 7 de Setembro, nº 111, Centro, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20050-006; 

- BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sociedade 

anônima inscrita sob o CNPJ nº 09.346.601/0001‐25, por meio da Gerência de 

Desenvolvimento de Empresas, endereço eletrônico bmf@bmf.com.br, situada 

na Praça Antônio Prado, nº 48 – 6º andar, Centro, São Paulo/SP, CEP: 01010-

901.   

-EMBRAER S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 07.689.002/0001-89, 

com endereço à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170 – Posto Correio, São 

José dos Campos – SP – CEP: 12.227.901, neste ato representado por seu 

Presidente, Senhor Paulo Cesar de Souza e Silva 

- UNIÃO, pessoa jurídica de direito público, representada pela Advocacia 

Geral da União - AGU, com endereço no Edifício SedeI – Setor de Autarquias 

Sul – Q. 03 Lotes 03/06 – 70.070-030 –Brasília – DF  
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Nos termos dos artigos 726 e 727 do Código de Processo Civil, seguem 

os fatos e fundamentos jurídicos que embasam a presente interpelação: 

1 – DA LEGITIMIDADE ATIVA  

A ABRADIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INVESTIDORES) é uma  

associação civil de direito privado, cujas finalidades são promover ações para o 

desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, estimular as boas práticas 

de governança corporativa, defender os direitos e interesses de investidores 

detentores de ações não integrantes do bloco de controle de companhias 

abertas, na qualidade de pessoa física ou jurídica. 

Em 05 de julho de 2018, Embraer S/A divulgou ao mercado, por meio de 

fato relevante, que o Conselho de Administração da Cia havia autorizado a 

assinatura de um Memorando de Entendimento entre EMBRAER S.A. e THE 

BOEING CO, (empresa de aviação norte americana), visando a uma parceria 

estratégica entre as cias.  

E, na manhã do dia 17/12/18, fora publicado fato relevante pela Cia, 

informando que o Conselho de Administração da Companhia: 

“(i) Aprovou, em princípio, sujeito à autorização da União na forma do 

item (ii) abaixo e às demais condições adiante referidas, e, em continuidade às 

negociações objeto de fatos relevantes anteriores, a parceria estratégica entre 

a Embraer e The Boeing Co. (“Boeing”), que compreende (a “Operação”): (a) a 

segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, direitos 

e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial para uma 

companhia fechada brasileira, a qual passará a desenvolver os negócios e 

serviços de aviação comercial, atualmente desenvolvidos pela Embraer” 

A interpelante, diante da notícia veiculada, buscou informações e 

detalhes sobre a operação em andamento e, conforme vem sendo divulgado 
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na mídia, na prática, o sentido da negociação em curso é outro: significa, na 

prática, um  acordo de venda (cisão) da parte mais rentável da Cia brasileira 

(aviação comercial) à Boeing, além de outras implicações que serão 

explicitadas na presente peça.  

Assim, diante da possível lesão aos investidores brasileiros com a 

negociação em trâmite, serve a presente para interpelar as pessoas naturais e 

jurídicas acima, com o objetivo prevenir responsabilidades e eliminar a 

possibilidade de alegação futura de ignorância dos interpelados. 

 

2- DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA A INTERPELAÇÃO 

No dia de 05 de julho de 2018, a Embraer S/A divulgou fato relevante 

informando sobre assinatura de Memorando de Entendimento entre EMBRAER 

S.A. e THE BOEING CO, empresa americana. Tal fato fora ratificado no dia 

17/12/18, conforme exposto acima. o dia 04543-90 

A dinâmica comercial proposta, contida no Memorando de Entendimento 

assinado pelas partes e descrita no fato relevante publicado em 17/12/18 

propõe a criação de uma nova empresa e constituição uma segunda joint 

venture, entre outras deliberações, nos seguintes termos:  

 

a) Uma empresa para a área de aviação comercial (filão do mercado), da 

qual a Boeing estadunidense terá uma participação de 80% (controle 

operacional e gestão da nova empresa) do capital e a Embraer 20%; 

b) Uma Joint Venture para promoção comercial, para promoção e 

desenvolvimento de produtos e serviços na área de defesa.  
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 Analisando detidamente o Memorando de Entendimento, bem como as 

demais informações relativas às Cias envolvidas, pode-se verificar que, sob o 

manto do que a diretoria da Embraer chama de “parceria estratégica e joint 

venture”, descortinam-se atos que têm o condão de lesar os investidores da 

Embraer S/A. 

 Ora, em uma parceria, todos ganham, mas nessa, ao que parece, 

somente a Boeing ganha. É, portanto, extremamente suspeita a defesa que 

diretores da Embraer e membros do governo fazem desta “parceria 

estratégica”, nos moldes que estão apresentados aos brasileiros. 

 A questão pontual não é questionar a aliança estratégica entre as 

companhias, cujas partes envolvidas alegam ter sido precipitada pela recente 

aproximação entre Bombardier e Airbus. Infelizmente, isto pode ser apenas 

uma desculpa para o momento, uma vez que as investidas da Boeing sobre a 

Embraer tiveram início em datas anteriores.   

 Há, claramente, uma sinergia positiva entre ambas as empresas, duas 

das três maiores fabricantes de aeronaves do planeta, e, portanto, uma 

“parceria estratégica” parece a todos benéfica.  

 O fundamento da presente interpelação é o fato de o Memorando e o 

anúncio do dia 17/12/18, verdadeiramente, estabelecerem aquisição de 

controle dos negócios da aviação comercial e atividades correlatas da 

Embraer, que respondem pela maior parte da receita da Companhia, 

valendo-se da denominação vaga de Parceria Estratégica e Joint Venture. 

Trata-se, portanto, de um disfarce para encobrir as reais intenções do negócio, 

que inexoravelmente envolve uma cisão parcial da Cia. Confira-se: 

 

 No Preambulo do Memorando de Entendimentos, consta 

expressamente que a parceria permitirá à Boeing integrar, por completo, os 
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negócios de aviação comercial e atividades correlatas da Embraer à 

produção e cadeia de fornecedores de Boeing no Brasil:  

  

 

 O item 1, entre outras coisas, consigna que o Objetivo da Partes é:  

 

 

Consoante demonstrado no item 10.2, do Manual AGOE da Embraer 

disponibilizado em março/2018, é possível confirmar que o segmento de 

Aviação Comercial responde pela maior parte da receita da Companhia 

(aproximados 58%), seguido da Aviação Executiva.  

Em 2017, conforme consta do Formulário de Referência da Cia, os 

negócios de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e 

Outros Negócios Relacionados representaram, respectivamente,57,7%, 25,4%, 

16,3% e 0,5% da nossa receita. Em 31 de dezembro de 2017, frisa-se, o 

backlog de pedidos firmes totalizou US$ 18,3 bilhões, incluindo 435 pedidos 

firmes de aeronaves comerciais. 

A Embraer, portanto, na aliança com a Boeing oferece e 

disponibiliza negócios e serviços de aviação comercial, que são ativos 

já consolidados no mercado e que representam maior volume da 

receita da Cia, enquanto o outro lado oferece “as operações de 
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desenvolvimento comercial, produção, marketing e serviços de suporte da 

Boeing”, ou seja, ativos sem expressão neste mercado. Confira-se no item 

2, Visão Geral, do Memorando:  

 

 

 

No conjunto das atividades, a Embraer supera em muito a Boeing nessa 

“parceria estratégica”. A Embraer possui tecnologia ímpar no mercado de 

aeronáutica. Trata-se de uma indústria de elevada intensidade de 

desenvolvimento tecnológico, com a competência de gerar tecnologia para 

diversos setores da economia. 

Ademais, é notório que é a escala da aviação comercial que viabiliza 

as tecnologias desenvolvidas para a aviação militar. Isso implica em dizer 

que, sem a aviação comercial, a divisão de aviação militar da Embraer 

não teria economia de escala para desenvolver novas tecnologias de 

ponta sem pesado subsídio governamental. 

O Major Brigadeiro do Ar, Vice-Chefe Maior da Aeronáutica, Sr 

Heraldo Luiz Rodrigues, que faz parte do grupo que acompanha os as 

negociações entre as Cias, em depoimento perante a Procuradoria do 

Trabalho de São José dos Campos (IC 000353.2018.15.002/0-42), alegou 

que não se pode dizer que a manutenção do segmento de defesa, separado 

do civil, terá condições econômico financeiras de sobreviver e se 

desenvolver sozinho, vejamos: 
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A aviação comercial é essencial para a diluição dos custos de P&D, 

especialmente porque as tecnologias desenvolvidas para a divisão militar 

são adaptadas, e subsequentemente empregadas, nas aeronaves 

comerciais. Sendo fato que a divisão de aeronaves executivas (que também 

ficará com a Embraer) não possui escala suficiente para gerar a diluição 

necessária dos custos de desenvolvimento tecnológico. 

Igualmente relevante é a diluição dos custos de desenvolvimento das 

aeronaves destinadas à aviação executiva. Dado o elevadíssimo grau de 

comunalidade tecnológica entre os aviões destinados à aviação comercial e 

à executiva, não se exige nenhum brilhantismo intelectual para perceber 
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que, sem a divisão comercial para diluir os custos de desenvolvimento, a 

divisão executiva também não deverá se sustentar. 

O segmento comercial representa o sustentáculo da EMBRAER. Vendê-

lo significa inviabilizar, a médio prazo, a existência do que restar da EMBRAER 

S/A. 

Quanto à parcela que caberá à Embraer na Newco, de 20%, citemos, a 

título de exemplo (para verificarmos a ausência de equilíbrio nas participações 

societárias estabelecidas), os jatos comerciais E175, resultado de sucesso das 

diversas campanhas de venda ocorridas nos Estados Unidos nos últimos cinco 

anos: a Embraer capturou cerca de 90% de todos os pedidos de jatos de 76 

assentos. 

Conforme definição adotada no mercado brasileiro, imposto pelo CPC 

19, a Joint Venture é empreendimento controlado em conjunto. Por controle 

conjunto entende-se o compartilhamento, contratualmente convencionado, do 

controle de negócio, que existe somente quando decisões sobre as atividades 

relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o 

controle. As partes que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos 

sobre os ativos líquidos do negócio em conjunto.  

Ou seja, o que está sendo realizado por meio da operação em 

discussão, disfarçadamente denominada ora de parceria estratégia e ora de 

joint venture, ou é cisão ou aquisição de controle burlando-se a 

obrigatoriedade de realização de uma OPA por aquisição de participação 

substancial, em desobediência ao disposto no artigo 54 do Estatuto Social da 

Embraer S.A, bem como aos artigos 254 -A, 257 e seguintes da Lei 6404/76. 

Vejamos: 
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OFERTA PÚBLICA EM CASO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

SUBSTANCIAL E ALIENAÇÃO DE CONTROLE  

ART. 54 - Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que venha a 

adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo, de: (i) 35% ou 

mais do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros 

direitos, inclusive usufruto e fideicomisso, sobre as ações de 

emissão da Companhia que representem mais de 35% do seu 

capital (“Acionista Adquirente”), deverá, no prazo máximo de 15 

dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na 

titularidade de ações ou direitos em quantidade superior ao limite 

estipulado, submeter à União, na qualidade de titular da ação 

ordinária de classe especial, por intermédio do Ministério da 

Fazenda, pedido para a realização de uma oferta pública de ações 

para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, 

observando-se o disposto na regulamentação aplicável, os 

regulamentos da BM&FBOVESPA e os termos deste artigo.” 

 

No próprio site da Embraer S.A, por meio de um comunicado publicado 

em julho de 2018, há afirmação de que “a Boeing terá o controle operacional 

e de gestão da nova empresa, que responderá diretamente a Muilenburg.”1 

No fato relevante publicado pela Embraer em 05/07/18, assim expressa-

se a Cia ao dizer sobre a nova sociedade a ser constituída: 

“A Operação compreenderá a criação de uma joint venture entre a 

Companhia e a Boeing, na forma de uma companhia fechada brasileira 

(“Nova Sociedade”), a qual passará a desenvolver os negócios de 

                                                           
1(https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-

estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global) 
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aviação comercial atualmente desenvolvidos pela Companhia, os quais 

serão segregados para a Nova Sociedade. A Boeing irá adquirir, 

mediante pagamento à Companhia, ações de emissão da Nova 

Sociedade, de forma que a Companhia e a Boeing passem a deter, 

respectivamente, 20% e 80% do capital social total e votante da Nova 

Sociedade. Os negócios referentes a defesa & segurança e a jatos 

executivos, dentre outros, não serão segregados para a Nova Sociedade 

e permanecerão sendo desenvolvidos e realizados pela Embraer. 

 

E, em contraste, destacamos, mais uma vez, a grande diferença das 

participações na futura Cia: a Boeing deterá 80% da participação da nova 

sociedade e a Embraer os 20% restantes.  

Só podemos concluir, então, que a Embraer passará a ser apenas 

uma peça dentro da Boeing. Não será a Embraer parceira da Boeing, mas 

sim uma acionista minoritária da sua divisão mais rentável.  

A presente Interpelação, portanto, tem o escopo de fazer valer o 

Estatuto da Embraer S/A que, em seu artigo 53, reconhecendo a 

posição importante do Diretor de Relações com Investidores, atribui-

lhe o dever de acompanhar as variações na participação societária dos 

acionistas da Cia, vejamos:  

“Art 53: Adicionalmente ao disposto no § 2º do art. 8º e no § 2º do art. 

10, e sem prejuízo das demais disposições do presente Estatuto, a 

Companhia, por meio de grupo de trabalho coordenado pelo Diretor 

de Relações com Investidores, fará o acompanhamento das 

variações na participação societária dos acionistas da Companhia, 

visando a prevenir e, conforme o caso, denunciar, na forma do § 1º 

abaixo, a violação deste Estatuto Social e das disposições legais e 
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regulamentares aplicáveis, bem como sugerir à Assembleia Geral 

de Acionistas a aplicação das penalidades previstas no art. 16 do 

presente Estatuto Social. 

PARÁGRAFO 1º - Na hipótese de, a qualquer tempo, o Diretor de 

Relações com Investidores, identificar a violação de qualquer das 

restrições quanto ao limite de ações detidas por um mesmo 

acionista ou Grupo de Acionistas, deverá imediatamente informar 

tal circunstância: (i) ao Presidente do Conselho de Administração; 

(ii) ao Conselheiro eleito pela União, na qualidade de titular da ação 

ordinária de classe especial; (iii) ao Diretor Presidente; (iv) aos 

membros do Conselho Fiscal; (v) à BM&FBOVESPA; e (vi) à CVM. 

Repetindo, é previsto no artigo 54 do Estatuto que deve ocorrer 

pedido para a realização de uma oferta pública de ações para aquisição da 

totalidade das ações de emissão da Companhias e qualquer Acionista ou 

Grupo de Acionistas vier a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo, de: 

(i) 35% ou mais do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros 

direitos, inclusive usufruto e fideicomisso, sobre as ações de emissão da 

Companhia que representem mais de 35% do seu capital.  

Ora, por meio da estratégia perpetrada pelas Cias, podemos fazer a 

seguintes considerações e concluir:  

a) se “a aviação comercial é o principal negócio da Companhia e 

representou 57,7% da receita no ano encerrado em 31 de dezembro 

de 2017” (Formulário de Referência, página 106); 

b) se em 2017, mais de 75% do lucro bruto da EMBRAER teve sua 

origem na aviação comercial (formulário 20-F); 

c) se a aviação comercial será segregada para a Newco e a Boeing 

irá adquirir ações de emissão da Nova Sociedade, de forma que a 
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Companhia e a Boeing passem a deter, respectivamente, 20% e 

80%do capital social total e votante da Nova Sociedade; 

d) se o valor acordado pelas partes envolvidas na Operação para o 

negócio da aviação comercial, do qual a Embraer terá 20% e a 

Boeing 80%, é de US$5,26 bilhões 

e) Se Embraer detém em Newco 20%, hoje isto equivale a US$1,05 

bilhão e, conforme anunciado em 17/12/18, a Embraer espera que o 

resultado da operação líquido de todos os custos de separação seja 

de aproximadamente US$3 bilhões. Ou seja, 20% de 3 bilhões de 

dólares representa "o valor" de todos os negócios que envolvem a 

aviação comercial e atividades correlatas da Cia, incluindo a fábrica 

principal de São José dos Campos (SP) e a unidade da Eleb –

Embraer Divisão de Equipamentos (fabricante de trens de pouso e 

peças relacionadas), mais unidades de Taubaté (SP), Évora, em 

Portugal, e Nashiville (EUA) , onde são feitas peças estruturais; 

f) Se o capital social da Companhia Embraer, subscrito e totalmente 

integralizado é de R$ 4.789.617.052,42, conforme consta do Estatuto 

Social; 

g) Se Newco passa a deter, por meio da segregação, todos negócios 

que envolvem a aviação comercial e atividades correlatas, está 

configurada a situação descrita no inciso II, do artigo 54 do Estatuto 

da Embraer, ou seja, há a obrigatoriedade de realização da OPA. 

 

Outro ponto a ser discutido é o seguinte: a transação, uma vez efetivada, 

avilta o que foi “vendido” aos acionistas da Embraer na operação de 

pulverização do controle acionário e unificação de ações ON-PN, ocorrida em 

2006, ou seja, a questão da limitação estatutária de voto de investidores 

estrangeiros. 
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O fato relevante da Cia publicado em janeiro/06 e o protocolo de 

incorporação datado de 31/03/06 afirmaram acerca da limitação estatutária de 

voto de investidores estrangeiros o que, aliado aos mecanismos de proteção do 

capítulo VII do Estatuto, especificamente artigo 53 e seus parágrafos, servem 

para proteger a empresa de uma tomada de controle por parte de um 

concorrente externo. 

 Eis o teor do fato relevante divulgado em janeiro/2006:  

 

“3.4 Benefícios para a União:  

... 

. Garantia da maioria de direitos de voto em poder de acionistas 

brasileiros, decorrente da limitação, no Estatuto Social da Nova 

Embraer, dos direitos de voto de acionistas estrangeiros, 

mantendo-se o princípio estabelecido no Edital de Privatização da 

Companhia; 

 

4. ESTATUTO SOCIAL DA NOVA EMBRAER  

A Proposta de reforma do Estatuto Social da Nova Embraer, anexo ao 

Protocolo de Incorporação a ser submetido à Assembléia Geral 

Extraordinária da Embraer que deliberará a implementação da 

Reestruturação, conterá os dispositivos necessários a assegurar, dentre 

outras medidas aqui descritas: (i) a adoção de melhores práticas de 

governança corporativa; (ii) a manutenção da pulverização do 

controle societário entre os seus acionistas; e (iii) a limitação à 

participação de acionistas estrangeiros nas deliberações sociais, 

de forma a assegurar que a maioria dos direitos de voto em 

qualquer Assembléia de acionistas da Nova Embraer seja mantido 
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em mãos de brasileiros, em observância às restrições criadas 

quando da privatização da Companhia.”2 

 

Consta também, expressamente, do Prospecto Definitivo de Distribuição 

Pública Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Embraer S.A, 

registrada perante a CVM em fevereiro de 2007, às págs 144/1453:  

 

“ Limitação dos Direitos de Voto de Acionistas Estrangeiros  

De acordo com o edital emitido pelo governo brasileiro relativamente à 

privatização da Embraer em 1994, a participação votante de 

estrangeiros titulares de ações ordinárias foi limitada a 40% das 

ações ordinárias da Embraer. Ao incluir em nosso Estatuto Social o 

mecanismo de limitação ao direito de voto de acionistas 

estrangeiros, o processo de reestruturação garantiu a maioria 

brasileira nas deliberações da Assembléia Geral, mantendo, assim, 

o objetivo principal da limitação constante do Edital de Privatização 

e corroborado no Parecer da AGU, qual seja, a restrição quanto à 

participação política de acionistas não nacionais.  

O dispositivo limita o total de votos em qualquer Assembléia Geral 

conferidos a acionistas estrangeiros, isolada ou conjuntamente, a 40% 

do total de votos atribuídos aos acionistas brasileiros presentes à 

Assembléia (ou 40% do total), tudo calculado após a ciência do 

mecanismo para evitar concentração. O dispositivo evita, efetivamente, a 

assunção do controle por acionistas estrangeiros, assegurando que o 

poder político da empresa seja exercido por brasileiros e em conjunto 

                                                           
2http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=&protocolo=78258 
3 (https://static.btgpactual.com/media/embraer-prospecto-definitivov6.pdf): 
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com a limitação genérica do número máximo de votos em cada 

assembléia, de forma pulverizada.  

O mecanismo de limitação ao direito de voto por acionistas 

estrangeiros constitui um importante fortalecimento à 

preponderância de acionistas brasileiros nas deliberações da 

Assembléia Geral..” 

O que acontece na atual negociação, assustadoramente, é justamente o 

contrário: na Newco, cuja participação acionária é majoritariamente de empresa 

estrangeira (americana) e absorverá todos os negócios da aviação comercial, 

parte mais lucrativa e rentável da Embraer, essa última sequer pode indicar 

conselheiro de administração e não participa das decisões ou da gestão da 

nova Cia. 

O veículo de comunicação Estadão, no dia 05/07/18, publicou matéria 

acerca do acordo assinado pelas empresas, contendo opinião do Sr Renato 

Chaves, ex-diretor Previ e hoje consultor de governança, nos seguintes termos: 

“mais do que a Golden Share, o limite de voto nas assembleias para acionistas 

estrangeiros tinha o objetivo justamente de evitar uma oferta hostil de 

concorrente estrangeiro. Agora, a joint-venture burla essa preocupação ao 

transferir para uma empresa fechada, da qual a Embraer será minoritária, a 

parte mais valorizada da companhia: a construção de jatos comerciais 

regionais, que representa mais de 80% da receita da empresa.”4 

Renato Chaves foi um dos representantes da fundação (Previ) na 

reestruturação da Embraer, em 2005, e por conhecer profundamente o 

assunto, tem insistido que a chamada Joint Venture não passa de um disfarce 

para aquisição do controle da Embraer. 

                                                           
4(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ex-diretor-da-previ-cre-que-acordo-entre-

embraer-e-boeing-fere-estatuto-aprovado-em-2006,70002389386) 
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Um aspecto importante a ser observado é a diferença entre os 

organogramas apresentados pela Embraer S.A, em power point, conforme 

segue abaixo explicitado (documentos inseridos nos dias 05/07/18 e 17/12/18):  

(https://ri.embraer.com.br/ListGroupN.aspx?idCanal=Nhqvlo6cT0TV9wfjLtVtLw

==&ano=2018) 

- apresentação do dia 05/12/18: observa-se que “Defesa &Segurança e 

Aviação Executiva” estão fora da “JV Aviação Comercial”  

 

 

 

- apresentação do dia 17/12/18: observa-se que Embraer em todos os 

seus seguimentos, inclusive “Defesa &Segurança e Aviação Executiva” 

está inserida na JV Comercial.  
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O que está sendo informado aos investidores, funcionários, ou melhor, 

ao país, está dissociado do que vem sendo operacionalizado pelas Cias 

Embraer e Boeing. 

E, infelizmente, conforme o cronograma contido no Memorando, no item 

“5-Etapas da Operação”, bem como no fato relevante publicado em 17/12/18, 

há menção à convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Embraer 

apenas para aprovação da operação pelos acionistas, após todas as outras 

etapas já estarem concluídas. Mas, com esta ausência de transparência e 

burlando-se vários artigos tanto da legislação brasileira quanto do Estatuto 

Social da Embraer S/A, o que vai “sobrar“ para a análise e deliberação dos 

acionistas/investidores?    

Ora, não se pode desconsiderar que estas questões relevantes foram 

conquistas ao longo dos últimos anos e, até então, estavam protegidas e 

asseguradas pelo Estatuto da Embraer. 

Inevitavelmente, se o negócio vier a ser implementado, haverá burla a 

mais de um mecanismo de proteção do investidor brasileiro. 

Além do que já fora dito, também é dever lembrar que, para este modelo 

de operação apresentado avançar em conformidade com a legislação brasileira 

(e não de acordo com as operações que estão sendo realizadas), a Embraer 

teria de encontrar maneiras para alienar parte de seus ativos para, então, 

transferi-lo. Ocorre que o estatuto social da Embraer determina que a alienação 

de bens em valor superior a 1% do patrimônio líquido da companhia registrado 

em suas últimas demonstrações financeiras deve ser aprovado pelo conselho de 

administração. É claro que isto, também, não fora cogitado no memorando de 

entendimentos.  
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2.1-DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA E REALIZAÇÃO DE ACORDO 

CONFORME PRÁTICAS AMERICANAS (EUA) 

 

Uma justificativa para o que está ocorrendo, passando ao largo das 

regulamentações brasileiras para casos como o presente, é que as partes 

envolvidas estão pretendendo realizar um Drop Down, reorganização societária 

comum nos Estados Unidos, mas não disciplinada/reconhecida em nosso 

ordenamento jurídico.   

O “Drop Down” provoca a substituição de elementos patrimoniais, uma 

vez que a sociedade conferente (no caso, Embraer) transfere bens (ativos) e 

recebe o equivalente em participação societária (no caso, ações da Newco), não 

existindo redução do capital social. 

A operação de “Drop Down” é caracterizada pelo aumento de capital que 

uma sociedade empresária realiza em uma empresa subsidiária, por meio da 

conferência de ativos (tangíveis e intangíveis), ou seja, bens de natureza 

diversa, entre os quais podemos citar: tecnologia, unidades produtivas, 

estabelecimentos comerciais e industriais, plantas fabris, direitos e obrigações, 

entre outros. E, ao realizar a transferência de ativos, a sociedade conferente 

recebe em troca as ações ou quotas do capital social da sociedade receptora. 

Isto fica mais claro quando se lê que, em 17/12/18, assim restou 

estabelecido: 

“Boeing Brasil irá adquirir uma participação de 80% do capital social total 

e votante da JV Aviação Comercial no fechamento da Operação, que incluirá a 

subscrição de novas ações pela Boeing Brasil e a aquisição de ações 

diretamente da Embraer, por um valor agregado de US$4,2 bilhões” 

Verifica-se, portanto, que Embraer S/A irá utilizar a modalidade de “Drop 

Down” para segregar sua aviação comercial, incluindo ativos, direitos, bem 

como estabelecimento e/ou fundo de comércio, em uma subsidiária integral 
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(NEWCO), e posteriormente irá alienar ações desta sociedade à Boeing. E, 

assustadoramente, a Embraer S/A em todos os seus seguimentos, 

inclusive “Defesa &Segurança e Aviação Executiva” está inserida na Cia 

cujas ações serão alienadas à Boeing.  

A legislação brasileira, contudo, caracteriza-se por uma rigidez quanto 

às regras que envolvem o direito societário. A liberdade para criação de 

operações não previstas no ordenamento jurídico é muito pequena, tendo como 

objetivo, em especial, a proteção dos sócios minoritários e terceiros, como 

credores. Conforme já dito, a modalidade de “Drop Down” não é encontrada em 

nosso ordenamento jurídico para ser utilizada neste caso. 

O direito americano permite a separação de ativos e de atividades 

negociais que estão em curso, as quais estão inseridas dentre aqueles ativos 

que podem participar da operação de “Drop Down”. O direito brasileiro entende 

que, neste caso, ocorre uma cisão. Em especial nesta situação da segregação 

da aviação comercial , ocorre cisão parcial.  

O negócio tanto está sendo realizado sob os moldes americanos que o 

Memorando de Entendimento dispõe em sua cláusula 8 que a legislação 

aplicável ao caso é a de Nova Iorque, excluindo-se a aplicação de qualquer 

outra lei. E que as partes elegem as Cortes Estaduais e Federais dos Estados 

Unidos da América localizadas no Distrito Sul de Nova Iorque como jurisdição 

exclusiva para dirimir os conflitos oriundos do Memorando de Entendimentos, 

vejamos:  
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E, de maneira praticamente aviltante, a última frase do Memorando é a 

seguinte: “INDEPENDENTEMENTE DO DISPOSTO ACIMA, OS DOIS 

PRIMEIRO SUBITENS DESTE ITEM O SÃO VINCULANTES PARA AS 

PARTES” (referindo-se aos itens que elegem o foro aplicável -Estados Unidos).  

Considerando a legislação brasileira, que deve ser a aplicada ao caso 

desde o início das tratativas, a operação contida no memorando resta 

caracterizada como cisão parcial da Embraer S/A. 

Assim, anunciando ao mercado que estão realizando negociação diversa 

da que está ocorrendo, também é possível inferir que a Cia está faltando com a 

verdade e transparência com os seus investidores, o que já fora demonstrado 

em outras passagens acima.  

É importante dizer que em uma operação de joint venture, a 

independência das empresas em um contrato desse é de suma importância 

para sua caracterização, pois qualquer subordinação existente entre elas 

caracterizará outro tipo de integração. Por óbvio, então, não temos no caso 

uma joint venture.  

Falando em números, ao transferir a área de aviação comercial para 

uma nova empresa, a Embraer S.A. passa a ser uma companhia com receita 

anual da ordem de U$2,5 bilhão, dos quais US$ 1 bilhão em defesa e US$ 1,5 

bilhão em aviação executiva (isto se considerarmos uma projeção otimista). 
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Na realidade, em nenhuma das parcerias e/ou Joint Ventures já 

realizadas pela Embraer S/A há modelo de negócios similar ao que está 

ocorrendo.  

 Cita-se, por exemplo, que a Embraer realizou nos anos de 2011 e 2012 

um movimento de aquisições e parcerias, entre elas a aquisição da Atech 

Negócios em Tecnologias S.A. e da Bradar Indústria S.A (incorporada em 

2018), a constituição da Harpia Sistemas S.A., da Savis Tecnologias e 

Sistemas S.A. e da Visiona Tecnologia Espacial S.A., cujas atividades estão 

descritas no item 7.1 Formulário de Referência da Cia (2017). 

 Em 2012 e 2013, também fora estabelecida parceria com relação à 

aeronave KC-390 entre Embraer e Boeing. 

 Em 2016, Embraer e a Boeing expandiram seu acordo e celebraram um 

contrato de comercialização e suporte conjunto da aeronave de transporte 

militar KC-390. Segundo esse contrato, as companhias buscarão juntas novas 

oportunidades de negócio, tanto para a aeronave em si, como para o suporte e 

serviços da aeronave. 

Em nenhuma das operações realizadas houve segregação de 

atividades, tampouco participação da Embraer S/A em 20% das outras 

empresas. A participação da Cia na maioria das vezes foi como controladora 

ou paritária. 

 A tabela abaixo demonstra isto e, registra-se, não está atualizada, tendo 

em vista que ocorreu este ano de 2018 a incorporação da Bradar Industria S/A 

(desenvolvedora de tecnologia de sensoriamento remoto, vigilância e radares) 

pela Embraer S/A e, no início de 2018 foi constituída a Embraer Business 

Innovation Center, Inc., domiciliada em Dover, Delaware, nos Estados Unidos 

da América, com propósito de desenvolver pesquisas de inovação tecnológica 

em aviação e áreas afins. 
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Em análise de todos os documentos e informações apresentados, resta 

nítido, portanto, que havendo segregação da aviação comercial e atividades 

correlatas para a Newco, estamos diante de uma cisão e não joint 

venture, que envolve a parte mais rentável e lucrativa da Cia.  

O art. 229 da Lei de Sociedades Anônimas, define que a cisão trata-se 

da operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio 

para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 

extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu 

patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. 

No §2º do referido artigo, temos o seguinte:  Na cisão com versão de 

parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela 

assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as 

informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a 

aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser 

transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia. 

Examinando mais a Lei 6404/76, temos que o art. 136, incisos IV e 

IX, consigna que é necessária a aprovação de acionistas que representem 

metade, no mínimo, das ações com direito a voto, se maior quorum não 

for exigido pelo estatuto da companhia, cujas ações não estejam 

admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão, para 

deliberação sobre: fusão da companhia, incorporação em outra, e cisão. 

A Embraer está, sim, promovendo uma reorganização societária. E, para 

tanto, a lei determina que a administração deve, no ato contratual da 

reorganização, expor as condições econômicas da operação. E que esse 

instrumento deve conter os seguintes elementos, conforme art. 224 da Lei de 

Sociedades Anônimas: I. o número, espécie e classe das ações que serão 

atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os 
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critérios utilizados para determinar as relações de substituição; II. os elementos 

ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, no caso de cisão; 

III. os critérios de avaliação do patrimônio líquido, a data que será referida a 

avaliação e o tratamento das variações patrimoniais posteriores; IV. a solução 

a ser adotada quanto às ações ou quotas do capital de uma das sociedades 

possuídas por outra; V. o valor do capital das sociedades a serem criadas ou 

do aumento ou redução do capital das sociedades que forem parte na 

operação; VI. o projeto ou projetos de estatuto, ou de alterações estatutárias, 

que deverão ser aprovados para efetivar a operação; VII. todas as demais 

condições a que estiver sujeita a operação. 

Outro ponto sensível que justifica a burla à cisão é que, nesta operação, 

o subscritor do capital inicial na Newco deveria ser o acionista, numa 

transposição de direitos patrimoniais que não se enquadra no conceito clássico 

de alienação. (art 229, §5º) 

No Memorando de Entendimento consta, ainda, que “melhores esforços 

seriam adotados durante as negociações para endereçar os objetivos de 

Embraer de utilizar o equity account method para contabilizar sua participação 

societária em Newco.”. A equivalência patrimonial é um método contábil de 

avaliação de investimento que consiste em atualizar o valor contábil do 

investimento ao valor equivalente à participação societária de uma empresa, 

chamada sociedade investidora no patrimônio líquido de outra, 

denominada sociedade investida, e no reconhecimento dos seus efeitos 

na demonstração do resultado do exercício . Também pode ser entendido 

como um ajuste contábil realizado a fim de se determinar o valor dos 

investimentos de uma companhia em outras empresas. 

O método de avaliação de investimentos por equivalência patrimonial no 

Brasil encontra seu principal fundamento legal na Lei nº 6.404/76, conhecida 
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como Lei das Sociedades Anônimas ou Lei das S/A. Por participação societária 

entende-se todo investimento permanente em outras sociedades e, por isso, é 

classificado contabilmente em contas do grupo Investimentos, do Ativo não 

circulante. 

Esta classificação contábil é determinada pelo artigo 179, inciso III, da 

Lei 6404/76: 

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo: 

III- Em investimentos: as participações permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo 

circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou 

da empresa; 

Questiona-se, contudo, se é cabível tal enquadramento, tendo em 

vista que toda a plataforma e serviços correlatos à aviação comercial 

sempre se destinaram à manutenção da atividade da Embraer S/A.  

Por fim, deve ser questionada a validade dos atos aprovados pelo 

Conselho de Administração em reunião supostamente ocorrida em 05/07/18, 

que redundaram na “Autorização para celebração de memorando de 

entendimentos para potencial combinação dos negócios da Embraer com The 

Boeing Co”, . 

Ora, consoante disposição do artigo 33, XVI, do Estatuto Social da Cia, 

compete ao Conselho de Administração aprovar a constituição e o 

encerramento de subsidiárias e a participação direta da Companhia no capital 

de outras sociedades ou empreendimentos de qualquer natureza, no País ou 

no exterior. Contudo, o que está proposto nesta situação específica, 

consoante já esclarecido, é a cisão parcial da Cia, separando a divisão da 

aviação comercial da Embraer para sua posterior agregação a uma nova 

companhia, cujas ações serão adquiridas pela Boeing. 
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Desde o inicio das tratativas, portanto, as Cias ignoram a legislação 

brasileira, o Estatuto da Embraer, os interesses dos investidores e da própria 

Cia. 

A situação em comento não é tão simples como está sendo colocada, 

pois, inclusive, o conselheiro de administração indicado pela União, Brigadeiro 

Araújo, declarou-se impedido de se manifestar sobre tema ao argumento de 

que, conforme previsto no Estatuto da Embraer, necessitaria de aprovação da 

Golden share, em consequência, absteve-se de votar sobre a matéria em 

discussão na reunião virtual citada como  ocorrida em 05/07/18. 

 

Questiona-se até se a RCA citada ocorreu, de fato, no dia 05/07/18, pois 

o arquivo PDF inserido no site da Embraer, que noticia o resultado da 

deliberação do Conselho de Administração pela autorização da assinatura do 

Memorando de Entendimento foi criado em 04/07/18 e não sofreu modificação 

posterior. Conclui-se, portanto, que, desde o dia 04/07/18 (no mínimo) sabia-se 

do resultado da RCA supostamente ocorrida no dia 05/07/18, o que constitui 

fraude. Confira-se:  

 

(https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=TiXD3xu5ELAU4O1F0J3PQw==) 
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Ressalta-se, também, que até a presente data, 19 de dezembro de 

2018, não foi inserida no site e não está disponível a deliberação acerca da 

RCA supostamente ocorrida em 17/07/19, que teve o objetivo de autorizar a 

segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, direitos 

e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial. Não 

sabemos, por exemplo, se todos os conselheiros votaram favoravelmente, 

inclusive o indicado pela União, cujo posicionamento na RCA do dia 05/07/18 

foi de estar impedido de votar por conta da matéria (golden share). 

Por tudo que está exposto, podemos também concluir que há nesta 

estrutura engendrada pelas Cias divergência entre a vontade real e a declarada 

dos agentes que aprovam a noticiada Joint Venture. Isso porque, desde o 
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início, a vontade das partes, ou a “causa” jurídica da operação, é realizar a 

alienação da aviação comercial, de estabelecimentos e/ou fundo de comércio e 

não de estabelecer parceria. 

 E, por óbvio, a coerência entre a “causa” jurídica e os atos praticados 

pelos agentes é que constitui fator determinante para a conclusão de que as 

operações estejam regulares e livres de qualquer tipo de patologia – o que não 

está sendo verificado neste caso. 

 

2.2- AVALIAÇÃO DOS “ATIVOS” 

 

É preocupante, sim, a questão da avaliação dos ativos que serão 

aportados pela empresa brasileira em face da grande desproporção de 

participação na futura Cia. 

Consta da ata de reunião virtual do Conselho de Administração da Cia 

ocorrida em 05/07/18, cuja pauta foi “Autorização para celebração de 

memorando de entendimentos para potencial combinação dos negócios da 

Embraer com The Boeing Co. ("Boeing")”: 

 

(i) a Operação compreenderá a criação de uma joint venture entre a 

Companhia e a Boeing, na forma de uma sociedade anônima fechada 

brasileira ("Nova Sociedade"), a qual passará a desenvolver os 

negócios de aviação comercial atualmente desenvolvidos pela 

Companhia, os quais serão segregados para a Nova Sociedade. A 

Boeing irá adquirir ações de emissão da Nova Sociedade, de forma 

que a Companhia e a Boeing passem a deter, respectivamente, 20% 

e 80% do capital social total e votante da Nova Sociedade;   

E, no item VI, assim resta expresso:  
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(vi) o valor acordado pelas partes envolvidas na Operação para o 

negócio da aviação comercial, do qual a Embraer terá 20% e a 

Boeing 80%, é de US$4,75 bilhões. Esse valor será confirmado por 

diligência a ser conduzida pela Boeing e estará sujeito a ajustes 

usuais para refletir variações de capital de giro e da dívida líquida 

da Nova Sociedade; 

 

Em 17/12/18, assim restou publicado pelas Cias:  

 

O valor atribuído (“Enterprise Value”) pelas partes envolvidas na 

Operação à JV Aviação Comercial (considerando que a Nova Sociedade 

será titular de 100% do negócio de aviação comercial, incluindo 

operações, serviços e capacidade de engenharia correlatos) é de US$ 

5,26 bilhões.  

Boeing Brasil irá adquirir uma participação de 80% do capital social total 

e votante da JV Aviação Comercial no fechamento da Operação, que 

incluirá a subscrição de novas ações pela Boeing Brasil e a aquisição de 

ações diretamente da Embraer, por um valor agregado de US$4,2 

bilhões (o “Valor Estimado”).  

A Embraer espera que o resultado da Operação, líquido de todos os 

custos de separação seja de aproximadamente US$ 3 bilhões. 

Quaisquer reduções dos custos de separação até a data do fechamento 

da Operação serão compartilhados igualmente entre Embraer e Boeing. 

 

Se a negociação vier a se implementar e os tópicos apresentados 

prevalecerem, temos o seguinte:  

- Está expresso tanto na Ata de Reunião de aprovação pelo Conselho de 

Administração quanto no Memorando de Entendimentos que será criada uma 
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nova empresa (NEWCO), sociedade anônima de capital fechado, na qual a 

Boeing adquire 80% do seu capital social e Embraer “passa a deter” 20% do 

capital social. E que a nova sociedade passará a desenvolver os negócios de 

aviação comercial atualmente desenvolvidos pela Embraer, os quais serão 

segregados para a Nova Sociedade. 

A partir destas premissas, ou seja, de que toda a aviação comercial 

(incluindo todos os aspectos das plataformas de aviação da Embraer, ou 

seja,  a fábrica principal de São José dos Campos/SP e a unidade da Eleb- 

fabricante de trens de pouso e peças relacionadas, mais unidades de 

Taubaté/SP, Nashville (EUA) e de Évora, em Portugal, onde são feitas 

peças estruturais) será segregada à nova sociedade, e que nesta S.A a 

Embraer deterá apenas 20% do capital social, é de se questionar se está 

ocorrendo a devida transparência na avaliação dos ativos da cia brasileira. 

Como pode ser possível ter-se o valor descrito acima se não houve avaliação 

divulgada da parte comercial da Embraer?  

Sabe-se, também, por ser notícia amplamente divulgada na mídia, que a 

Boeing enfrenta problemas na sua área de engenharia. Seus últimos 

programas enfrentaram atrasos que não foram vistos nas empreitadas recentes 

da Embraer, que tem um time mais jovem em ação.  

É por isto que, no item 3 do Memorando, consta expressamente que 

todos os ativos, pessoas, direitos, operações e negócios necessários e 

suficientes para Newco pra conduzir os negócios da aviação comercial serão 

transferidos ou de outra forma fornecidos por Embraer a Newco.  

Por mais estes motivos é de se concluir que a negociação em trâmite 

oferece mais dúvidas que certezas de um bom negócio à Embraer e seus 

investidores.  

 

Num. 13299230 - Pág. 31Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:40
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919243999700000012382715
Número do documento: 18121919243999700000012382715



 

Rua Erê, nº23, conj 401/402, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. Telefone: (31) 2555-0449 

 

2.3-AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NA MOTIVAÇÃO PARA O 

ACORDO ENTRE EMBRAER S/A E THE BOEING CO 

 

O que se veicula como motivação para efetivação da negociação são 

problemas de ordem financeira, o que estaria comprometendo a própria 

sobrevivência da Embraer. 

Mas, além de não ocorrer transparência na demonstração dos dados 

financeiros que levariam ao colapso da Cia, devemos nos lembrar de que foi a 

Boeing quem procurou a Embraer, o que levanta suspeitas acerca da 

justificativa apresentada. 

E, por meio das notícias veiculadas tanto na SEC americana quanto no 

site da Embraer verificamos o positivo desempenho da Cia no cenário 

internacional, principalmente durante e após a Farnborough Air Show 2018, 

ocorrida em julho de 2018. Neste evento foi amplamente divulgado que a 

Embraer efetuou vendas com o potencial de 300 aeronaves, entre encomendas 

firmes, opções e cartas de intenção: “A Embraer anunciou nesta terça-feira, 17, 

vendas, opções e cartas de intenção de oito clientes 

para suas aeronaves. O potencial dos negócios é para 300 aviões – avaliados 

em US$ 15 bilhões – para serem entregues nos próximos anos, de acordo com 

a companhia. Os anúncios foram feitos durante a Farnborough Air Show, uma 

das principais feiras de aviações do mundo, que ocorre na cidade de mesmo 

nome, a sudoeste de Londres” - noticiou o jornal O Estado de São Paulo. 

 A título de exemplo,temos a notícia de que a Embraer e a Azul Linhas 

Aereas Brasileiras S.A. anunciaram na Farnborough Air Show 2018 uma Carta 

de Intenções para um pedido de 21 jatos E195-E2. Este contrato tem um valor 

de US$ 1,4 bilhão.Este pedido é adicional a um pedido de 30 jatos E195-E2 

assinados pela companhia aérea em 2015, o que elevará o pedido total da Azul 
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para 51 aeronaves Embraer E2. A Azul é a operadora de lançamento do E195-

E2 e receberá a primeira aeronave em 2019. 

 O sucesso de vendas prosseguiu durante o segundo semestre de 

2018, em setembro foi anunciada a venda de 24 aeronaves 190-E2 para a 

Helvetic da Suíça e em dezembro mais 3 para a Nordic Aviation. 

 A Embraer é a principal fabricante mundial de jatos comerciais com até 

150 assentos. A empresa possui 100 clientes de todo o mundo operando as 

famílias de aeronaves ERJ e E-Jet. Somente para o programa de E-Jets, a 

Embraer registrou mais de 1.800 pedidos e 1.400 entregas, redefinindo o 

conceito tradicional de aeronaves regionais. 

 Varias vendas foram realizadas no ano de 2018, conforme infere-se 

das informações arquivadas pela Cia. Estes fatos contrariam plenamente a 

afirmação de que a Embraer se encontraria em um “corner mercadológico” 

como consequência da aquisição da divisão C-Series da Bombardier pela 

Airbus.   

 Uma análise real do acordo Bombardier-Airbus revela a grande 

disparidade entre essa negociação e os termos até agora anunciados para a 

aquisição do segmento comercial da Embraer pela Boeing, pois o primeiro 

envolveu apenas uma linha de produtos (100 a 120 assentos) - que passava 

por dificuldades para o financiamento do projeto e acesso ao principal mercado 

mundial, os EUA –, preservando a produção de outros modelos para aviação 

regional, como o CRJ Series (aeronaves de 78 a 104 assentos) e o turboélice 

Q Series (60 a 90 assentos). No caso Embraer-Boeing, está entregue todo o 

segmento de aviação comercial da Embraer.  

 Importa destacar, ainda, que o jato denominado A200 da Airbus (antes 

C Series, da Bombardier), que entrou em operação em 2016, tem atualmente 

apenas 39 aeronaves em vôo e backlog (encomendas) de 402 unidades. A 

aeronave concorrente produzida pela Embraer foi lançada em 2018 e já 
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registra três aeronaves entregues e em operação, além de backlog de 360 

unidades. No momento do lançamento, portanto, a Embraer já atingiu um nível 

de encomendas muito próximo ao que a concorrente levou dois anos para 

obter. 

 Infelizmente, deve ser dito que, se ocorreram prejuízos à Cia na 

atualidade, estes devem-se aos seguintes fatos: 

1) custos adicionais do contrato de desenvolvimento do KC-390 no 2T18 

resultante do incidente com o protótipo da aeronave 001, em maio/18, 

que gerou impacto negativo de um item especial não recorrente de US$ 

127,2 milhões; 

2)  Pagamento de US $ 98,2 milhões à SEC (dos quais US $ 20,0 milhões 

ou R $ 64,0 milhões devidos à Comissão de Valores Mobiliários e 

Ministério Público Federal), Termo de  Compromisso de Ajuste de 

Conduta,  

3)  Pagamento de US $ 107,3 milhões ao DOJ Americano como penalidade 

por uma acusação de conspiração para violar o antissuborno e livros e 

registros das disposições da FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); 

4) Pagamento de  US$ 7,04 milhões para o Estado Dominicano como 

conseqüência dos acordos definitivos com as autoridades dos Estados 

Unidos e do Brasil, relativamente a atos de corrupção cometidos 

naquele país.  

 Outra notícia interessante e recentemente:  Uber, Embraer e Boeing 

estão trabalhando no desenvolvimento dos eVTOL, que é uma aeronave com 

capacidade de decolar e pousar verticalmente, tem funções autônomas, 

alimentação elétrica, seis hélices e pode transportar até quatro pessoas, além 

do piloto. 
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A pessoa jurídica que participa de tal projeto é a Embraer Business 

Innovation Center, situada em Melbourne, Flórida/ EUA, constituída no ano de 

2017. 

Certamente, portanto, estão em andamento vários projetos, tanto no 

país quanto no exterior, de maneira que afirmar que este tipo de negócio 

realizado com a Boeing é a tábua de salvação para a Embraer é difícil de 

aceitar. Não é crível que não existam outras formas de negociação ou  

constituição de uma joint venture que possam gerar lucro à Boeing e à Embraer 

sem que esta última tenha que se desfazer de, no mínimo, toda sua aviação 

comercial. 

É sabido, também, que a Boeing anunciou a intenção de verticalizar a 

produção da empresa, isto é, passar a produzir componentes que atualmente 

são terceirizados. Esta informação consta do próprio memorando.  

Ocorre que a Embraer produz componentes que não são fabricados na 

Boeing como trens de pouso, o interior da aeronave, softwares de aviônica, o 

sistema elétrico, entre outros. Em teleconferência de resultados com analistas 

ocorrida em 31/01/18, a Boeing anunciou que quer verticalizar a produção em 

alguns casos “por parceria, em outros por aquisição, em outros casos 

internalizando partes da cadeia”.  

Isto significa que o que hoje é o setor comercial da Embraer tem 

grandes chances de se transformar em um mero ramo da cadeia produtiva 

Boeing. O objetivo seria reduzir a dependência dos fornecedores, que têm tido 

dificuldades de acompanhar seu ritmo de produção. Mas, sobretudo, se 

apropriar dos elevados ganhos dessa cadeia produtiva, impulsionando, assim, 

verticalmente sua lucratividade, o que não envolve pensar na Embraer S/A já 

que essa, inclusive, pode alienar sua participação a qualquer momento para a 

Boeing. 
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A Embraer é uma das empresas brasileira que mais investem em 

pesquisa e desenvolvimento e, até o momento, não há evidências de que todas 

as conquistas tecnológicas e as patentes da empresa estejam protegidas, pois  

a tecnologia gerada nesse segmento transborda para os demais.  

Indagamos, portanto, se os 49 anos de investimentos da empresa em 

inovação não estão sendo adquiridos gratuitamente por outra companhia, que, 

inclusive, é extremamente zelosa com suas próprias tecnologias, como pôde 

constatar o governo brasileiro quando decidiu pela compra de caças da 

empresa sueca SAAB, em detrimento dos caças FX da Boeing, pois essa se 

recusou a transferir tecnologia. 

Menciona-se, ainda, que conforme infere-se dos documentos arquivados 

na JUCESP, a Boeing aprovou, em reunião de sócios ocorrida em Chicago em 

dezembro de 2017, que o seu procurador da sociedade no Brasil adquira cotas 

ou ações de sociedades constituídas no país. E fora constituído como 

Procurador da Boeing o Sr João Gabriel Ferrari Xavier, em janeiro de 2018. 

 

A negociação, portanto, está delineada, definida e avançada há mais 

tempo do que vem sendo informado.  
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Isto vindo a ocorrer, há possibilidade de extinção da Embraer S/A? Ao  

que parece, a resposta é positiva e quem deveria estar vigilante com relação a 

tal questão sequer considera-se apto a opinar sobre o assunto.  

 

2.4- OUTRAS QUESTÕES SEM RESPOSTAS AOS INVESTIDORES 

 

1) Com a segregação da aviação comercial à Newco, o que podem 

esperar os acionistas da Embraer S/A a título de dividendos?  

Conforme disposição do Estatuto da Cia, os acionistas têm direito de 

receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, um percentual 

equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, o qual será diminuído ou 

acrescido dos seguintes valores: (a) a importância destinada à constituição da 

reserva legal; e (b) a importância destinada à formação de reserva para 

contingência e a reversão desta reserva formada em exercícios anteriores. São 

pagos anualmente.  

No exercício social de 2017, os dividendos apurados foram no valor de 

R$ 52 milhões e 833 mil reais, em complementação aos valores de juros sobre 

capital próprio já distribuídos aos acionistas. Em 2016, somaram R$ 74,9 
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milhões, em complementação aos valores de juros sobre capital próprio já 

distribuídos aos acionistas.  

É indiscutível que a aviação comercial e serviços correlatos são os 

responsáveis pela maior fatia do lucro da Embraer S/A. Está expresso no 

memorando que o principal objetivo da Embraer em deter a participação 

societária em Newco seria o de receber dividendos declarados por Newco, não 

tendo controle na nova empresa ou em suas operações ou negócios. Por 

óbvio, os dividendos a serem recebidos pela Embraer serão proporcionais à 

sua participação em Newco, ou seja, 20%. 

Para se garantir o pagamento de dividendos aos acionistas da 

Embraer, sem que ocorra diminuição do valor pago por conta da reorganização 

societária, tomando como base os últimos anos, o que assegura o 

Memorando?  

2) Como garantir que a Embraer S/A vai sustentar-se financeiramente 

sem a sua aviação comercial e atividades correlatas, que servem e atendem 

aos demais setores (aviação executiva e defesa)?  

O memorando, no tem 7, dispõe que os interesses e a sustentabilidade 

financeira de Embraer após a operação seriam protegidos de sorte a garantir a 

capacidade de Embraer se valer do fluxo de caixa da Newco, por meio de uma 

combinação de pagamentos durante o período inicial de cinco anos e da 

politica de distribuição de dividendos obrigatórios de lucros retidos e/ou do 

exercício. Pergunta-se: esta combinação de pagamentos  pelo uso do fluxo de 

caixa da Newco compreende a possibilidade de endividamento da Embraer 

S/A? Se sim, isto não compromete a estrutura necessária à defesa & 

segurança? 

3) Em dezembro de 2013, a Embraer S.A. assinou um contrato de 

financiamento, junto ao BNDES para utilização em desenvolvimento de 

projetos para a aviação comercial no montante de aproximadamente R$ 
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1.411,4 milhões, equivalente a US$ 424,3 milhões. Em 31 de dezembro de 

2017, o montante já havia sido desembolsado em sua totalidade e o saldo 

devedor era de R$ 1.009,6 milhões. Diante do alto valor financiado e seu 

impacto na Cia, a pergunta é se este passivo passará para Newco ou 

permanecerá com a Embraer S/A.  

4) Considerando que a estrutura da ELEB Equipamentos Ltda será 

segregada à Newco, e que a citada empresa tem como sócia Embraer Defesa 

e Segurança Ltda e tem em seu objeto social atividades correlatas ao 

sistema bélico, sistema de mísseis, lançadores de satélites e outras 

tangentes à Aviação Militar, não está havendo perigo de ofensa à tão 

citada e protegida soberania nacional?  
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5) A divisão de projetos e desenvolvimento das aeronaves comerciais 

permanecerá com a EMBRAER e a NEWCO pagará royalties pelo 

desenvolvimento de novos projetos e sustaining dos atuais? 

6)É possível a NEWCO ser uma mera montadora e vendedora das 

aeronaves comerciais, com toda a propriedade intelectual e tecnológica de 

posse da Embraer?  

7)Não ficou claro, pelo memorando, como e onde serão aportados os 

valores pela The Boeing Co. Apenas se diz que a The Boeing Co adquirirá 80% 

da Newco. Este valor irá para a Embraer S/A? Se sim, há propostas para 

utilização deste valor? 

8)Sendo o KC-390 um avião de fuselagem larga, é natural que a 

Embraer utilize os avanços tecnológicos advindos de seu desenvolvimento 

para empregá-lo no desenvolvimento de aeronave que concorra no segmento 

de maior demanda do mercado mundial: o de aviões com capacidade entre 150 

e 220 passageiros, atualmente ocupado por Boeing 737 e Airbus A319/320. 

Pergunta-se: O que restar da Embraer aproveitará o salto tecnológico 

proveniente do desenvolvimento do KC-390 para projetar e vender aeronave 

que concorra com o Boeing 737?    

9) Para quando a Embraer espera convocar a AG que decidirá sobre a 

operação em andamento, que configura cisão da empresa, conforme exigido 

pela Lei 6.404/76?   

10) Para que ocorra uma cisão na Cia, essa deve ser aprovada por, no 

mínimo, 50% do capital votante, conforme exigido em lei. Separando a divisão 

de aviação comercial, temos, segundo o projeto, será vendida a parcela de 
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80% da nova empresa para a BOEING. Este evento enquadra-se, claramente, 

em exigência de OPA, conforme previsto no estatuto da Companhia. Há 

estudos para projeção do preço unitário a ser praticado na oferta de aquisição 

das ações restantes?     

 

3-CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, e considerando que: a) o artigo 53 do Estatuto 

da Embraer atribui ao Diretor  de Relações com Investidores o dever de 

acompanhar as variações na participação societária dos acionistas da Cia, 

visando a prevenir e, conforme o caso, denunciar a violação do Estatuto 

Social e das disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como 

sugerir à Assembleia Geral de Acionistas a aplicação das penalidades 

previstas no art. 16 do Estatuto Social; b) o Diretor de Relações com 

Investidores deve informar (i) ao Presidente do Conselho de Administração; 

(ii) ao Conselheiro eleito pela União; (iii) ao Diretor Presidente; (iv) aos 

membros do Conselho Fiscal; (v) à BM&FBOVESPA; e (vi) à CVM  a 

violação às restrições quanto ao limite de ações detidas por um mesmo 

acionista ou grupo de acionistas; c) a CVM é o órgão governamental 

diretamente responsável pela regulação e fiscalização do mercado de valores 

mobiliários de mecanismos eficazes que lhe permitam a manutenção de um 

mercado ordenado e confiável, possuindo função preventiva para evitar que 

danos emergentes possam comprometer o desenvolvimento normal do 

mercado, serve a presente para INTERPELAR as pessoas jurídicas e 

naturais já qualificadas no preâmbulo para que:  

1) atuem preventivamente, no prazo de 10 dias a contar do 

recebimento da interpelação, a fim de afastar eventuais danos, 

mediante aprofundada análise das operações societárias que 
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estão em andamento entre Embraer S/A e Boeing Co - 

competência que a legislação brasileira lhes confere e, 

constatando irregularidades, adotem as medidas cabíveis; 

2) atuem efetivamente, adotando medidas e ações para evitar a 

burla à legislação brasileira e ao Estatuto da Embraer S/A, bem 

como possível ocorrência de danos aos investidores, no prazo 

de 10 dias a contar do recebimento da interpelação, não 

esperando que as prováveis irregularidades se efetivem e os 

prejuízos por ela acarretados se instalem. 

 

4- PEDIDOS E REQUERIMENTOS – PEDIDO DE URGÊNCIA 

  

 Por conta do exposto, requer a Associação interpelante a V. Exa:  

 

a) que a presente INTERPELAÇÃO seja recebida e processada em 

caráter de URGÊNCIA, determinando-se a imediata intimação dos 

interpelados, diante do perigo da demora por conta do recesso 

forense do dia 20/12/18 a 06/01/19. Como a operação em andamento já 

está em análise pela União, torna-se necessária a imediata intimação 

de forma a se garantir a preservação dos direitos dos investidores, 

conforme explanado no decorrer desta peça; 

b) que os interpelados CVM e a União sejam intimados pessoalmente (por 

meio eletrônico), nos termos do artigo 183 do CPC, para tomar 

conhecimento dos termos aqui expostos, alcançando o interpelante os 

propósitos definidos no artigo 727 do Código de Processo Civil.  

c) que os demais interpelados sejam intimados por meio de carta (art. 274 do 

CPC) ou por meio eletrônico, se possível (art. 270 do CPC), para tomar 
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conhecimento dos termos aqui expostos, alcançando o interpelante os 

propósitos definidos no artigo 727 do Código de Processo Civil.  

d) que após cumprida a interpelação, seja observado o artigo 729 do Código 

de Processo Civil. 

 

Requer a juntada dos documentos anexos, bem como da Procuração. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018.  

 

P.p. Izabela Amaral Braga  P.p. Giselle Santos Couy Darowish 

OAB/MG 92.960     OAB/MG 86.869 

 

P.p. Márcio de Melo Lobo  

OAB/RJ 84.757 

 

 

rasilhttps://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,chegamos-a-um-formato-
qupOR Oe-atende-a-tCONCLUSodos-os-interesses-diz-presidente-da-embraer,70Rio de 
002388744 

As  
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DÉCIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA 
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA. 
CNPJ/MF n° 55.763.775/0001-00 

NIRE 35.222.864.914 

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: 

(i) EMBRAER S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, CEP 
12227-901, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.325.761, em sessão de 08 
de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.689.002/0001-89 
("Embraer"), neste ato representada por seu Vice -Presidente Executivo Financeiro 
e Relações com Investidores, Sr. Nelson Krahenbuhl Salgado, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 71184910 e inscrito no 
CPF/MF sob n° 04625179858, com endereço comercial na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek n° 1909, Torre Norte, 14° e 15° andares, salas 141 e 151; e 

(ii) MAURO KERN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 60.037.275-07-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 

334.060.810-53, com endereço comercial na cidade de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 2170, Putim, CEP: 
12227-901, 

na qualidade de únicos sócios da ELEB EQUIPAMENTOS LTDA., sociedade empresária 
limitada, com sede e foro na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua 
Itabaiana, 40, CEP 12237-540, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 55.763.775/0001-00, com seus 
atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
("JUCESP") sob o NIRE 35.222.864.914, em sessão de 7 de novembro de 2008, e última 
alteração de seu Contrato Social datada de 25 de abril de 2017, arquivada na JUCESP sob n° 

389.787/17-6, em sessão de 23 de agosto de 2017 ("Sociedade"), 

E ainda 

(iii) 

JUCL 
POUPAT 
SANTO A 

1 OUT 

PROTO 

EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por 
ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 2.170, F-56, 1° andar, na 
cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, inscrita sob o CNPJ/MF n° 

12.592.902/0001-43 e com NIRE 35.300.384.423, neste ato representada em 
conformidade com seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente Jackson 
Medeiros de Farias Schneider, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula 
de Identidade RG n° 38.469.074-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 

ylilfy % 
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401.085.030-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, e por seu Diretor 
Ro Yung Jia, brasileiro naturalizado, casado, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 28.592.474-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 
128.220.628-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1909 - Torre Norte, andar 14 e 15, salas 141 e 151, CEP 
04.543-907. 

Resolvem, de comum acordo, ALTERAR, o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 

1. 0 sócio Mauro Kern Junior neste ato cede e transfere a totalidade de sua 
participação na Sociedade, qual seja, 1 (uma) quota com valor nominal de R$1,00 (um real), 
para a Embraer Defesa e Segurança Participações S.A., acima qualificada, retirando-se 
assim do quadro de sócios da Sociedade. As partes neste ato outorgam-se a mais ampla, geral 

- e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem uma da outra a este respeito. 

2. Em virtude da deliberação acima tomada, o art. 5a do contrato social da 
Sociedade passa a vigorar com a redação apresentada abaixo: 

"Artigo 5° - O capital social, em moeda nacional, totalmente subscrito e integralizado da 
Sociedade é de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), dividido em 
160.000.000 (cento e sessenta milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada, assim distribuídas entre os sócios: 

(a) Embraer S.A. detém 159.999.999 (cento e cinquenta e nove milhões, 
novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove) quotas, no valor total de 
R$ 159.999.999,00 (cento e cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais); e 

(b) Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. detém 1 (uma) quota, no 
valor total de R$ 1,00 (um real)." 

3. Ademais, os sócios decidem pela ratificação dos atuais administradores da 
Sociedade, bem como pela manutenção e continuidade destes em seus respectivos cargos, 
inclusive com a permanência do sócio ora retirante, Mauro Kern Junior, acima qualificado, no 
cargo em que este se encontra atualmente investido, de Diretor Presidente, a qual é aprovada 
por todos os subscritores da presente alteração contratual. 

4. Diante do exposto acima, ratifica-se a redação do Artigo 7a parágrafo 1° do 
contrato social da Sociedade, conforme indicado abaixo: 

"Artigo 7° - A Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por até 3 (três) 
Diretores, sócios ou não, eleitos no Contrato Social ou em ato separado, obsçrvados.o 
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quoruns previstos em lei, sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais 
sem designação específica, todos com prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a 
reeleição. 

Parágrafo 1° - A Diretoria da Sociedade é composta peso Sr. Mauro Kern Junior 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 60.037.275-07- 
SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 334.060.810-53, residente e domiciliado na 
cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
mesma cidade na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, como Diretor Presidente; pelo 
Sr. Francisco Luciano Soares Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade RG n° 3.221.186-SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 
677.319.966-20, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado 
de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2170, Putim, CEP 12227-901, como Diretor sem designação específica; e pelo 
Sr. Luis Carlos Marinho da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG n° 207.127.451-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 148.577.928-69, 
residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na sede da empresa, como Diretor sem designação específica. Os 
diretores permanecerão em seus cargos até a Reunião de Sócios que aprovar as contas 
do exercício social de 2018." 

5. Por fim, os sócios decidem consolidar o Contrato Social da Sociedade que, com u: 

as alterações acima, passa a vigorar conforme abaixo: á 

"CONTRATO SOCIAL DA a R 
ce ELEB EQUIPAMENTOS LTDA. 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO 

Artigo 1° - A sociedade empresária limitada tem a denominação de ELEB Equipamentos Ltda. 
("Sociedade"), que se rege pelo presente Contrato Social, pela legislação aplicável às 
sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei n.° 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). 

Parágrafo Único -A Sociedade adota o nome fantasia "Embraer Divisão Equipamentos". 

Artigo 2° - A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de São José dos Campos, Estado de 
São Paulo, na Rua Itabaiana, 40, podendo criar subsidiárias ou coligadas, bem como abrir filiais, 
escritórios, agências assim como nomear agentes ou representantes, em qualquer parte do País 
ou do exterior, mediante deliberação dos sócios representando a maioria do capital social. 

Parágrafo Único - A Sociedade possui filial localizada na cidade de Taubaté, Estado de São 
Paulo, na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, 333, prédio T 740, Bairro de Pir. cangagua, 
NI RE 35.903.727.241. 

1,0 
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Artigo 3° - A Sociedade tem por objeto social: 

I - desenvolver, fabricar e comercializar: 

a) sistemas integrados de mísseis e respectivos equipamentos de apoio; 

b) sistemas bélicos guiados; 

c) foguetes de sondagens, lançadores de satélites e aplicações espaciais; e 

d) execução de serviços de projeto, pesquisa, ensaios e estudos relativos à ciência 
aeroespacial; 

II - projetar, desenvolver, fabricar, montar, comercializar e dar suporte técnico a sistemas de 
trem de pouso e equipamentos hidráulicos de alta precisão para helicópteros e aeronaves 
civis e militares; 

Ill - projetar, fabricar e comercializar materiais aeroespaciais e respectivos acessórios, 
componentes e equipamentos; 

IV- promover ou executar atividades técnicas vinculadas à produção e a manutenção de 
materiais aeroespaciais; 

V- executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços correlatos 
indústria aeroespacial; e 

VI - participar em outras sociedades como quotista ou acionista. 

Artigo 4° - A Sociedade terá prazo indeterminado de duração. 

CAPÍTULO II 

DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

Artigo 5° - O capital social, em moeda nacional, totalmente subscrito e integralizado da 
Sociedade é de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), dividido em 
160.000.000 (cento e sessenta milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
assim distribuídas entre os sócios: 

(a) Embraer S.A. detém 159.999.999 (cento e cinquenta e nove milhões, novecentas e 

noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove) quotas, no valor total de 
R$ 159.999.999,00 (cento e cinquenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove 
mil, novecentos e noventa e nove reais); e 
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(b) Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. detém 1 (uma) quota, no valor 
total de R$ 1,00 (um real). 

Parágrafo 1° - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Parágrafo 2° - Cada quota confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais. 

CAPÍTULO III 

DA REUNIÃO DE SÓCIOS 

Artigo 6° - As Reuniões de Sócios realizar-se-ão a qualquer tempo, sempre que a lei ou os 
interesses sociais o exigirem, mediante convocação por escrito, de qualquer dos sócios ou do 
Diretor Presidente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, formalidade essa que 
fica dispensada na hipótese de comparecimento de todos os sócios. 

Parágrafo 1° - As deliberações serão tomadas pela aprovação de sócios representando a 
maioria do capital social, salvo quorum específico previsto na legislação em vigor. 

Parágrafo 2° - Das reuniões serão lavradas atas, as quais serão arquivadas na sede social da 
Sociedade e, quando exigido pela legislação aplicável, levadas a registro perante o registro 
Público de Empresas Mercantis e publicadas. 

Parágrafo 3° - A Sociedade, a qualquer tempo, por deliberação dos sócios representando a 
maioria do capital social, pode transformar-se em outro tipo societário. 

Parágrafo 4° - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirem, por escrit 
sobre a matéria que seria objeto de deliberação da mesma. 

CAPÍTULO IV 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 7° - A Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por até 3 (três) Diretores, 
sócios ou não, eleitos no Contrato Social ou em ato separado, observados os quoruns previstos 
em lei, sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais sem designação específica, 
todos com prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. 

Parágrafo 1° - A Diretoria da Sociedade é composta pelo Sr. Mauro Kern Junior brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 60.037.275-07-SSP/RS e inscrito 
no CPF/MF sob o n° 334.060.810-53, residente e domiciliado na cidade de São José dos 
Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 2170, como Diretor Presidente; pelo Sr. Francisco Luciano Soares 
Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.221.186- 
SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 677.319.966-20, residente e domiciliado n cidade de. 
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São José dos Campos, Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, CEP 12227-901, como Diretor sem designação 
específica; e pelo Sr. Luis Carlos Marinho da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG n° 207.127.451-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 148.577.928- 
69, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na sede da empresa, como Diretor sem designação específica. Os 
diretores permanecerão em seus cargos até a Reunião de Sócios que aprovar as contas do 
exercício social de 2018. 

Parágrafo 2° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução para o exercício de seus 
respectivos cargos. 

Parágrafo 3° - Nos seus impedimentos ou ausências, o Diretor Presidente será substituído por 
um dos Diretores por ele designado, o qual assumirá, então, cumulativamente, a Presidência. 

Parágrafo 4° - Em caso de vacância do cargo de Diretor, assumirá interinamente, cumulando 
as funções, qualquer um dos demais Diretores, a ser indicado pelo Diretor Presidente, ou, na 
sua impossibilidade, pelos demais Diretores, até que os sócios venham a designar o novo 
Diretor. 

Parágrafo 5° - O Diretor que substituir o Diretor Presidente ou qualquer dos demais Diretores 
na forma do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional. 

Artigo 8° - Compete à Diretoria, além de outras funções previstas em lei ou neste Contrato 
Social: 

a) Cumprir e fazer cumprir este Contrato Social e as deliberações dos sócios; 

b) Elaborar e submeter, anualmente, à apreciação dos sócios, o balanço patrimonial e o 
de resultado econômico; 

c) Preparar e submeter, anualmente, à apreciação dos sócios o plano anual de negócios 
da Sociedade e o orçamento anual correspondente aos custos e despesas a serem 
incorridos pela Sociedade; 

d) Elaborar e escriturar o balanço e os livros contábeis referentes ao exercício findo, para 
oportuna manifestação dos sócios; 

e) Tomar as providências cabíveis quanto à arrecadação, guarda e movimentação dos 
valores pertencentes à Sociedade; 

f) Admitir e dispensar o pessoal administrativo; 

g) Elaborar política salarial da Sociedade; 
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h) Criar e extinguir unidades operacionais da Sociedade; 

i) Indicar e promover a destituição de administradores de subsidiárias e nomear e destituir 
os gestores das unidades operacionais da Sociedade; 

j) Nomear e destituir agentes, representantes, revendedores, concessionários e 

distribuidores no país e no Exterior; 

k) Autorizar a Sociedade a prestar garantias e conceder financiamento às suas 
subsidiárias e outras que diretamente ou indiretamente estejam sob controle da 
Sociedade, devidamente consolidadas em suas demonstrações financeiras; 

I) Representar a Sociedade perante terceiros; e 

m) Auxiliar na resolução dos casos omissos deste Contrato Social. 

Parágrafo Único - Compete ao Diretor Presidente: 

a) Dirigir as atividades da administração da Sociedade; 

b) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria e convocar as Reuniões de Sócios; 

c) Dirigir as atividades relacionadas com planejamento geral da Sociedade e de suas 
controladas; 

d) Propor aos sócios a composição da Diretoria; 

e) Propor aos sócios a distribuição de funções dos demais Diretores; 

á 
cc 

f) Representar a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, outorgando 
procurações "ad judicia" e "ad negocia", ressalvados os casos previstos no artigo 11cd . 

desse Contrato Social; .'zd 

g) Exercer as atividades administrativas e financeiras; 

h) Orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores; 

i) Propor aos sócios o estabelecimento, abertura, transferência ou encerramento de 
sociedades subsidiárias ou coligadas, bem como filiais, escritórios e agências em 
qualquer estado, distrito ou em qualquer outra parte do território nacional ou no exterior; 

j) Fiscalizar a gestão dos Diretores; 
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k) Exercer outras funções que lhe forem cometidas pelos sócios. 

Artigo 9° - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos 
administradores eleitos. 

Artigo 10 - A remuneração dos membros da Diretoria, inclusive benefícios de qualquer 
natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo 
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços 
no mercado, serão fixados pelos sócios. 

Artigo 11 - Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste artigo, a Sociedade se obriga 
validamente sempre que representada por dois membros da Diretoria, pela assinatura de um 
membro da Diretoria e um procurador ou por dois procuradores, nos limites dos respectivos 
mandatos. 

Parágrafo 1° - A Sociedade poderá ser representada por apenas um Diretor ou um procurador 
na prática dos seguintes atos: 

a) recebimento de quitação de valores devidos pela Sociedade; 

b) emissão, negociação, endosso e desconto duplicatas relativas às suas vendas; 

c) assinatura de correspondência que não crie obrigações para a Sociedade; 

d) outorga de mandato a advogado para a representação judicial ou em processos 
administrativos; 

e) representação da Sociedade em juízo, exceto para a prática de atos que importem em 
renúncia a direitos; e 

f) prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, 
sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus 
bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza. 

Parágrafo 2° - Todas as procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente, ou seu 
substituto, em conjunto com outro Diretor, e terão escopo e prazo de vigência definidos, salvo 
quando se tratar de procuração com poderes ad judicia ou para a defesa dos interesses da 
Sociedade em processos administrativos, cujo prazo poderá ser indeterminado. 

Artigo 12 - A prática dos seguintes atos pelos Diretores da Sociedade dependerá da prévia e 
expressa autorização dos sócios representando a maioria do capital social: 

a) a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Sociedade; 

\z,L n^ 
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b) a prestação de garantias e concessão de financiamentos pela Sociedade; 

c) a doação a terceiros, bem como a transferência de recursos da Sociedade para associações 
de empregados, entidades assistenciais e recreativas, fundo de previdência privada e 

fundação; 

d) a prática de todos os atos ou a celebração de quaisquer contratos ou transações de 

qualquer natureza envolvendo, de um lado, a Sociedade e, de outro, (i) qualquer sócio da 
Sociedade; (ii) quaisquer administradores da Sociedade, bem como seus respectivos 
cônjuges e parentes até o 4° grau; ou (iii) quaisquer sociedades controladas, controladoras, 
coligadas ou sob controle comum de qualquer das pessoas indicadas nos itens (i) e (ii); 

e) exceto se previsto no plano anual de negócios da Sociedade, venda, arrendamento 
mercantil, ou de outra forma dispor do empreendimento, propriedade, ou bens intangíveis 
da Sociedade excedentes a quantia correspondentes em moeda corrente nacional a 

US$ 20.000,00 (vinte mil dólares americanos) por transação (considerando que a quantia 
total de uma transação relacionada a um dado projeto constitui uma única transação); e 

g) o aumento do montante total e agregado de seus empréstimos tomados (outros que não 
aqueles previstos no plano de negócios anual da Sociedade) para uma quantia que exceda 
o equivalente em moeda corrente nacional a US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares norte- 
americanos) por ano fiscal. 

CAPÍTULO V 

DA CESSÃO DE QUOTAS - RETIRADA, EXCLUSÃO, FALECIMENTO E FALÊNCIA 

Artigo 13 - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas no todo ou em parte, 
qualquer título, sem o consentimento prévio e expresso de todos os demais sócios, que, e 

igualdade de condições, terão preferência para adquiri-las, conforme disposto abaixo. 

Parágrafo 1° - Qualquer sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas, a qualquer título 
deverá comunicar sua intenção aos demais sócios, por escrito, devendo informar todas as 

condições do negócio e, se houver, o nome do interessado adquirente, caso em que assistirá 
aos sócios remanescentes o direito preferencial de adquirir quotas do sócio ofertante, no prazo 
de até 60 (sessenta) dias do recebimento da referida comunicação. 

Parágrafo 2° - Se mais de um sócio manifestar a intenção de adquirir as quotas ofertadas e 

não houver acordo para o respectivo rateio, a divisão entre eles observará a proporção de suas 
participações no capital da Sociedade, calculada com exclusão das quotas objeto da oferta e 

das de eventual sócio que não tenha exercido o direito de preferência ou a ele tenha renunciado 
expressamente. 

Parágrafo 3° - Se as quotas do sócio ofertante não forem adquiridas pelos demais sócios, a 

Sociedade poderá adquirir as quotas ofertadas, sem redução do capital social no caso dom,: 
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utilização de reservas disponíveis. Não sendo as quotas ofertadas adquiridas pelos sócios 
remanescentes ou pela Sociedade, poderão as mesmas ser cedidas e transferidas a terceiros. 

Parágrafo 4° - A concordância dos demais sócios com a cessão e transferência das quotas em 
favor de terceiro estranho à Sociedade, manifestada pela intervenção de todos eles no 
respectivo instrumento de alteração contratual, dispensa o cumprimento das formalidades 
previstas nesta cláusula. 

Parágrafo 5° - Qualquer negócio efetuado com violação, infringência ou descumprimento ao 
disposto nesse artigo será considerado inválido, não sendo oponível nem produzindo efeitos 
com relação à Sociedade e aos seus sócios. 

Artigo 14 -A morte, ausência declarada, interdição, exclusão, falência ou retirada de quaisquer 
dos sócios não dissolverá a Sociedade, que continuará com o(s) sócio(s) remanescente(s), em 
conformidade com as disposições abaixo. 

Parágrafo 1° - Em caso de falecimento, ausência, interdição ou falência de um dos sócios, o 
cônjuge -meeiro, os herdeiros, legatários ou o curador somente substituirão o falecido, interdito 
ou ausente, na Sociedade, mediante prévio e expresso consentimento dos sócios 
representando a maioria do capital social remanescente. Não sendo admitidos à Sociedade o 
cônjuge, os herdeiros, legatários ou o curador, a participação do sócio falecido, ausente ou 
interdito, terá o tratamento previsto abaixo. 

Parágrafo 2° - Os haveres do sócio falecido, declarado ausente, interditado, excluído, falido ou 
retirante, no caso de dissidência na forma prevista em lei, serão apurados com base no último 
balanço patrimonial aprovado pelos sócios e deverão ser pagos em até 10 (dez) prestações, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias da data do evento. 

Parágrafo 3° - É reconhecido aos sócios que representem a maioria do capital social, o direito 
de, em reunião especialmente convocada para esse fim, promoverem a exclusão de sócio no 
seguintes casos: a) violação de cláusula contratual e/ou falta de cumprimento dos devere 
sociais; b) comprometimento, por atos ou omissões, do andamento normal da Sociedade, o 
do desenvolvimento e expansão dos negócios sociais; c) desarmonia em relação aos sócio 
representando a maioria do capital social, com efeitos negativos para a Sociedade; d) prática 
de atos que impeçam ou dificultem a condução normal dos negócios sociais; e) ingresso em 
juízo contra a Sociedade; f) ocorrência de qualquer outro motivo justo para exclusão. 

Parágrafo 4° - O sócio passível de exclusão deverá ser cientificado, com antecedência de 15 

(quinze) dias da realização da reunião que deliberará sobre tal matéria, para que possa 
comparecer e, querendo, apresentar sua defesa. 

Parágrafo 5° - Ficando o quadro social reduzido a apenas 1 (um) sócio, proceder-se-á a sua 
recomposição em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da respectiva deliberação, a 
fim de que a Sociedade não seja dissolvida. 
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CAPÍTULO VI 
DOS NEGÓCIOS ESTRANHOS AO OBJETO SOCIAL 

Artigo 15 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Sociedade, 
os atos de qualquer dos sócios, Diretores, ou procuradores, que a envolverem em obrigações 
relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, respondendo o infrator deste 
Artigo por perdas e danos. 

CAPÍTULO VII 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

Artigo 16 - O exercício social iniciar-se-á em 1° de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro 
de cada ano. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria deverá preparar as demonstrações 
financeiras, em conformidade com a legislação aplicável. 

Parágrafo Único - Junto com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria deverá 
submeter aos sócios, proposta para a destinação do lucro líquido. 

Artigo 17 - O lucro líquido anualmente obtido terá a aplicação que lhes for determinada pelos 
sócios representando a maioria do capital social, podendo ser distribuído sem observância das 
participações dos sócios na Sociedade. 

Artigo 18 - Por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade 
poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores para a verificação de resultada 
e, com base nestes, distribuir lucros ou bonificações. f á 

cx 

Artigo 19 - Mediante decisão dos sócios, parte dos lucros do exercício social poderá 
distribuída aos empregados da Sociedade, em conformidade com um plano a ser aprovado .1!4i cc J 

com a legislação aplicável. 

Artigo 20 - Os sócios poderão atribuir aos administradores participação nos lucros. 

CAPÍTULO VIII 
DA DISSOLUÇÃO E DA LIQUIDAÇÃO 

Artigo 21 - A Sociedade será dissolvida ou entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 
ou por deliberação dos sócios representando 3/4 (três quartos) do capital social. Compete aos 
sócios estabelecer a forma da liquidação e nomear o respectivo liquidante, observadas as 
disposições legais aplicáveis. 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Artigo 22 - A Sociedade não poderá, em hipótese alguma, fornecer financiamentos ou 
garantias de qualquer espécie a terceiros fora dos interesses sociais. 

Artigo 23 - Para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato social, fica eleito, desde 
já, o Foro da sede da Sociedade, sob expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja." 

Sócios: 
São José dos Campos, 14 de junho de 2018. 

EMBRAER S.A. 
p. Nelson Krahenbuhl Salgado 

EMfRAER DEFESA,B SEGURANÇA PAR CIP 
p. Jackson Medeiros de Farias Schneider e 
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HONORÁRIOS VENCIDOS - EMBRAER S.A. 

NH N°. R$ Bruto Tese Vencto 

00150/2017 ! 133.078,45 I Honorários Finais referenten ao êxito integral na DRJ do Processo n° 13884.900494/2013-0 - Conforme Contrato n° 078/09. 20/04/2017 

00661/2017 

00931/2017 

00940/2017 

01062/2017 
00147/2018 

00187/2018 

00220/2018 
00285/2018 
00318/2018 
00330/2018 

00372/2018 

00419/2018 
00468/2018 

1 

I 

6.058 33 
' 

506.885,10 

129.34741 , 

12.308,33 
29.750,00 

5.558,33 
31.486,52 1 

4.036,73 
4.036,73 
2.000,00 ; 

31.486,52 I 

19.707,50 
339.500,22 I 

31.486,52 
4.036,73 ! 

36.887,50 i 
31.486,52 31.486,52 

s 

Honorários de Time -Sheet referente a Assessoria Juridica Tributária Juridica Tributária em situações controvérsias enfrentadas na 

consecução de suas atividades sociais - Conforme Arquivos Anexos - Contrato ri° 026/15 - 4178/17 e 4180/17 
20/09/2017 

I 
Honorários Finais sobre a Decisão procedente junto ao CARF do Processo n° Processo: 16062.720239/2014-19 - Conforme Contrato 

20/12/2017 
n 078/09. 

¡ Honorários Finais sobre a Decisão procedente junto ao CARF do Processo n° Processo: 13884.721001/2014-49 (IRPJ) - Conforme 
! 20/12/2017 

Contrato n° 078/09.01026/2017 

I Time -Sheet n° 4348, 4372, 4374 e 4376/2017 ! 20/01/2018 
! Time -Sheet's n° 4383, 4397, 4399, 4400, 4401, 4391 e 4396.__ _---_ ! 17/02/2018 
¡Time -Sheers n° 4439, 4425, 4434 e 4435 

- 
- --- -- - -- -- 

20/03/2018 
Antecipação de honorários de êxito conforme contrato n° 078/09 (031/04) - Mar2o/2018 k 

20/abr 
t Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Recurso Especial doprocesso n° 13884.721649/2014-15 - Contrato n° 078/09 ! 20/abr 
1 Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Contra Razões ao Recurso Especial doprocesso n° 13884.721654/2014-28 - ConT 20/abr 

Time -Sheet's n° 4459, 4460 e 4465/2018 20/abr 
Antecipação de honorários de êxito conforme contrato n° 078/09 (031/04) - Abril/2018 i 20/mal 

rime-Sheet_s n° 4494, 4495, 4492, 4491 e 4487 25/mai 
Honorários Finais referentes ao êxito obtido no Processo n° 0040-003.660/2016 - Administração de Passivo Estadual - Contrato n° 078/G 25/mai 

LAntecipação de honorários de êxito conforme contrato n° 078/09.031/04I_Maio/2018 ________ 1_--20/jun 
Honoráriosde Pró -Labore referente a Intefposão de Embargos de Declararão doprocesso n° 1122286_ Contrato n° 078/09- 1 20jun 
Time-Sheet"sn° 4503,4524 , 4512 e 4518 _--- I 20jun 

LAntecipação de honorários de êxito conforme contrato n° 078/09 (031/04) -Junho/2018 
( 

20/jul 

00692/2018 

4.036,73 I Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Contraminuta de Agravo de Instrumento do processo n° 2134542-91.20181 28/set 
4.036,73 1 Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Manifestação de Inconformidade do processo n° 1014065-71.2018.8.26.051 28/set 
4.036,73 I Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Recurso Voluntário do processo n° 13850.000261/2010-41 - Contrato n° 01 28/set 
4.036,73 I Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Recurso Voluntário do processo n° 13884.911437/2009-61 - Contrato n° 01 28/set 
4.036,73 ! Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Recurso Voluntário do processo n° 13884.911436/2009-16 - Contrato n° 01 28/set 

00775/2018 1.500,00 I Time -Sheers n° 4595/2018 - 4596/2018 e 4628/2018. I 25/out 
00785/2018 4.036,73 ; Honorários de Pró -Labore referente a Interposição de Agravo de Instrumento do processo n° 008845-74.2010.4.03.6103 - Contra! 25/out 
00790/2018 8.508,93 I Honorários Finais referente ao Trânsito em Julgado da Ação n° 13884.904483/2010-47 - Contrato n° 078/09. I 25/out 
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JUCESP - Junta Comrterpia1cco.Estlado. de São Paulo 
Ministério da Indústria, Comércio ExtOribr e Slr' iços i 
Departamento de Registro Eiripresallal e rrftegtã ãô - DREI 
Secretaria de DesenvolvinNnt conômiço, Ciência, Tecnologia e Inovação 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
À Junta Comercial do Estado de São Paulo 

JUCESP 
JarraG.:+nerumldo 

Est -ado et' ?Swn PdJÌJ 

NOME 

Jackson Medeiros de Farias Schneider 
NACIONALIDADE 

Brasileira 
COR OU RAÇA 

Branca 
ESTADO CIVIL 

Casado(a) 
CPF 

401.085.030-20 

RG/RNE 

38469074 

DIGITO 

9 

DATA DE EXPEDIÇÃO 

13/09/2007 

ORGÃO EXPEDIDOR 

SSP 

UF 

SP 
DOMICILADO(A) 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek 
NUMERO 

1909 
COMPLEMENTO DISTRITO/BAIRRO 

Vila Nova Conceição 
CEP 

04543-907 
MUNICIPIO 

São Paulo 
UF 

SP 

Declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e 
nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia 
popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a propriedade. 

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL 

LOCALIDADE São Paulo - SP DATA 05/11/2018 f / / / 
NOME Jackson Medeiros de Farias Schneider (Representante) ASSINATURA / / / 
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JUCESP - Junta.ÁQmerçial.!A E tio de São Paulo 
Ministério da Indústria, Comércio axfarior s Serviços :.. 
Departamento de Registre.mpresai"IaIe IRtag,açãó -bREI 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e inovação 

. . 

JUCESP 
Junta Cometiatdo 

EstadodeSàoPaulo 

NOME 

Ro Yung Jia 
NACIONALIDADE 

Brasileira 
COR OU RAÇA ESTADO CIVIL CPF RGIRNE DIGITO DATA DE EXPEDIDOO ORGAO EXPEDIDOR UF 
Amarela Casado(a) 128.220.628-11 28692474 6 20/10/2006 SSP SP 
DOMICILADO(A) NUMERO 
Av. Presidente Juscelino Kubltschek 1909 
COMPLEMENTO DISTRITO/BAIRRO CEP 

Vila Nova Conceição 04643-907 
MUNICIPIO UF 
Sao Paulo SP 

Declara, sob as penas da lei, que não estã..impedido por lei especial, de exercer a administração da sociedade s_ __ 
nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda quefemporariamente, o acesso: á cargos: 'i° 
publicos, ou. por crime falimentãr, de prevaricação, peita ou suborno, concuss_'ãa,;peculato, Ou contra aeconorríia-', 
"popular, contra,o-Sistema Financeiro.. Nacional, contra as normas'de defesa da; concorrência, contra as" relações de 
coiiopi a fé pública oua propriedad& .- ; :: 

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL - 

LOCALIDADE São Paulo - SP DATA 06/11/2018 

NOME Ro Yung Jia (Representante) 
.... 

ASSINATURA - 
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JUCESP - Junta Corraecial do.Estado de São Paulo 
Ministério da Indústria, Corpériio:Exiértor e $8rviços ; 
Departamento de Registro Erhpregãrial ê1htdgr'a ãtf - DIREI 
Secretaria de Desenvolvirpento Econômi; o, Ciência, Tecnologia e Inovação . . 

Ficha Cadastral - Quadro Societariosllntegrantes 

JUCESP 
Junta Corneruat do 
Estado de São Pau& 

N° CONTROLE NA INTERNET NIRE SEDE NOME EMPRESARIAL 
024430336-3 3522286491-4 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 

NOME DO INTEGRANTE IDENTIFICAÇÃO 

334.060.810-53 
CNPJ 

Sem C.N.P.J. 
RG/RNE DIGITO DATA DE EXPEDIÇÃO ORGÃO EMISSOR UF NACIONALIDADE 

COR OU RAÇA 

LOGRADOURO (rua, av, etc) NÚMERO 

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CEP 

MUNICIPIO UF PAIS 

TIPO DE OPERAÇÃO 

Saida de Cargos com Capital 
TIPO DE INTEGRANTE 

Pessoa Fisica 
USO DA FIRMA 

PARTICIPAÇÃO 

CARGOS 

NENHUM' 

REPRESENTADOS 
NENHUM 

DADOS COMPLEMENTARES 

Versão VRE.Reports : 1.0.0.0 
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JUCESP - Junta CcrraeEcial do.Estadode São Paulo 
Ministério da Indústria, ComérCio:Ex4ertor e $Alviços ; 
Departamento de Registro Ert ipreããrial ëIhtBra"gád= DREI 
Secretaria de Desenvolvimlentg. conômi; o, Ciência, Tecnologia e Inovação 

1 

, ; i. f 
JUCESP 

Junra Comercraf do 
estado de Sao Paulo 

Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes 
N° CONTROLE NA INTERNET NIRE SEDE NOME EMPRESARIAL 
024430336-3 3522286491-4 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 

NOME DO INTEGRANTE 

Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. 
IDENTIFICAÇÃO 

3530038442-3 
CNPJ 

12.592.902/0001-43 

RG/RNE DIGITO DATA DE EXPEDIÇÃO ORGÃO EMISSOR UF NACIONALIDADE 

COROU RAÇA 

LOGRADOURO (rua, av, etc) 

Avenida Brigadeiro Faria Lima 
NÚMERO 

2170 
COMPLEMENTO 

F56, 1° andar 
BAIRRO/DISTRITO 

Putim 
CEP 

12227-901 
MUNICIPIO 

São José dos Campos 
UF 

SP 

PAIS 

Brasil 

TIPO DE OPERAÇÃO 

Admissão 
TIPO DE INTEGRANTE 

PJ - Registro na Junta Comercial 
USO DA FIRMA 

Não 

PARTICIPAÇÃO 

Participação no Capital: R$ 1,00 - UM REAL 

CARGOS 

Sócio (entrada) Inicio do Mandato: Termino do Mandato: 

REPRESENTADOS 

NENHUM 

DADOS COMPLEMENTARES 
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JUCESP - JuntaConercial rdo E.atado de São Paulo 
Ministério da Indústria, Coxnércip Eiteirior e; erviçal; ; 
Departamento de Registro `PmprêSariarê Inttgr"açtd- DREI 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

. L . . 
5 
f 0 . 1 

Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes 

JUCESP 
J," "3 CC Eqs'..:.7: 

Esf..u.'J {: .w7? 

N° CONTROLE NA INTERNET NIRE SEDE NOME EMPRESARIAL 
024430336-3 3522286491-4 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 

NOME DO INTEGRANTE 
Jackson Medeiros de Farias Schneider 

IDENTIFICAÇÃO 

401.085.030-20 
CNPJ 

Sem C.N.P.J. 
RG/RNE 

38469074 
DIGITO 

9 

DATA DE EXPEDIÇÃO 

13/09/2007 

ORGÃO EMISSOR 

SSP 

UF 

SP 

NACIONALIDADE 

Brasileira 
COR OU RAÇA 

Branca 

LOGRADOURO (rua, av, etc) 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek 
NÚMERO 

1909 
COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO 

Vila Nova Conceição 
CEP 

04543-907 
MUNICIPIO 

São Paulo 
UF 

SP 

PAIS 

Brasil 

TIPO DE OPERAÇÃO 

Admissão 
TIPO DE INTEGRANTE 

Pessoa Fisica 
USO DA FIRMA 

Sim - Isoladamente e em Conjunto com Alguns 
PARTICIPAÇÃO 

CARGOS 

Representante (entrada) Inicio do Mandato: 1410612018 Termino do Mandato: 

REPRESENTADOS 

3530038442-3 (Embraer Defesa e Segurança Participações S.A.) 

DADOS COMPLEMENTARES 
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JUCESP - Junta.Comerc.lal do Estado de São Paulo 
Ministério da Indústria, Comé+cio Eict'ior e;Serviçcss . :^s' 
Departamento de Registro L'mprésariat'ë-Int!gisaçãd- DREI 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

4 ;1 .1 - 
e . 

e a . 'Ni -107 aO GO 

' 
JUCESP 

Jura Comera! do 
Eatodode SãoPaub 

Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes 
N° CONTROLE NA INTERNET NIRE SEDE NOME EMPRESARIAL 
024430336-3 3522286491-4 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 

NOME DO INTEGRANTE 

Ro Yung Jia 
IDENTIFICAÇÃO 

128.220.628-11 
CNPJ 

Sem C.N.P.J. 

RG/RNE 

28592474 

DIGITO 

6 

DATA DE EXPEDIÇÃO 

20/10/2006 

ORGÃO EMISSOR 

SSP 

UF 

SP 

NACIONALIDADE 

Brasileira 
COR OU RAÇA 

Amarela 

LOGRADOURO (rua, av, etc) 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek 
NÚMERO 

1909 

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO 

Vila Nova Conceição 
CEP 

04543-907 
MUNICIPIO 

São Paulo 
UF 

SP 

PAIS 

Brasil 

TIPO DE OPERAÇÃO 

Admissão 
TIPO DE INTEGRANTE 

Pessoa Fisica 
USO DA FIRMA 

Sim - Isoladamente e em Conjunto com Alguns 
PARTICIPAÇÃO 

CARGOS 

Representante (entrada) Inicio do Mandato: 14/06/2018 Termino do Mandato: 

REPRESENTADOS 

3530038442-3 (Embraer Defesa e Segurança Participações S.A.) 

DADOS COMPLEMENTARES 
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JUCESP - Junta Comercial.do Estada de âAo Paulo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Departamento de Registro Empresarial e integração,-- DREI 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, "fec'r ologia e çnóvação .. -: JUCESP 

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

N° DO PROTOCOLO NIRE NOME EMPRESARIAL 
024430336-3 3522286491-4 ELEB EQUIPAMENTOS LTDA 

DESCRIÇÃO 

2. Em virtude da deliberação acima tomada, o art. 5a do contrato social da Sociedade passa a vigorar com a redação apresentada 
abaixo: "Artigo 5° - O capital social, em moeda nacional, totalmente subscrito e integralizado da Sociedade é de R$ 160.000.000,00 
(cento e sessenta milhões de reais), dividido em 160.000.000 (cento e sessenta milhões) de quotas, no valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada, assim distribuídas entre os sócios: (a) Embraer S.A. detém 159.999.999 (cento e cinquenta e nove milhões, 
novecentas e noventa e nove mil, novecentas e noventa e nove) quotas, no valor total de R$ 159.999.999,00 (cento e cinquenta e 
nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais); e (b) Embraer Defesa e Segurança 
Participações S.A. detém 1 (uma) quota, no valor total de R$ 1,00 (um real)." 3. Ademais, os sócios decidem pela ratificação dos 
atuais administradores da Sociedade, bem como pela manutenção e continuidade destes em seus respectivos cargos, inclusive 
com a permanência do sócio ora retirante, Mauro Kern Junior, acima qualificado, no cargo em que este se encontra atualmente 
investido, de Diretor Presidente, a qual é aprovada por todos os subscritores da presente alteração contratual. 4. Diante do 
exposto acima, ratifica-se a redação do Artigo 7a parágrafo 1° do contrato social da Sociedade, conforme indicado abaixo: "Artigo 
7° - A Sociedade é administrada por uma Diretoria composta por até 3 (três) Diretores, sócios ou não, eleitos no Contrato Social ou 
em ato separado, observados os quoruns previstos em lei, sendo um deles designado Diretor Presidente e os demais sem 
designação específica, todos com prazo de gestão de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1° - A Diretoria da Sociedade é composta pelo Sr. Mauro Kern Junior brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 
60.037.275-07-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n° 334.060.810-53, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, como Diretor Presidente; 
pelo Sr. Francisco Luciano Soares Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.221.186-SSP/MG 
e inscrito no CPF/MF sob o n° 677.319.966-20, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na mesma cidade na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, CEP 12227-901, como Diretor sem 
designação específica; e pelo Sr. Luis Carlos Marinho da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 207.127.451-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 148.577.928-69, residente e domiciliado na cidade de São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da empresa, como Diretor sem designação específica. Os diretores 
permanecerão em seus cargos até a Reunião de Sócios que aprovar as contas do exercício social de 2018." 
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DEC R0, SOBAS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE. 

PARA USO EXGL,USL .O JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO Od11 LUSII(E VERSO) 
CARIMBO -ROTOCQ dU C r r CARIMBO DISTRIBUIÇÃO CARIMBO ANALISE 

POUPATEMPO PO 
AMARO 

i EY//° 1 *.1/CEJA 
SANTO 

17O2018 
1 1 OUT '2018 01, 

Dé . ra d astro Botelho 
. . 

i 

Assessora ' /Ica do Registro Público . 

R :18.283.898.5 

1Dr 
Ass( 

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANALISE ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO z,ree.. 

( ) DBE ( ) Documentos Pessoais 
( ) Procuração ( ) Laudo de Avaliação 
( ) Alvará Judicial ( ) Jornal 

( ) Formal de Partilha ( ) Protocolo /Justificação 
( ) Balanço Patrimonial ( ) Certidão 

( ) Outros 

'1 
OBSERVAÇÕES: '7 

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação 

DADOS CADASTRAIS 

ETIQUETA PROTOCOLO 

!I 

JUCESP PROTOCOLO 
2,028.062118-6 

u li H III 

CAPA DO REQUERIMENTO 

POUPATEMPO 
SANTO AMARO 

CONTROLE INTERNET 

024050861-1 

i i i i i i i i i i 

ATO 

Alteração de Outras Claúsulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes; 
NOME EMPRESARIAL 

ELEB EQUIPAMENTOS LTDA. 
PORTE 

Normal 
LOGRADOURO 

,, abaiana 
NÚMERO 

40 
COMPLEMENTO CEP 

12237-540 
MUNIC 10 

osé dos Campos 
UF 

SP 
TELEFONE EMAIL 

iiill}AÊR' EXIGENCIA(S) 

055.763.775/0001-00 
CNPJ - SEDE NIRE - SEDE 

3522286491-4 
liii 111111111 11111111111 II 

l 

IDENTIF AÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA 

NOM : Mauro Kern J(Diretor P ersidente) 

1AÇl TUBA: 

Junio 

DATA: 10/09/2018 

VALORES RECOLHIDOS 

DARE: R$ 141,35 

DARF: R$ 21,00 

SEQ. DOC. 

1 / 1 

bora de 
ssora Técn 

RG: 1, 
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IDE rvfio: P/.Alt1.íY 

W7iNO!f{;Pt-aIS1.13;7:: 
"5CiB`CrNlt1HfËR753r::i::iit:ir6l$É =fV:$i1AI£61A: C EG(,`H '.! 

ÁRIA GERAL 20.747/14-7 s> 
rz .1745.: 

4.. II III III IIIIIIII II 111111111111 11111111 

DADOS CADASTRAIS 

i püi,dd "#ado de São Equip. 
, o, Indústri5 bciméíexteri$r. .. ... 

. !I4 OS 

C. 
. 

'lsrizjltik Gjlércíb'- . 
to econômico, Clenci$e 

. 
ecnologia . 

e 

. 

. 
Çema'> RcDelamentc3:. : 

,Jt.jC.ESP PROTOCOLO 

2.279.495.t° 3p2 

- 111111111 ! I' ; 1 

;ii 

7a TURMA DE VOGtklS 

DESPACHO. 

6DEFERIDO, nos termos da Lei 

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR 

N 

3 3 ---.7777' 
CNPJ DA SEDE 

1 

07.689.002/0001-89 

ATO(S) 

Arquivamento de Ata; 

NOME EMPRESARIAL 

EMBRAER S.A. 

LOGRADOURO 

AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 

NÚMERO 

2170 

COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO 

PUTIM 

CEP 

12227-901 

CÓDIGO DO MUNICIPIO 

5427 

MUNICIPIO 

São José dos Campos 

UF 

SP 

CORREIO ELETRÔNICO TELEFONE 

NOME DO ADVOGADO N. OAB U.F. 

VALORES RECOLHIDOS 

DARE 128,00 

DARF 21,00 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

NOME: TERE ' PENTEADO RODRIGUES (Diretor ) 

ASSINATURA: , / DATA 19/12/2013 
ASSINATURA: 

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE ASJJ ORMAÇÕES CONSTANTES IDO'REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE. 

1111 111 11111111111111111111111 

Controle Internet 
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EMBRAER S.A. 
COMPANHIA ABERTA 

CNPJ N° 07.689.002/0001-89 
NIRE 35.300.325.761 

ATA N° 42/2013 - LIVRO 004 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2013 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze realizou-se 
reunião extraordinária virtual do Conselho de Administração da Embraer, sob a 
presidência de Alexandre Gonçalves Silva e com a participação dos Conselheiros 
Sergio Eraldo de Salles Pinto, Antonio Franciscangelis Neto, Arno Hugo Augustin 
Filho, Ernani de Almeida Ribeiro Junior, Israel Vainboim, João Cox Neto, Josué 
Christiano Gomes da Silva, Paulo Roberto de Oliveira, Samir Zraick e Vitor Paulo 
Camargo Gonçalves. 

Considerando que (i) a Embraer está negociando com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES a contratação de um financiamento 
mediante abertura de crédito, no valor de R$ 1.411.435.000,00 ("Financiamento"), 
destinado (a) à parte do desenvolvimento da nova geração de E -Jets (E2); (b) ao 
complemento de financiamento para o desenvolvimento do Legacy 500; e (c) à 
realização de investimentos em projetos sociais equivalentes a 0,5% do valor do 
Financiamento; (ii) que a utilização do crédito está sujeita ao atendimento de certas 
condições, dentre elas (a) a apresentação de carta de fiança expedida por instituição 
financeira relativamente a 50% do valor financiado; e (b) a constituição e manutenção 
de contas arrecadadora e reserva; e (iii) que a Diretoria do BNDES aprovou a 
transação em 17 de dezembro de 2013; o,Conselho de Administração, no uso de suas 
competências previstas no artigo 33, inciso XXI do Estatuto Social, aprovou os 
termos e condições do Financiamento, conforme descrito na decisão do BNDES n° 
DIR 1371/2013, ocorrida em 17 de dezembro de 2013, autorizando a Diretoria da 
Companhia a celebrar os respectivos contratos e a praticar todos os atos necessários 
para a consecução do Financiamento. 

Para constar, eu, Terena Penteado Rodrigues, servindo de Secretária, lavrei esta ata 
que vai assinada por todos os participantes. 19 de dezembro de 2013. aa) Alexandre 
Gonçalves Silva - Presidente; Sergio Eraldo de Salles Pinto - Vice -Presidente; Antonio 
Franciscangelis Neto - Conselheiro; Amo Hugo Augustin Filho - Conselheiro; Ernani 
de Almeida Ribeiro Junior - Conselheiro; Israel Vainboim - Conselheiro; João Cox 
Neto - Conselheird; Josué Christiano Gomes da Silva - Conselheiro; Paulo Roberto de 
Oliveira - Conselheiro; Samir Zraick - Conselheiro; Vitor Paulo Camargo Gonçalves - 
Conselheiro; Terena Penteado Rodrigues - Secretária. 

Certifico que a presente Ata é cópia autêntica extraída do Livro de Atas do Conselho 
de Administração. 

Tere a Penteado Ro' r'i lues 
Secretária 
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Pauto 
Ministério do Desenvolvimento, Indústriãe;otnér4ioextena ww ,- 
Secretaria de Comércio e Serviços - 
Departamento Nacional de Registro do I m'ercie. DNRe '' ' ."1 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

ARQUIVAMENTO DE ATA 
á i I.c 

* 4 s ! s 
N° DO PROTOCOLO NIRE NOME EMPRESARIAL 

013584310-3 3530032576-1 EMBRAER S.A. 

DATA DA ATA 

19/12/2013 

TIPO DE ATA 

Ata de Reunião do Conselho Administrativo 

RESUMO DA ATA 

aprovar os termos e condições do Financiamento, conforme descrito na decisão do BNDES n° DIR 1371/2013, ocorrida em 17 de dezembro 
de 2013, autorizando a Diretoria da Companhia a celebrar os respectivos contratos e a praticar todos os atos necessários para a 
consecução do Financiamento. 
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TUDO SOBRE

Uber

Drones são legais, mas você já pensou em passear a bordo de uma
aeronave similar a um drone? Pois é justamente isso que a parceria entre
a Uber, Embraer e Boeing pretendem fazer com o UberAir. Batizado de
eVTOL, sigla em inglês que evoca sua capacidade de decolar e pousar
verticalmente, a aeronave tem funções autônomas, alimentação elétrica,
seis hélices e pode transportar até quatro pessoas, além do piloto.

Je� Holden, chefe de produtos da Uber, está animado e ressalta que os eVTOL são
ecologicamente melhores que os carros, uma vez que operam com energias renováveis
e limpas. Além disso, o novo meio de transporte também economiza tempo e dinheiro:
uma viagem feita entre Campinas (SP) e a Avenida Paulista, na capital do estado, duraria
18 minutos a bordo do eVTOL, enquanto o mesmo trajeto feito por um veículo leva
cerca de duas horas. Os valores também saem em conta: segundo Holden, o trecho
custaria pouco mais da metade do preço de um Uber Black, que sai por volta de R$ 200.
Entretanto, Holden a�rma que esses preços só seriam possíveis através de uma
operação de larga escala, como a que foi feita à época do lançamento do UberX.

Apesar de ainda serem necessários muitos passos para a certi�cação de um serviço
como esse, como o desenvolvimento dos eVTOL e de baterias elétricas que sejam
duráveis além da regulamentação para os vôos, a Uber já está com parcerias �rmadas
para atrair os recursos. Desde o ano passado, a empresa trabalho ao lado da brasileira
Embraer e da Aurora Flight Sciences, da Boeing. Antônio Campello, presidente da
EmbraerX, segmento da empresa voltado para a inovação cientí�ca, vê a aliança como
uma oportunidade de avançar a tecnologia para aeronaves de maior porte que
funcionem de forma autônoma. "Tudo que fazemos nessa aeronave menor (a eVTOL)
servirá para projetos maiores do futuro. Concordamos 100% com a Uber de que existe
uma demanda retida e, à medida que o ecossistema começar a funcionar, essa
demanda vai aparecer", disse Campello.

Uber e Embraer querem conduzir usuários
em carros voadores parecidos com drones
Por Ares Saturno | 09 de Maio de 2018 às 15h57

  Home  Inovação
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Participe do nosso  GRUPO CANALTECH DE DESCONTOS do Whatsapp e do
Facebook e garanta sempre o menor preço em suas compras de produtos de
tecnologia.

Os planos da Uber são lançar as aeronaves comerciais nas cidades de Los Angeles e
Dallas, ambas nos EUA, até o ano 2023.

Fonte: Reuters, O Globo

Gostou dessa matéria?
Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias

do mundo da tecnologia.
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BlackBerry ajudará os setores público e
privado nas cidades inteligentes
Por Patrícia Gnipper | 12 de Dezembro de 2018 às 16h45
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TUDO SOBRE

BlackBerry

As cidades inteligentes já vêm sendo planejadas em diversas regiões do
mundo, sendo este o próximo grande passo da sociedade tecnológica. E
a BlackBerry deseja se tornar a empresa por trás dessa transformação,
ajudando os setores público e privado a unirem forças para acelerar essa
revolução.

A empresa está oferecendo a fabricantes de automóveis e órgãos
públicos o uso de seu serviço SCMS (Security Credential Management System) sem
taxas de serviço, com esta solução fornecendo o mecanismo para que veículos e infra-
estrutura (como semáforos, por exemplo) troquem informações de maneira privada,
usando certi�cados digitais.

É que, à medida em que veículos conectados usem as vias públicas, trocando
informações entre si, será necessário um sistema de segurança para que os usuários
possam con�ar na validade das informações provenientes de outros sistemas. O SCMS
é baseado na tecnologia Certicom da própria BlackBerry, fornecendo uma
infraestrutura de chave pública com hospedagem segura e con�ável, com essa chave
podendo ser usada no gerenciamento de certi�cados tanto para uma única
organização, quanto para todo um ecossistema inteligente.

Ainda, o serviço foi desenvolvido para suportar tanto implantações nacionais, quanto
internacionais, permitindo que fabricantes de equipamentos e funcionários públicos
possam utilizar o serviço baseado em nuvem. A BlackBerry também é capaz de oferecer
suporte a soluções híbridas envolvendo o SCMS.

"O futuro dos veículos autônomos não pode ser concretizado até que sistemas de
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CANALTECH
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LEIA MAIS
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Estoque inicial do Nubia X
é esgotado em apenas 57
segundos de vendas -

Uma pesquisa da Thomson Reuters em parceria com a Live University ouviu cerca de
300 executivos e especialistas brasileiros sobre as expectativas do mercado em relação
a adoção de soluções tecnológicas em suas áreas de atuação.

Dentre as perguntas feitas aos entrevistados, o estudo questionou quais tecnologias
inovadoras pareciam mais atraentes às empresas. A Internet das Coisas (IoT, na sigla
em inglês) foi citada por 31,3%, a blockchain por 30,9%, data science por 29,8% e
inteligência arti�cial e aprendizado de máquina foram lembradas por 29,2% dos
executivos ouvidos pela pesquisa. As criptomoedas, entretanto, não chamaram a
atenção dos entrevistados: apenas 1,9% deles citaram as criptomoedas digitais.

Quando o levantamento questionou quais são as razões que levam os executivos a
adotarem essas inovações tecnológicas, as mais citadas foram:

• Aumento da e�ciência do trabalho: 27%;
• Melhorias da governança e compliance: 20%;
• Padronização de processos: 19%;
• Redução do risco de fraudes: 18%; e
• Aumento da competitividade: 15%.

"O bloco composto por IoT, blockchain, data science, inteligência arti�cial e machine
learning é a grande aposta da alta gestão para impulsionamento do desenvolvimento
de suas empresas. Com a maior parte dos decisores otimistas quanto ao cenário
mundial e con�antes de que a economia brasileira deve melhorar após as eleições, um
cenário propício para implementação de novas tecnologias vai, aos poucos, se

Estudo da Thomson Reuters faz panorama
sobre inovações no mercado brasileiro
Por Ares Saturno | 12 de Dezembro de 2018 às 08h23
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delineando" a�rmou Santiago Ayerza diretor do segmento Corporativo da Thomson

RECOMENDADOS PARA VOCÊ

CANALTECH

Mi Band 3, da Xiaomi,
identi�ca batimentos
cardíacos em rolo de

Recomendado por 

O Comando da Aeronáutica está usando impressoras 3D para produzir modelos de
laboratório de motores aeronáuticos hipersônicos, conhecidos como “scramjet”. Esta é a
sigla para supersonic combustion ramjet, assim conhecidos propulsores à combustão.
O projeto é uma iniciativa da Divisão de Aerotermodinâmica de Hipersônica (EAH) do
Instituto de Estudos Avançados (IEAv).

A equipe conseguiu criar um motor hipersônico por um modelo de manufatura
chamada de aditiva, em que há adição de componentes na impressão. “O IEAv decidiu
apostar numa manufatura híbrida para desenvolver o motor, por meio da combinação
de processos de usinagem convencional e de fabricação aditiva”, explica Israel Rêgo,

LEIA MAIS

Aeronáutica usa impressora 3D para criar
modelo de motor hipersônico
Por Wagner Wakka | 11 de Dezembro de 2018 às 23h30  Divulgação/Google
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chefe da subdivisão de ensaios em solo da Divisão de Aerotermodinâmica e Hipersônica
do IEAv. O objetivo, a�rma, é otimizar o ciclo de pesquisa e desenvolvimento, e também
acelerar eventuais atualizações e adaptações, bem como reduzir os custos de
manufatura. Com o método, eles acreditam que possam economizar em até R$ 250 mil
por ano.

Como modelo híbrido, ele não é completamente feito por impressão 3D. “Em um
primeiro momento, o motor scramjet poderá ser utilizado como estágio de propulsão
aspirado de foguetes rumo ao espaço. Em um período de tempo maior, ele terá
aplicações na propulsão de aeronaves civis ou militares hipervelozes”, diz Rêgo.

Desta forma, o método foi utilizado para a criar basicamente três estágios do motor. O
primeiro é de compressão que captura o ar atmosférico para o combustor. O segundo é
o próprio combustor do sistema.
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Xiaomi promete
smartphones a 1 libra no
Reino Unido, mas

Recomendado por 
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ebook.
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

(iii) Contribuir para a formação de pessoal técnico necessário à indústria aeroespacial; 

(iv) Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços correlatos 

à indústria aeroespacial; 

(v) Projetar, construir e comercializar equipamentos, materiais, sistemas, softwares, 

acessórios e componentes para as indústrias de defesa, de segurança e de energia, bem 

como promover ou executar atividades técnicas vinculadas à respectiva produção e 

manutenção, mantendo os mais altos padrões de tecnologia e qualidade; e 

(vi) Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços correlatos 

às indústrias de defesa, de segurança e de energia. 

A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de 

peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa, conforme mapa a seguir. 

 

Nossas controladas são: 

• ELEB Equipamentos Ltda. (“EDE”) – Com nome fantasia “Embraer Divisão 

Equipamentos”, é localizada em São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil, 

com participação da Embraer de 99,99% no seu capital social. A ELEB produz e vende 

equipamentos hidráulicos e mecânicos de alta precisão para serem utilizados na 

indústria aeronáutica, substancialmente em aeronaves da Embraer. 

• Embraer Aircraft Holding, Inc. (“EAH”) - controlada detida 100% pela Embraer, 

domiciliada em Fort Lauderdale, Estados Unidos da América, engloba atividades 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

corporativas e institucionais e tem as seguintes controladas localizadas nos Estados 

Unidos da América, com participação de 100% no capital social de cada uma delas: 

• Embraer Aircraft Customer Services, Inc.  - domiciliada em Fort Lauderdale, 

Estados Unidos da América, realiza vendas de peças de reposição, serviços de 

apoio ao produto a clientes nos Estados Unidos da América, Canadá e Caribe. 

• Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc.  - domiciliada em Delaware, com 

base operacional em Nashville, nos Estados Unidos da América, tem como 

atividade a prestação de serviços de manutenção de aeronaves e componentes. 

• Embraer Training Services, LLC  - domiciliada em Dallas, Estados Unidos da 

América, engloba atividades corporativas e institucionais e tem como controlada a 

Embraer CAE Training Services, LLC  - domiciliada em Dallas, Estados Unidos da 

América, na qual participa com 51% do seu capital social e cuja atividade é a 

prestação de serviços de treinamento de pilotos, mecânicos e tripulação. 

• Embraer Executive Jet Services, LLC  - domiciliada em Delaware, Estados Unidos 

da América, tem como atividade a prestação de serviços de suporte pós-venda e 

manutenção de jatos executivos. 

• Embraer Executive Aircraft, Inc.  - domiciliada em Delaware, com base operacional 

em Melbourne, nos Estados Unidos da América, tem como atividade a montagem 

final e entrega de jatos executivos. 

• Embraer Engineering & Technology Center USA, Inc.  - domiciliada em Delaware, 

Estados Unidos da América, tem como atividade a prestação de serviços de 

engenharia relacionados à pesquisa e desenvolvimento de aeronaves. 

• Embraer  Aero Seating Technologies, LLC  - domiciliada em San Gabriel, Estados 

Unidos da América, tem como atividade principal a produção e manutenção de 

assentos para aeronaves. 

• Embraer Defense and Security, Inc.  - domiciliada em Jacksonville, na Flórida, nos 

Estados Unidos da América, é a base de fabricação do programa LAS (Light Air 

Support) que fornece aeronaves A-29 Super Tucano, para a Força Aérea dos EUA 

e eventualmente outros países. 

• Embraer Foundation, Inc.  - domiciliada em Fort Lauderdale, na Flórida, nos 

Estados Unidos da América, foi constituída com propósitos de caridade e 

educacionais. 

• Embraer Business Innovation Center, Inc.  - domiciliada em Dover, Dalaware, nos 

Estados Unidos da América, foi constituída com propósito de desenvolver pesquisas 

de inovação tecnológica em aviação e áreas afins. 

 

PÁGINA: 114 de 431

Formulário de Referência - 2018 - EMBRAER S.A. Versão : 4

Num. 13300543 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:40
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919244091600000012383778
Número do documento: 18121919244091600000012383778



7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

• Embraer Aviation Europe - EAE - controlada com participação da Embraer de 100% no 

seu capital social, domiciliada em Bonneuil-em-France, França, engloba atividades 

corporativas e institucionais e tem as seguintes controladas, com participação de 100% 

no seu capital social: 

• Embraer Aviation International - EAI - domiciliada em Bonneuil-em-France, 

realiza venda de peças e presta serviços de suporte pós-venda na Europa, África e 

no Oriente Médio. 

• Embraer Europe  SARL  - domiciliada em Bonneuil-em-France, tem como atividade 

a representação comercial da Companhia na Europa, África e no Oriente Médio. 

• Embraer GPX Ltda. - controlada com participação da Embraer de 99,99% no seu capital 

social, localizada em Gavião Peixoto, estado de São Paulo, Brasil, tem como atividade 

principal, serviços de manutenção de aeronaves. 

• Embraer Overseas Limited - controlada com participação da Embraer de 100% no seu 

capital social, domiciliada nas Ilhas Cayman, tem atividade restrita à realização de 

operações financeiras, incluindo a captação e aplicação de recursos para as empresas 

do Grupo Embraer. 

• Embraer Spain Holding Co, SL (“ESH”) - controlada com participação da Embraer de 

100% no seu capital social, domiciliada na Espanha, tem como objetivo coordenar os 

investimentos em controladas no exterior, inclusive aquelas voltadas às atividades de 

suporte à comercialização de aeronaves e gestão dos ativos provenientes dessas 

operações. Suas atividades são operacionalizadas pelas seguintes controladas: 

• ECC Investment Switzerland AG  – controlada com participação da ESH de 100% 

no seu capital social, domiciliada na Suíça, possui participação de 100% no capital 

social das seguintes controladas: ECC Insurance & Financial Company Limited  - 

domiciliada nas Ilhas Cayman, é uma companhia cativa de seguros que tem por 

objetivo cobrir as garantias financeiras oferecidas aos clientes e/ou agentes 

financiadores envolvidos nas estruturas de vendas de aeronaves da Companhia; e 

Embraer Finance Ltd.  - domiciliada nas Ilhas Cayman, apoia os clientes na 

obtenção de financiamentos de terceiros, assim como fornece suporte em algumas 

atividades de compra e venda da Companhia. 

• Harbin Embraer Aircraft Industry Co., Ltd. (HEAI)  - controlada consolidada 

integralmente pelo grupo Embraer, com participação da ESH de 51% no seu capital 

social, tem sede na cidade de Harbin, China. Com operação iniciada em 2002 e 

destinada a fabricar aeronaves visando atender às demandas do mercado de 

transporte aéreo da China, teve sua operação redirecionada para a fabricação de 

jatos executivos Legacy 600/650 a partir da assinatura de acordo com líderes do 

Governo Chinês em junho de 2012. Esta empresa encontra-se em processo de 

liquidação. 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

• Embraer Netherlands B.V. (“ENL”) - controlada com participação da Embraer de 100% 

no seu capital social, domiciliada na Holanda, tem como principal objetivo coordenar os 

investimentos em controladas no exterior, inclusive aquelas voltadas às atividades de 

suporte à comercialização de aeronaves e gestão dos ativos provenientes dessas 

operações. Suas atividades são operacionalizadas pelas controladas: 

• Embraer Asia Pacific PTE. Ltd.  - controlada com participação da ENL de 100% no 

seu capital social, domiciliada em Singapura, tem como atividade a prestação de 

serviços e suporte pós-venda na Ásia. 

• Airholding SGPS, S.A.  – controlada com participação da ENL de 99,9% no seu 

capital social e 0,1% detido pela Embraer, domiciliada em Portugal, tem como 

atividade preponderante a participação em 65% do capital votante da OGMA-

Indústria Aeronáutica de Portugal S.A. , uma companhia portuguesa de 

manutenção e produção aeronáutica que também tem como acionista a Empresa 

Portuguesa de Defesa - EMPORDEF, com 35% do seu capital social votante. 

• Embraer CAE Training Services (UK) Limited  - controlada com participação da 

ENL de 51% no seu capital social, domiciliada em Burges Hill, Reino Unido, tem 

como objetivo prestar serviço de treinamento de pilotos, mecânicos e tripulação. 

• Embraer Portugal, S.A.  - controlada com participação da ENL de 100% no seu 

capital social, domiciliada em Évora, Portugal, tem como objetivo coordenar os 

investimentos e atividades econômicas em suas controladas, com participação de 

100% no seu capital social, naquele país, como segue:  

� Embraer Portugal Estruturas Metálicas, S.A.  - domiciliada em Évora, tem 

como objeto social a fabricação, montagem, manutenção e comercialização 

de peças, componentes e conjuntos metálicos e a execução de outras 

atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços relacionados à 

indústria de produtos metálicos; 

� Embraer Portugal Estruturas em Compósitos, S.A. - domiciliada em 

Évora, tem como objeto social a fabricação, montagem e comercialização 

de estruturas a partir de peças e conjuntos em materiais compostos e a 

execução de outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de 

serviços relacionados à indústria de produtos fabricados com materiais 

compostos e não metálicos. 

• Embraer (China) Aircraft Technical Services Co., Lt d. - controlada com 

participação da ENL de 100% no seu capital social, domiciliada na China, na 

província de Beijing, tem como atividade a prestação de serviços de suporte pós-

venda, manutenção e comercialização de peças e componentes a clientes na China. 

• EZ Air Interior Limited  - operação controlada em conjunto com a Zodiac 

Aerospace, com participação da ENL de 50% do seu capital social. Domiciliada na 

Irlanda, tem o objetivo de fabricar componentes de interiores da cabine da família 
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7.1 - Descrição das principais atividades do emissor e suas controladas

de jatos EMBRAER 170/190 com uma fábrica no México. No 3º trimestre de 2013, 

iniciou suas operações com o primeiro envio de sua produção para a Embraer. 

• Embraer Netherlands Finance B.V. - controlada com participação da Embraer de 100% 

no seu capital social, domiciliada na Holanda, tem como principal objetivo a participação 

em outras sociedades, a emissão de instrumentos financeiros e a prestação de serviços 

de administração ou financeiros a terceiros.  

• Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. (“EDSP”) - controlada com participação 

da Embraer de 99,99% no seu capital social, domiciliada em São José dos Campos, 

Estado de São Paulo, Brasil, tem como objetivo coordenar os investimentos no segmento 

de Defesa & Segurança por meio da participação nas seguintes companhias: 

• Atech - Negócios em Tecnologias S.A.  – controlada com participação da EDSP 

de 99,99% no seu capital social, domiciliada em São Paulo, Brasil, desenvolve 

soluções estratégicas de comando, controle, comunicações, computadores e 

inteligência e disponibiliza serviços de consultoria especializada e suporte técnico e 

logístico, atuando em todas as fases do projeto: conceituação, especificação, 

desenvolvimento, integração, gerenciamento da implantação, instalação, testes, 

manutenção e treinamento. 

• Visiona Tecnologia Espacial S.A.  - com sede em São José dos Campos, Estado 

de São Paulo, Brasil, tem participação da EDSP e da Telebrás, de 51% e 49% do 

seu capital social, respectivamente, sendo uma controlada consolidada 

integralmente pelo grupo. Atua na integração e fornecimento do Sistema Satelital 

Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica (SGDC) do Governo 

Brasileiro, que visa atender as necessidades de comunicação satelital do governo 

brasileiro, incluindo o Programa Nacional de Banda Larga e um amplo espectro de 

transmissões estratégicas de defesa. Detém participação em 100% do capital social 

da Visiona International B.V. , domiciliada em Amsterdam, na Holanda, que atua 

na integração e fornecimento do Sistema SGDC do Governo Brasileiro. 

• SAVIS Tecnologia e Sistemas S.A.  – controlada com participação da EDSP de 

99,99% do seu capital social, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, 

tem como objetivo atuar nas atividades de Defesa & Segurança junto ao Governo 

Brasileiro. 

 

Pontos Fortes  

A Embraer acredita que seus principais pontos fortes são:  

Fabricante Líder de Aeronaves Comerciais com uma Base Global de Clientes. Com base no 

número de aeronaves entregues, a Embraer é o fabricante líder de jatos com até 150 assentos, 

com uma forte base global de clientes. Aproximadamente 100 companhias aéreas de mais de 

60 países utilizam nossas aeronaves comerciais em cinco continentes. Nossos clientes incluem 
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Corv;e°;I}.e C '¡I . 

On this 11th day on7eCëmber, 2017, Christopher J. Wolter executed before me the 
foregoing Boeing Brasil Servicos Technicos Aeronauticos Ltda. Minutes of Partners' 
Meeting held on December 11, 2017, on behalf of Boeing International Corporation and 
The Boeing Company. 

Notary Public: Stephanie L. Hernandez 

My Commission Expires: July 6, 2018 

OFFICIAL SEAL 
STEPHANIE L HERNANDEZ 

Notary Public - State of Illinois 
My Commission Expires Jul 6, 2018 

A tradução deste original consta sob o nº -9379 
folha(s) nº(s) , do livro nº 6, 

de LEDA RIBEIRO MOREIRA 

TRADUTORA PÚBLICA E INTÉRPRETE COMERCIAL 

JUCESP nº 1133 

SE
M

 V
AL

OR 
DE

 C
ER

TI
DÃ

O

Num. 13300784 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:39
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919243954300000012384069
Número do documento: 18121919243954300000012384069



 . . 

. . . . 

S. 

. 

BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS 

AERONÁUTICOS LTDA. 

CNPJ/MF No. 05.818.921/0001-80 

NIRE 35.2.1840635-4 

Minutes of Partners' Meeting 
held on December 11, 2017 

Date, Time and Place: December 11, 

2017, at 8:00 a.m. at the partner The 

Boeing Company's principal place of 

business, located in the City of Chicago, 

United States of America, at 100 North 

Riverside, 60606. 

Attendance: (a) THE BOEING 

COMPANY, a corporation, with its 

principal place of business in the city of 

City of Chicago, United States of America, 

at 100 North Riverside, 60606, enrolled 

with the CNPJ under 

No. 05.853.514/0001-03 herein duly 

represented by its Vice President, 

Mr. Christopher J. Wolter, married, 

business executive, bearer of United 

States of America passport 

80 
REGISTRO DE T1TULOS EMUMNTaa 

MICROFILMEM ° . 4 4 9 5 

3COLO 

BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICd ©L© 

AERONÁUTICOS LTDA. c 
CNPJ/MF No. 05.818.921/0001-80 .4TA 

NIRE 35.2.1840635-4 . 2018 

Ata de Reunião de Sócios >a 

realizada em 11 de dezembro de 2017 

Data, Hora e Local: 11 de dezembro de 

2017, às 08:00 horas, na sede social da 

sócia The Boeing Company, localizada na 

Cidade de Chicago, Estados Unidos da 

América, na 100 North Riverside, 60606. 

Presença: THE BOEING COMPANY, 

sociedade anônima, com sede na Cidade 

de Chicago, Estados Unidos da América, na 

100 North Riverside, 60606, inscrita no 

CNPJ/MF sob no 05.853.514/0001-03, 

neste ato legalmente representada por seu 

Vice Presidente, o Sr. Christopher J. 

Wolter, americano, casado, executivo, 

portador do passaporte dos Estados 

Unidos da América No. 488776795, com 
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 . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . 
.. . . .. .. . . . . . . 

No. 488776795, with business address 

located in the City.ofChicago, United 

States of America, atf00.11orth Riverside, 

60606 ("TBC"); ); and (b) BOEING 

INTERNATIONAL CORPORATION, a 

corporation, with its principal place of 

business in the City of Chicago, United 

States of America, at 100 North Riverside, 

60606, enrolled with the CNPJ under 

No. 05.853.515/0001-58, herein duly 

represented by 

Mr. Christopher J. 

business executive, 

its President 

Wolter, married, 

bearer of United 

States of America passport 

No. 488776795, with business address 

located in the City of Chicago, United 

States of America, at 100 North Riverside, 

60606 ("BIC"), shareholders representing 

the entire quota capital of BOEING 

BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS 

AERONÁUTICOS LTDA., a limited 

company (sociedade empresária limitada), 

enrolled with the CNPJ under 

No. 05.818.921/0001-80, with its principal 

place of business in the City of São José 

dos Campos, State of São Paulo, at 
Estrada Dr. Altino Bondensan, No. 500, 

block 2, room 201, Parque Tecnológico de 

São José dos Campos, Zip Code 12.247- 

016, with its Articles of Association duly 

filed with the Board of Trade of the State 
of São Paulo ("JUCESP") under 

No. 35.2.1840635-4, and with its last 

amendment to the Articles of Association 

ió-, ' Türbs'íët1Mlõs 

1.449504 
MICROFILME fil,ºã 

Visto 

endereço comercial na Cidade de CfQrido 
v..,45.030 -2 

Estados Unidos da América, na 100'"Nórt`l 

Riverside, 60606 ("TBC"); e (b) BOEING 

INTERNATIONAL CORPORATION, 

sociedade anônima, com sede na Cidade 

de Chicago, Estados Unidos da América, na 

100 North Riverside, 60606, inscrita no 

CNPJ/MF sob no 05.853.515/0001-58, 
neste ato legalmente representada por seu 

Presidente o Sr. Christopher J. Wolter, 

americano, casado, executivo, portador do 

passaporte dos Estados Unidos da América 

No. 488776795, com endereço comercial 

na Cidade de Chicago, Estados Unidos da 

América, na 100 North Riverside, 60606 

("BIC"), sócias representando a totalidade 

do capital social da BOEING BRASIL 

SERVIÇOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS 

LTDA., sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o no 

05.818.921/0001-80, com sede na Cidade 

de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, Estrada Dr. Altino Bondensan, No. 

500, bloco 2, sala 201, Parque Tecnológico 

de São José dos Campos, CEP 12.247-016, 

com seu contrato social devidamente 
arquivado junto à Junta Comercial do 

Estado de São Paulo ("JUCESP") sob no. 

35.2.1840635-4, e com sua última 

alteração de contrato social arquivada na 

mesma JUCESP em sessão de 21 de 

novembro de 2017, sob no. 513.292/17-2 

("Sociedade"); 

-2- 

SE
M

 V
AL

OR 
DE

 C
ER

TI
DÃ

O

Num. 13300784 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:39
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919243954300000012384069
Número do documento: 18121919243954300000012384069



 S. 

.. ... . . . . 
. . . 

filed with JUCESP on November 21, 2017, 

under No. 513.292/17-2 ("Company"); 
. . 

Call Notice: waived in view of the 
presence of quotaholders representing the 

Company's entire corporate capital, 

pursuant to article 1.072, paragraph 2nd of 

Law 10.406/02 ("Civil Code"). 

Agenda: in accordance with Sections 9 

and 11 of the Articles of Association of the 
Company, to resolve upon the 

authorization for the Company to acquire 

equity interest in other companies in Brazil 

and to authorize the Company's officer, 

Antonini Puppin-Macedo, to individually 

sign, on behalf of the Company, the 
power -of -attorney attached hereto as 

Exhibit I. 

Resolutions taken unanimously: The 

partners approved the authorization for 

the attorney -in -fact, pursuant to the 

powers granted under the power of 

attorney attached hereto as Exhibit I to 

acquire equity interest in other companies 

incorporated in Brazil, within the limits set 
forth therein. The partners also hereby 

authorize the Company's officer, Antonini 

Puppin-Macedo to execute the power -of - 

attorney attached hereto as Exhibit I. 

80 REGISTRO DE ri 
9 5 0 4 

MICROFILME N.° 

a 
ak 

Vis e 
Conferido 
RG.: 35.030.4 11-2 

Convocação: dispensada dada a presença 
das sócias representando a totalidade do 

capital social, nos termos do artigo 1.072 

§ 20 da Lei 10.406/2002, ("Código 
Civil"). 

Ordem do Dia: nos termos das Cláusulas 

9 e 11 do Contrato Social da Companhia, 

deliberar sobre a autorização para a 

Sociedade adquirir quotas ou ações em 

outras sociedades no Brasil e para 

autorizar o administrador da Sociedade, 

Antonini Puppin-Macedo, a individualmente 

outorgar, em nome da Sociedade, a 

procuração anexa a esta resolução como 

Anexo I. 

Deliberações tomadas por 
unanimidade: Foi aprovado que o 

procurador da Sociedade, nos termos da 

procuração anexa a esta resolução na 

forma"do Anexo I, adquira quotas ou ações 
de sociedades constituídas no Brasil, 

dentro dos limites previstos em tal 

instrumento de mandato. As sócias 

também autorizam que o administrador da 

Sociedade, Antonini Puppin-Macedo, assine 

a procuração anexa a esta resolução como 

Anexo I. 
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 . S. 

- - - . - 
. . 

Closing of the Meeting. Drawing-up of 

Minutes: There being nothing further to 

transact, the floor wasoffered to whoever 

wished to take it and, as nobody did, the 

meeting was adjourned for as long as 

necessary to have these minutes drawn up 

and, upon reopening of the meeting, these 

minutes were read, found to be in order, 

approved and signed by all the attendees. 

Chicago, December 11, 2017 

80 REGÏSTRÓ DÉ 71TÜLÕS ÈlitUrAMI 
:1449504 

MICROFILME N ° 
v 

;Ti- 

Encerramento da Reunião. La ra e; , 

Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser 

tratado, foi oferecida a palavra a quem 

deva quisesse fazer uso e, como ninguém 

se manifestou, foram encerrados os 

trabalhos pelo tempo necessário à 

lavratura da presente ata, a qual, após a 

reabertura da sessão, foi lida, achada 

conforme, aprovada e por todos os 

presentes assinada. 

Chicago, 11 de dezembro de 2017 

THE BOEING COMPANY 

Christopher J. Wolter, Vice President, Tax 

BOEING INTERNATIONAL CORPORATION 

Emol. 

Estado 
Ipesp 
R. Civil 

T. Justiça 

M. Público 

Iss 

Total 
Selos e taxas 

Recolhidos p/verba 

Christopher J. Wolter, President 

8° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.893/0001-20 

Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial 
Protocolado e prenotado sob o n. 1.449504 em 
18/1/2018 e registrado, hoje, em microfilme 
sob o n. 1.449.504 , em títulos e documentos. 

São Paulo, 18 de janeiro de 2018 

R$ 80,07 
R$ 22,73 

R$ 15,61 

R$ 4,20 

R$ 5,49 

R$ 3,86 
R$ 1,67 

R$ 133,63 
Gcrddo José Fdi,rgr Cunha - 

D.ucy Alves da Silva Cunha - Bobai 
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JUCESP - Junta $Qlerçi?l do Estado de São Paulo 
Ministério do Deséntatimefitd, Indústri4e3omércio Exterior 
Secretaria de Goriécció s Ssrvi os. ::' 
Departamento NTacional dó Registro tio Comércio - DNRC 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

i 
[7E' 

JUCESP 
JuntaComercia(do 
Estado deSão Pauto 

i i 
ARQUIVAMENTO AYA '.' . 

N° DO PROTOCOLO NIRE ; .. NOME EMPRESA 
023430946- 3521840635-4 .' .' BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS LTDA. 

DATA DA ATA 

11/12/2017 
TIPO DA ATA 

Outros 

RESUMO DA ATA 

Ordem do dia: Autorização para sociedade adquirir quotas. 

Versao VRE.Reports : 1.0.0.0 04106/2018 10:48:16 - Página 1 de 1 
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. 
POWER OF ATTORNEY 

Q REGISTRO DE. T TULOS E DOCUMENT 

4495 
1V1I@6FILME N °: ,, "' 
. . 

By this po 4er: f attlr.n4i. BO4INO. 
BRASIL `SER IÇOS :fÉCNNCQS; 
AERONAUTICOS LTDA. ("PRINCIPAL"), a 

limited company (sociecade empresária 
limitada), enrolled with' t e CNPJ under 

05.818.921/0001-80y.wit jts principal 
place of business in the City of São José 
dos Campos, State of São Paulo, at Estrada 
Dr. Altino Bondensan, No. 500, block 2, 
room 201, Parque Tecnológico de São José 
dos Campos, Zip Code 12.247-016, herein 
represented by its officer, Mr. ANTONINI 

PUPPIN-MACEDO, appoints and retains as its 

attorneys -in -fact ("ATTORNEYS -IN -FACT") 
(i) Mr. CHRISTOPHER J. WOLTER, north 
american, married, business executive, 
bearer of United States of America 
passport No. 488776795, with business 
address located in the City of Chicago, 
United States of America, at 100 North 
Riverside, 60606; and (ii) Mr. GREGORY D. 

SMITH, married, business executive, bearer 
of United States of America passport 
No. 548741607, with business address 
located in the City of Chicago, United 
States of America, at 100 North Riverside, 
60606, to act individually on behalf of 
PRINCIPAL and in its name perform any 
and all of the following acts: (1) negotiate 
and execute any and all documents, for the 
PRINCIPAL to acquire an equity interest in 

any company, including, but not limited to, 
support agreements, binding and non- 
binding offers, purchase and sale 

agreements, and any other documents 
pertaining to the acquisition of an entity; 
and (2) to execute any and all documents, 
certificates, instruments, or agreements, 
including regulatory filings, and perform 
any and all acts and exercise all other 
rights inherent to PRINCIPAL that may be 
necessary to complete the transactions 
referred to in item (1) above. This power of 
attorney shall be valid for three (3) years 
as from the date hereof. 

Exhi - it z 
Visto 
Conferido 
RG.: 35.03 

Pelo presente instrumento de m adida o, 

BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS 
AERONÁUTICOS LTDA. 
("OUTORGANTE"), sociedade empresária 
limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o no 

05.818.921/0001-80, com sede na Cidade 
de São José dos Campos, Estado de São 
Paulo, Estrada Dr. Altino Bondensan, No. 

500, bloco 2, sala 201, Parque Tecnológico 
de São José dos Campos, CEP 12.247-016, 
neste ato representada por seu 
administrador, o Sr. ANTONINI PUPPIN- 

MACEDO, nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores ("OUTORGADOS") o (i) 
Sr. CHRISTOPHER J. WOLTER, americano, 
casado, executivo, portador do passaporte 
dos Estados Unidos da América No. 
488776795, com endereço comercial na 

Cidade de Chicago, Estados Unidos da 

América, na 100 North Riverside, 60606; e 

(H) Sr. GREGORY D. SMITH, americano, 
casado, executivo, portador do passaporte 
dos Estados Unidos da América No. 

548741607, com endereço comercial na 

Cidade de Chicago, Estados Unidos da 

América, na 100 North Riverside, 60606, 
para, agindo individualmente, representar 
a OUTORGANTE e em seu nome praticar 
todos e quaisquer dos seguintes atos: 
(1) negociar e celebrar todos e quaisquer 
documentos para aquisição, pela 
OUTORGANTE, de quotas ou ações em 

qualquer sociedade, incluindo, mas não se 

limitando a contratos de apoio, ofertas 
vinculantes e não vinculantes, contratos de 
compra e venda e quaisquer outros 
documentos necessários relativos a uma 
aquisição de companhia/sociedade ; e (2) 
celebrar todo e qualquer documento, 
certificados, instrumentos, ou contratos, 
incluindo realizar protocolos regulatórios e 

realizar todo e qualquer ato e exercer 
todos os demais direitos da OUTORGANTE 
que se façam necessários para o 

aperfeiçoamento das transações referidas 
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no item aa:HTra. E 

prazo de validade de 3 (três) anos a contar 
da presente data. 

Vivsa 

RG.: 35.03 
São Paulo, December 114 2017 São Paulo, 11 de dezembro e 2017 . 

. 
BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS LTDA. 

By / Por: MR. ANTONINI PUPPIN-MACEDO 

2 

JUR SP - 28814736v1 315003.419460 
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a VED.A.RIJJ R O MORE I IlA 
Tradutora Pública e Intérprete Comercial 

Sworn Translator 

Matriculada na Junta Comercial 
do Estado de São Paulósbb M 7133, 
nomeada pela Portaria n° 68/2000 

NS'E"DOOCt>g 

MICROFILME N.° = 
44950 

c* 
RG.: 1-2 {-ryry Jv..,. l.?+l G 

`FffOS' 

-.4 

IDIOMA INGLÊS 
RG. 6.152.646 SSP/SP CPF/MF 050.142.058-44 

CCM 9.787.900-2 

Tradução n° 

Translation ne 

Rua Bergamota, 497, apto. 102, 05468-000, São Paulo, S1 Brasil 
Tel. e fax: (11) 3022-9140 ledarm@terracom.br 

Livro ne Folhas 
9979 Book n° 67 Pages 367 

Certifico e dou fé, para os devidos fins, que as versões em português e em inglês da ata que me foi 
apresentada nesta data conferem, ata essa da Reunião de Sócios da BOEING BRASIL SERVIÇOS 
TÉCNICOS AERONÁUTICOS LTDA. realizada em 11 de dezembro de 2017, em Chicago, assinada 
por Christopher J. Wolter, como Vice -Presidente, Area Fiscal, da THE BOEING COMPANY, e como 
Presidente da BOEING INTERNATIONAL CORPORATION, ata essa cujo anexo 1 é o modelo de 
procuração a ser outorgada pela BOEING BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS AERONÁUTICOS LTDA., 
em São Paulo, que deverá ser assinada por Antonini Puppin-Macedo, cuja legalização em inglês 
passo a traduzir para o vernáculo no seguinte teor. 

ESTADO DE ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA ) 
) ss 

CONDADO DE COOK ) 
Neste dia 11 de dezembro de 2017, Christopher J. Wolter firmou perante mim a Ata da Reunião de 
Sócios da Boeing Brasil Serviços Técnicos Aeronáuticos Ltda. realizada em 11 de dezembro de 2017, 
em nome da Boeing International Corporation e da The Boeing Company. 
(ass.) Stephanie L. Hernandez Selo oficial: STEPHANIE L. HERNANDEZ 
Tabelião Público: Stephanie L. Hernandez. Tabeliã Pública- Estado de Illinois. 
Meu mandato vence: 6 de julho de 2018 Meu mandato vence em 6 de julho de 2018. 

Estado de Illinois - Secretário de Estado 
Pais de Destino: BRASIL 

APOSTILA 
(Convenção de Haia, de 5 de outubro de 1961) 

1. País: Estados Unidos da América. 
O presente documento público 2. foi assinado por STEPHANIE L. HERNANDEZ, 3. agindo na 
qualidade de Tabeliã Pública, Condado de Cook, 4. tem o selo/carimbo do Estado de Illinois. 
Certificado 5. em Chicago, Illinois, 6. em 11 de dezembro de 2017, 7. pelo Secretário de Estado, 
Estado de Illinois. 8. Número: Cl7JW071379. 9. Selo: [Selo do Estado de Illinois - 26 de agosto de 
18181. 10. Assinatura: (ass.) Jesse White, Secretário de Estado, Estado de Illinois. 

Esta Apostila sã certifica a assinatura e o selo ou carimbo nela apostos. 
Não certifica o teor do documento com referência a que foi emitida. 

ESTA APOSTILA NÃO É VALIDA DENTRO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

NADA MAIS. Conferi e dou fé. São Paulo, 12 de janeiro de 2018. 

8" Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 68.311.89310001-20 

arn-x) Geraldo José Filiagi Cunha - Oficial 
Emol. R$ 80,07 Protocolado e prenotado sob o n. 1.449.504 em 
Estado R$ 22,73 18/1/2018 e registrado, hoje, em microfilme 
Ipesp R$ 15,61 sob o n. 1.449.504 , em títulos e documentos. 
R. Civil R$ 4,20 São Paulo, 18 de janeiro de 2018 
T. Justiça R$ 5,49 

M. Público R$ 3,86 
Iss R$ 1,67 

Total 
Selos e taxas 

Recolhidos p/verba 

R$ 133,63 
Geraldo José Filial Cunha - Oficial 

Darcy Alves da Silva Cunha - Su snrurs do Oficial 
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 . . . . . . . . . . 
POWEROi'ÁTiT©RsifY . 

The Boeing Company, a cofiany duly 

organized and existing under the laws of the 

State of l eliware, United States, 

headquartered. $t 414 Nortlj Riversside, 6:06061 

Chicago, State Of. 'Illinois, Uj ted tates, 

enrolled in the CNPJ/MF under No. 

05.853.514/0001-03, herein represented by 

Mr. Christopher J. Wgltr rc hereinafter 

referred to as "Grantor"Hereby appoints its 

ATTORNEY -IN -FACT 

JOAO GABRIEL FERRARI XAVIER, 
Brazilian, single, of legal age, businessman, 
bearer of the Identity Card (RG) Nó. 

32.952.538-4-SSP/SP and enrolled with the 
Individual Taxpayers' Register (CPF) under No. 

311.037.298-37, resident and domiciled in the 
City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua Boa 
Vista, 254,13th Floor, Centro, Zip Code 01014- 

907 

to act as Attorney -in -fact, in its name and on its 
behalf, in the Federative Republic of Brazil, 
both in and out of court, strictly and exclusively 
in accordance with the guidelines provided for 
by the undersigned representatives of the 
Grantor, in the following actions and 
measures: 

(1) To represent the Grantor as a 
shareholder or partner in companies of 
any kind, of which the Grantor is or 
may become a shareholder or partner in 
Brazil, with powers, upon Grantor's 
written instructions, to: (a) attend, 
deliberate, vote for and in the name of 
the Grantor, and otherwise take part 
in all and any shareholder' meeting or 
partners meeting, or any similar 
meeting, held by or in connection with 
any such companies; (b) subscribe for, 
acquire, dispose of, assign or transfer 
shares or quotas, giving and receiving 
release there for, to liquidate and to 
dissolve the Companies; and (c) sign 
articles of association as well as 
subsequent amendments thereto, 
minutes of shareholders' meetings, 
partners' meetings or deliberations, list 
of presence of shareholders, 
manifestation of votes, protests and 
similar documents, including those 
relating to the incorporation or 
liquidation of any such companies or 
their corporate reorganization; 

1 

PROCURAÇÃO 

The Boeing Company, sociedade constituída 
e existente de acordo com as leis do Estado de 

Delaware, Estados Unidos da América, com 

sede em 10o North Riverside, 6o6o6, Chicago, 

Estado do Illinois, Estados Unidos da América, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

05.853.514/0001-03, neste ato representada 
pelo Sr. Christopher J. Wolter, doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e 

constitui seu bastante PROCURADOR 

JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER, 
brasileiro, solteiro, maior de idade, empresário, 
portador da Cédula de Identidade (RG) n° 
32.952.538-4-SSP/SP e inscrito no Cadastro de 
Pessoas .Físicas (CPF) sob o n° 311.037.298-37, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua BoaVista, 254,13° 
andar, Centro, CEP 01014-907 

para atuar como Procurador da Outorgante, 
agindo em seu nome e por sua conta, na 
República Federativa do Brasil, em juízo e fora 
dele, estrita e exclusivamente em conformidade 
com as orientações fornecidas pelos 
representantes da Outorgante abaixo 
assinados, nos seguintes atos; 

(i) Representar a Outorgante na 
qualidade de acionista ou sócio, em 
sociedades de qualquer espécie, das 
quais a Outorgante é ou venha a ser 
sócio ou acionista no Brasil, podendo 
para tanto, com instruções da 
Outorgante por escrito: (a) participar, 
deliberar, votar em nome da 
Outorgante, e de outras maneiras 
tomar parte em todas e quaisquer 
assembleias gerais ou reunião de sócios 
ou reuniões similares, convocadas por 
ou .a respeito de quaisquer das citadas 
sociedades; (b) subscrever, adquirir, 
alienar, ceder ou transferir ações ou 
quotas, dando e recebendo quitação, 
liquidar e dissolver as Sociedades, e (c) 
assinar contratos sociais, bem como os 
subsequentes aditivos e alterações, atas 
de assembleias gerais, reunião, 
assembleia ou deliberação de sócios, 
lista de presença de acionistas, 
manifestações de .to, protestos e 
quaisquer outra documentos 
similares, inclusiva .. relacionados à 
constituição ou liq ' do de quaisquer 
das referidas s : ades ou à 

210 TABELIÃO DE NOT 

Rua Libero Badar6,3 
AUTENTIC 

Autentico e presente 
a original apresenta 

Roberto Lima Rafael Olivt. 

Marcos Sguivardi Alexandre S. 

Escreventes Autorizados 
SELOS PAGOS POR VERBA-AUT. R$ 

PAULO 

andar 

forme 
fé. 
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. . 
To represent the Grantor vis-à-vis any 
division, section or department of any 
Brazilian? federal, sly or aiuniepal 
gcive3n ejit anttdut rarities, ;writing, 
bdtflot9 ihited, to the Brazilian Central 
Bank (Banco Central do .araszl -- 

BACEN), the Commercial Registries 
and the. Federal Revenue Office 
("RFS"), with.vewérs; to perform any 
acts relating to the Legal Entities 
Taxpayers' Regtssry bf the Ministry of 
Finance (Cadastro Nacional das 
Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda - CNPJ/MF), including 
powers to manage the assets and rights 
(administrar os bens e direitos) of the 
Grantor in Brazil, pursuant to RFB; 

(iii) To receive service of process only and 
exclusively in the form and in the cases 
set forth in Article i1.9 of Law No. 

6,404/76; and 

(iv) Delegate all or a part of the powers 
hereby granted, 

This power of attorney shall be governed and 
construed in accordance with the laws of the 
Federative Republic of Brazil. 

This power of attorney shall remain in effect for 
one (1) year. 

At their own discretion and at any time, 
Grantor can revoke the powers,granted herein 
and Grantee can Waive such pówers. 

reorganização societária a ela 
relacionada; 

(ii) Representar a Outorgante perante 
quaisquer entidades, autoridades e 
agências governamentais, órgãos ou 
departamentos, em âmbito municipal, 
estadual e federal, incluindo o Banco 
Central do Brasil - BACEN, as. Juntas 
Comerciais e a Receita Federal do 
Brasil ("RFB"), corn poderes para 
praticar quaisquer atos relacionados ao 
Cadastro Nacional. das Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda - 
CNPJ/MF, incluindo poderes de 
administrar os bens e direitos da 
Outorgante no Brasil, de acordo com 
a atual Instrução Normativa RFB; 

(iii) Receber citações p r. açáes judiciais. 
única e exclus' ente na forma e nos 
casa e - tos no artigo 1.19 da Lei 
n° 6.404/1476; e 

(iv) Substabelecer, no todo ou em parte, 
qualquer dos poderes aqui conferidos. 

Esta procuração será regida e interpretada de 
acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. 

Esta procuração tem prazo de validade teor os 
(um) ano. 

A seu critério e a qualquer tempo, a 

Outorgante pode revogar os poderes 
outorgados e o Outorgado pede renunciar a 
esses poderes. 

Chicago Illinois U.S.A. January 12 2018. 

The Boeing Company 

By/Por: Christopher J. Wolter 
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COUNTRY OF DESTINATION: BRAZIL 

APOSTILLE 
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 

1. Country: 

This public document 

2. has been signed by 

3. acting in' the capacity of 

United States of America 

KEVIN H. WARNS 

NOTARY PUBLIC, KENDALL COUNTY 

4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS 

5. at CHICAGO, ILLINOIS 

7. by 

8. No. 

9, Seal/Stamp : 

Certified 

6. the 

Secretary of State, State of Illinois 

Cl 8MK007439 

10. Signature: 

21° TARE 
Rua Libor 

AU 
Autentico 
e origin 

S. Paulo 

Roberto Lima 
Marcos Sguizzardi 

Escreventes 
SELOS PAGO 

JANUARY 25, 2018 

TAS DE SAO PAULO 
0,386 - t° andar 
scAçAo 
me cópia conforme 
estado, dou fé. 

2418 

)1/)G.:&. 
JESSE WHITE 
SECRETARY OF STATE 
STATE OF ILLINOIS 

This Apostille only certifies the signature and the seal or stamp it bears. It does not certify content of the document for which it 

was issued. 
THIS APOSTILLE IS NOT VALID WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA 
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4 . 

.k 1'F OF ILLiNbIS 

- 

E. 
) ss 

COUNTY OF COOK . ) 

This Power of AttcS eg as signed and subscribed before me on January 12, 2018 by 

Christopher J Wolter as. a Vice President of The Boeing Company. 

Kevin H, Warns 

a a v Jr.. a a a a 
KEVIN H WARNS 

Official Seal 

Notary Public - State of Illinois 

My Commission Expires Feb 7. 2020 
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. 
POWER OF AIIN 

oeing International Cbrpo'tai36ii, 
company duly organized and existing under 
the laws of the State Del awaret Unitd 
States, headquart re:l 4tioo N trth;.tiyersídl, 
60606, Chicago, SEatb. "of Illinois, *Unite :4 
States, enrolled in the Corporate Taxpayers' 
Registry ("CNPJ/MF") under No. 
D5.853.515/0001-58, herein re reahted by 
Mr. Christopher J. WoltgF, hereinafter 
referred to as "Grantor", hereTZ+appbZnts its 
ATTORNEY -IN -FACT 

JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER, 
Brazilian, single, of legal age, businessman, 
bearer of the Identity Card (RG) No. 
32.952.538-4-SSP/SP and enrolled with the 
Individual Taxpayers' Register (CPF) under 
No. 311.037.29$-37, resident and domiciled in 
the City of São Paulo, State of São Paulo, at 
Rua Boa Vista, 254, 13th Floor, Centro, Zip 
Code 01014-907 

to act as Attorney -in -fact, in its name and on 
its behalf, in the Federative Republic of Brazil, 
both in and out of court, strictly and 
exclusively in accordance with the guidelines 
provided for by the undersigned 
representatives of the Grantor, in the 
following actions and measures; 

(i) To represent the Grantor as a 
shareholder or partner in companies of 
any kind, of which the Grantor is or 
may become a shareholder or partner 
in Brazil, with powers, upon Grantor's 
written instructions, to: (a) attend, 
deliberate, vote for and in the name of 
the Grantor, and otherwise take part 
in all and any shareholder' meeting or 
partners meeting, or any similar 
meeting, held by or in connection with 
any such companies; (b) subscribe for, 
acquire, dispose of, assign or transfer 
shares or quotas, giving and receiving 
release there for, to liquidate and to 
dissolve the Companies; and (e) sign 
articles of association as well as 
subsequent amendments thereto, 
minutes of shareholders' meetings, 
partners' meetings or deliberations, 
list of presence of shareholders, 
manifestation of votes, protests and 
similar documents, including those 
relating to the incorporation or 
liquidation of any such companies or 

. . PROCURAÇÃO 

Boeing International Corporation, 
sociedade devidamente existente e constituída 
de acordo com as leis do Estado de Delaware, 
tstados Unidos da América, com sede em 100 
North Riverside, 60606, Chicago, Estado do 
Illinois, Estados Unidos da América, inscrita 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
("CNPJ/MF") sob o no 05.853.515/0001-58, 
neste ato representada pelo Sr. Christopher 
J. Wolter, doravante denominada 
"Outorgante", nomeia e constitui seu 
bastante PROCURADOR 

1 

JOÃO GABRIEL FERRARI XAVIER, 
brasileiro, solteiro, maior de idade, 
empresário, portador da Cédula de Identidade 
CRG) n° 32.952538-4-SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o n° 
311.037.298-37, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Boa Vista, 254, 13° andar, Centro, CEP 
01014-907 

para atuar como Procurador da Outorgante, 
agindo em seu nome e por sua conta, na 
Repdblica Federativa do Brasil, em juizo e fora 
dele, estrita e exclusivamente em 
conformidade com as orientações fornecidas 
pelos representantes da Outorgante abaixo 
assinados, nos seguintes atos: 

(1) Representar a Outorgante na 
qualidade de acionista ou sócio, em 
sociedades de qualquer espécie, das 
quais a Outorgante é ou venha a ser 
sócio ou acionista no Brasil, podendo 
para tanto, com instruções da 
Outorgante por escrito: (a) 
participar, deliberar, votar em nome 
da Outorgante, e de outras maneiras 
tomar parte em todas e quaisquer 
assembleias gerais ou reunião de 
sécios ou reuniões similares, 
convocadas por ou a respeito de 
quaisquer das citadas sociedades; (b) 
subscrever, adquirir, alienar, ceder ou 
transferir ações ou quotas, dando e 
recebendo quitéção, liquidar e 
dissolver as Sociedades, e (c) assinar 
contratos sociais, bem como os 
subsequentes aditivos e alterações, 
atas de assembleias gerais, reunião, 
assembleia ou deli ação de sócios, 
lista de presen . de acionistas, 
manifestações de o o, protestos e 
quaisquer outr+ - documentos 
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their cºrporate reirganization. 
. . . . . ... . ... . 

(ii) To re$rr a ;t the Grantor visa -vis. (iì) 

any diyisitoxz is; ctioi4ar- a arts eiit o'f. 
any fliFaziiiari fecleraS, . state: of ; 
municipal government aná auth&3fles, 
including, but not limited, to the 
Brazilian Central Bank (Banco Central 
da Brasil -- BACEIP),:tlf=_ Çomrnercial 
Registries and theFecleral Revenue 
Office ("RFB"), 'Mth' powers to 
perform any acts relating to the Legal 
Entities Taxpayer? Registry of the 
Ministry of Finance (Cadastro 
Nacional das Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF), 
including powers to manage the assets 
and rights (administrar os bens e 
direitos) of the Grantor in Brazil, 
pursuant to RPB; 

(iii) To receive service of process only and 
exclusively in the form and in. the cases 
set forth in Article 119 of Law No. 

6,404/76; and 

(iv) Delegate all or a part of the powers (iv) 

hereby granted. 

This power of attorney shall be governed and 
construed in accordance with the laws of the 
Federative Republic of Brazil. 

This power of attorney shall remain in effect 
for one (1) year. 

At their own discretion and at any time, 
Grantor can revoke the powers granted 
herein and Grantee can waive such powers. 

similares, inclusive os relacionados á 
constituição ou liquidação de 
quaisquer das referidas sociedades ou 
á reorganização societária a ela 
relacionada; 

Representar a Outorgante perante 
quaisquer entidades, autoridades e 
agências governamentais, órgãos ou 
departamentos, em âmbito municipal, 
estadual e 'federal, incluindo o Banco 
Central do Brasil - BACEN, as Juntas 
Comerciais e a Receita Federal do 
Brasil ("RFB"), com poderes para 
praticar quaisquer atos. relacionados 
ao Cadastro Nacional das Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda - 
CNPJ/MF, incluindo poderes de 
administrar os bens e direitos da 
Outorgante no Brasil, de acordo cone 
a atual Instrução Nºrmativa RFB; 

(iii) .' a ações judiciais 
ente na forma e nos 

casos previstos no artigo 119 da Lei 
n° 6.404/1976; e 

Substabelecer, no todo ou em parte, 
qualquer dos poderes aqui conferidos. 

Receber citações 
'nica e ex 

Esta procuração será regida e interpretada de 
acordo com as leis da República Federativa do 
Brasil. 

Esta procuração tem prazo de validade or o 
um ..-- 

A seu critério e a qualquer tempo, a 
Outorgante pode revogar os poderes 
outorgados e o Outorgado pode renunciai` a 
esses poderes. 

Chicago Illinois U.S.A. January 1a 2018. 

Boeing International Corporation 

By/Por: Christopher J. Wolter 
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COUNTRY OF DESTINATION: BRAZIL 

APOSTILLE 
' (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) 

1. Country: 

This public document 

2. has been signed by 

3. acting in the capacity of 

United States of America 

KEVIN H. WARNS 

NOTARY PUBLIC, KENDALL COUNTY 

4. bears the seal/stamp of STATE OF ILLINOIS 

5. at CHICAGO, ILLINOIS 

7. by 

8. No. 

9. Seal/Stamp : 

Certified 
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6. the JANUARY 25, 2018 

Secretary of State, State of Illinois 
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10. Signature: 
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JESSE WHITE 
SECRETARY OF STATE 
STATE OF ILLINOIS 
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CE OF ILI.,INOIS 

OUNTY OF COOK 

, 

, } 
) 

, 

ss 

This Power of Attorney was signed and subscribed before me on January 12, 2018 by 

Christopher J Wolter as a Vice President of Boeing International Corporation. 

Kevin H. Warns 

KEVIN K WARNS 

Official Seal 

Notary Public - State of Illinois 

My Commission Expires Feb 7, 2020 
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EMBRAER S.A. 

COMPANHIA ABERTA 

CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89 

NIRE: 35.300.325.761 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), tendo em vista que Ministério Público do 

Trabalho decidiu tornar público o memorando de entendimentos, de caráter preliminar 

e não vinculante, firmado entre a Companhia e a com The Boeing Co. apresentado no 

âmbito do Inquérito Civil Público nº 000353.2018.15.002/0, a Embraer apresenta em 

anexo o seu conteúdo. 

 

 

São José dos Campos, 11 de outubro de 2018. 

 

 

Nelson Krahenbuhl Salgado 

Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores 
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Memorandum of Understanding 

for Strategic Partnership 

between The Boeing Company 

and Embraer S,A. 

',eamble The two comp"ies commit to wo,k togeth., towacd fil,,",io, '0 ag"em~~n 
5~rategic partnership that r ~ "'( ~ 

• Leverages Boeing's global presence and supply chain to improve gIO~~enss and 

drive sales growth for Embraer's commercial, executive and de,~ty pDr 'OIIOS 

• MJlntains and grows Brazilian defense & security capablh~~thnln n;l:an 

national soverelgn-y Oind control N ~ ~ 

• Eoh",e, opporto""", to dove lovestmeot, ~ hlgh-v~ort "O~ih In """I 

.. Creates value for s:1areholders, ' ' steers 
The overall structure of the to fu~rate Embraer'$ commercial 

aircraft busi[1ess and related capabilities i pr~Llction and supply chain based in 

Brazil, and by doIng so, Embraer's I become Boeing's primary Center 

of Excellence for end-to-e!;d design 

seats and for additional OPPOI'to 

i passenger aircraft under 150 

Soeing design and production system 

;ve"Olpm,,",tand services and support 

To strengthen the 

agree.'l1ents to P"l'"j, 

benefits and "'hol'<t~ 

~Eli\'brat" would commit to a range of support 

OOII\'"ship across the several areas to ensure mutuai 

1. 

t~e end-to-end product development capabilities of each of the 

"""", defense & security and executive jet businesses of Embraer 

Create value for customers and increase global competitiveness for Embraer's defense 

& security, executive jet, and commercial businesses and for Boeing 

• Create adoi~ional value In the combined commercIal aircraf1- business thr'ough the 

vertical integration, Joint product development, ar.d combined services and support 

offerings 

I Address Government of Brazll concerns over natio'l21 sovereignty and control of 

defense & security business and Its long-term sustainability, anc preservation of the 

Governmef"lt of Brazil's share'lolder rights and golden share at Ernbr.aer 

Page 1 of 9 
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2. 

• Ensure 8oE'ing's full str<ltegic and operational control and management over E"rnbraer's 

commercial aviation business and its full integration into Boeing 

• Commercial llviBtion NcwCo (described below) wou!d be mnnDgcd with the goal of 

enhanCing its value as a sustainable business overthe long-term, recognizing 

commercial aviation product development cycles - adhering to transfe~vs 
and otherwise ensuring that related party pricing exceeds the cost of g;...r 

• NewCo wQuld be a Brazilian company - subject to applicable Br::l:'~s and 

regulations- and a fully integrated subsidiary of Boeing Wi~h I ~~tive 
management resident in Brazil that would compiy Wit~i d~Jti in managing 

NewCo in t~e best interests of NewCo, with such oen t r ' ~ shar ers as may 

derive from their eq"ity stakes ~ ~ 

• Respond to new dynamics in the commerc~~~e, ioIIB!l~ew entrants and 

consolidatIOn of .x"trog competi

o 
~ o~~· 

Overview 

• Emb"er rem,,"s publIC, IIs,c,,'::pany ~J'il~oad' managed by local 

management "'V .... 'V 
• No ch,nge rn '"tt...o,rner"):wJr cooteol structure or bylaws 

• Govern~~rl "ta'f,(;,~g 'golden share" nghts 

.. c mer ~ bUSiness, and related operat,ons and engineering 

whlc ~~~~~'ra!lv described In Item 3 below), is transferred into a 

a ,ne I· -, 'fYI Braliiian company (NewCo} in which [loefng acqufres a 80% 

and engineering capabil;ty, and keeps a 20% equity stake in NewCo 

• Two or more of Embrae" Boeing and NewCo enter into certair; long-term support 

agreements (described more fully in Section 4 below) 

3. Separation of Commercial Aviation Business 

I' Commercial Dviation business, with end-To-end product development capability, 

transferred into NewCo, including all aspects (design, manufacture, certification, test, 

sale, delivery, etc.) of Embraer cotTl.rnercial aircraft platforms, inCluding the EPJ, Ejel and 
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£2 families of regional Jet aircraft, as well as ali for;ns of support and other aftermarket 

services for such platforrns (mods, logistics, MRO, training, etc.) 

• Defense & security busi'l€ss, with end-to-end procuct development capabPlty, remains 

with Embraer, Includ:ng the Super Tucano, KC-390 and F-X2 aircraft platforms, and 

various C41$R. systems, and all aspects (design, manufacture, certification, te~ale:.. 

etc.) of such products and systems, as well a5 all forms of support and ot~""¥rket 

services for such products and systems {mods, logistiCS, MRO, trainin~, 

• ',"cutiv. ;.t busioess, with eod-to-e,d ptoduct developm~G,em'iCS with 

Embr;)er, including the legacy, Phenom and Line.Jge famili aspects (design, 

manufacture, certification, ::est, sale, etc.) of such bUSir;1f~~ ell as al rms of 

su~port and other aftermarket services for wch b~S( ~,IOgi 5, Q. 

tram lng, e:c.) 

• Subject to due diligence, other assets, oper4fo~ or bu ...... ~ t addressed in 

the bullet points ;rnmediately above w~u ~in Wite' ~b~ng understood 

that all assets, people, rights, ope raTio siness s ne s5ary and suffi(ent for 

NewCo to condLlct the commerCi~ bUSin~ ucted prior to the closing 

and as COl:templated to be "6J~er the (I' the projections furrl:shed by 

Embraer to Boeing would b ran (red ~;,erwi expressly provided by Embraer to 

NewCo under the transaction e~er~ 

• Costs atising fnt\..0 to r~ separation to be discussed 

4.. Su ;Jort A reeme' ~ 

• 
r to f tat utual staoil\ty and grow:h 

r Y ,,~::s::~ SeNioes Agteemenl- Noweo "ndjor Boeing to hi,e Emb"" to 

~ f certa;n engineering wor~ packages, including nea(-!erm collaboration o op ortunities 

~ 0 IP Cross License Agreemel1t .. cross license of existing intellectual prooerty 

V between Embraer and NewCo in their respective fields of use 

o Joint R&D Agreement - Boeing and Embraer to pursue loint research and 

development opportunitiEs 

o Facilities Use Agreement - to provide Ernbraer and NewCo the ability to 

continue to share use of existing facil:ties where the respective businesses each 

currently operate 
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• 

• 

• 

o Preferred SUj);'.ljy Agreex.ert - (il each or Embraer and NewCo to provide the 

other with products, COMponerts, and ra;.v materials at definer: pricing, and (il) 

Embraer to leverage from Boeing's supply chain system dnd efiidercies for its 

owt'", supply ch';M1 needs 

o Joint Venture fer KUSC New Market Saks Boeing end £mbr.e~ the 

esrablLshment of d jcir.t ,'emure :hat WI!! grow KC-3'90 sales a~~ rker 

o(:portunit;es th'ough JO nt efforts i!'\ S')l€S, m;;rketH'\g, e.')~~ c 

industrial collaboration ~ 

o G~ner2! Service~ Ag(e~ment - fmbraer and Ne'l 

servICes 

• As SOOii as possible after obtail1lrg golden sh;,ve approval, cal! meeting of Embraer 

shareholders fer appro"",! of transaction 

• Emuraer 3:iO 80t!ing concuct series of tr,ll".,saction steps resulting in the end~:H;)te shown 

0Ii the attached Exhibit A 
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iI' Key elements of the transaction includl? BOfring's olr>?ct ownership of 80% of 'iew:::'o, 

a .... d tt:lbriler's ow:>ershio of tt1E! rernilining ?-0'7(' of NewCo 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Soeing obtains full operational and management control over \}ewCo y 
"eweo would h've a board of directors cppo;n"d by Beelng 'nd WO~~ged by 

iln cxerutivc committe'.' appointed by the board of directors; Em~\~ appoin; ~() 

observer ('.\Iit:;out voting rights) to the board of directOrS ~ V 

Ma:n PJrpose of Embreer's equi':y interests in NewCo ~~ce~n¥ dividends 

declared by NewCo; Fmoraer would not be permix.e oone~1hCo or 'Is 

operahor:s or tmsmess N ~ 

New(:o would be marw;:cd In its own inte,L ~iOa! 0· ...... ~ its value as ;; 

sustainable business in its COn1petiti\'~ent ov~~if;;'" corsistent with 

commerda! aviaton product del/~~$ coo O,e-flt reQ.;ireff',e015 

Embtaet wCt.ld have a pree5~O particl~a pro :ata basis in t;~pltal 
increases and rlal!?d~p<lrty bt dingS~ri~il ;i'Which would follow an agreed 

upon dHution POECY:t5, E aer 'd~e t 130 days to rund its portion of any 

such capital ir:creas or t fundi ,s,' to interest accruing on the 31 <~ day 

after which the ev ;V'II.r".J: ebt funding. as the case may be, is mffoe- al 

the market r ,pr dlr,g :J:Ono'l the fundIng )$ made 

~ subject to a H}~yeaf Lock-up pi?J'icd regMdHig Its 

, nng the :QI'Ig tem'. n~tufe of the bU$1!le:t:;;; dunng the 

Embra!2"r would each be p(even~ec from disposing of !:5 

'0 a na""-I!Hect 3d party provIded that sales of shares by Embraer to 

t option described belQw would not be restricted durirg the lock· 

fpGSes of I hi:, MoV, EO '" aiflli&te" af 8 party WOJld consist of any ~erj.on 

Indirectly controls, is controlled '0'1, or is under common control wit:!,. 

• DtH';ng the lOck-v}) Period, BoeIng would also be: pre'Jemed frQm carrYing, ~UI .. merger, 

merger of shares: OJ sp(o off (eisilo) inliolvmg NewCo, except for lntema! rcstructurlngs, 

pruvidl'_d lh:<lt no )·uch :ntern;;1 f€stf!..Kturfng when: NewCo Is merged out of exlstence 

and the s:J('.'ivfng. ent:ty is not i1 Br;!lzH<lr f'ntity ~h<lll tw pf'rmittPli 

• After the Lock--tJp Period, if Boeing wanted to sell Neweo (whet!!;;:!; through the sale of 

sha'e:;., sp.in-off, merger or rr:erger of s~ares) to an unaffiliated ;rd parry, fmbroe:r 

wou:d have a right of first offer to acquite all of Boeing's .:>quitl! ~tnke m N€w(O; J1 

Embraer offer was not ;;cc~ptd by BoeiOlg, then a sale to a 3,0 patty would have to be 

Pag€50f9 
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on terms mere adv;;lntageOU$ to Boeing th,,'1 those offered by Embraer and a:1 

agreemerr;- to wnsumrrmte such sale would have to be entered into with:n 12 months 

.. If fmbraE'r did not 1"");~rdsp its. fight of first offer 10 acqt,lre NewCo, then in cOnnt"Ctlon 

with a s.ale of NewCo ton 3'" partY, Boeing ilnd Embracr would h;;ve cuswm;;ry drag-

iJlong and tag-along rlgrts, respe(i\vely y 
• Embree, would h,w a <a's.n! ,;~ht iset IMh in 'he byl,ws; Ovec 'he~~'tle", 

c change in NewCo's us. 01 'he Embta,rn,m, OtlOg~ ,,0 
c NewCo's: dissolution or Hquidation, or fHr-g for ~}~ (;y; ...<.. 
, transfe, of ",weds existing Opec3ticns, ,!!:>Vaom~ut~ Bt""; 

-8 c:ha.'lge of NewCo's independent a~~s.s to o~-h..~o.cal!ed "Big 4" 

",ms; ~~ .. 

C ,",nge of N,wee's dfVIO~~ t>.,.O 
c certain c.3pil<l1 contrCO~d~ed 1n ~ion policy described below} with 

the de:;)r intent to ~~~di: t ority shZHe,$; fOfthe avoIdance of 

dCl)bt, Ert1br~!d not Y€ '€r to veto the amount or tIming of 

fInding a~git~~ i ss pVf;;ose:;', as determined by Boe:ng i(' the 

exer I') good fait~jOn, 

0h~ ame~~wco's bylaws; 

..... ~e ~~O,.,.jN"" 

~ ~ :h~~wce'$ ob,eet 0' p"'pme; ond o 0 ~red'Jctlon 

<:>0 . In eXErcisi:1g any consent right or o:her similar right of influence with respe<.t \0 

detis!o:lS con;::~rning ~jewCo, Emb~aer and its repr~"ent$tives would be r(!qu:red to oct 

in the best interest of NewCo, considering tre 'o .• gvterm nature of the bltsi(l(;SS and 

wn"istent with commercial aviation p.-oduct deve:opment cycles and (rvestmem 

requirements 

~ Best efforts would be mace during negotlatiQ('s:o addres> Embraer objective~ to use 

equity account methoc'for its stake If) NewCo - conSistent with the principles and 

svbject to the: limitatitrs above 

Page 6 of 9; 

Num. 13303718 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:41
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919244127600000012386653
Número do documento: 18121919244127600000012386653



7 ?ina'lCial j(lteresB/Protections br Embr;)0( 

'" The r,nanc:allnter!?St$ ~,.,d $7('>blflty of Embraer fol;owlng the ti(jilS<Ktion wOl.l.lj "ecelve 

P(oti':'cti!)l1i)y 1;>11,;>vrinc tllp 3biJity to ott .. w (rish flow from NewCo through a 

comb:r,ation of Cfi$h payMents Ov;?( ttc first tive-yl!a( pefiod and Q po:lcy of mand0tory 

div,dends of retaine;;] earnings and/o' current profits y 
o NewCo would olso establish a dividend policy obligating tn~c a er year 

5 tD distribute anrually to shareholders 50'% of ret3ined e lor cvr"ent 

profits, whIchever is greater ~~ 

• The value of Embraer's equity stake h NewCa wotJld b~~om' 
through a put option, exercisable at any time and~( ime It 

the 10 year anniversary of the dosing and the da on w i Embr 

sl'1Y shares in NewCo L' ~ ....... ~ 
• The put opt'on would en:IHe Emb(aej'~O ~aymen ~t:n of Its shares 10 

New(o. and the pme fer the out shar be cq 1 to )Jer share price (In USO) 

paid by Boclng at time of 'ts pur~, stnke~ flt1 d US-based [PI 

mfj"tlon adjustment} r ~ l' 
• FQllowmg the lOCk'U'(!!j~a~( ble to seek to W!ilts shar~s 10 NewCo 

In the ope1 market f wh '~Ner pn tr. et would bear, subj1?ct to Boeing having 

° ngh! of fl." f~ h sorA 
• ;:~,~~e~,.wco wocld also he pmte<!eci by a dilution 

..... ~ ~,~;al c.)ll or re!atedvpony debt funding at New(JJ, Embr .. er 

~ ~ ';.,O~~('gh! to olt"" make Its pm "" contribution or "'epl 

;V 7~ :e Qj(utJOfl 

0
0 u ~,porty d,bl fundings would he permitted only at tennS b'''e' io, Newee 

than those avai'able fro· ...... , 3"" party lenders 

~ c The dllutlon policy would se\ fOlth ijn agreed set of pdrciples that wovld (iI} 

restrict certain cap;ta! calls iI,d debt raises that m are not for purposes 01 R&D, 

Cdp£X, WOI king capital, 01 the funding of operation:;., lo';:ses, ge:15ion, debt, taxes: 

or other legiti nate business reasons 1<1$0 determined by Boeing in 'ts good faith 

dh.cretion) and {ii! are with the ckrar intent to artificlally dilute the mi:;orlty 

shares, and {tl) ;,,(ovide "ules for calculating the va!u€ of NewCo atthe time of 

ary proportionate dilution 
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') fmbrae(s establ'shi;(l minority governan;;e ;"lghts woul<J reMam until its 

snarenok:lerowne"sh'p percentage dropped below 5% 

8. Applicable La ... ; 

• Nev'I York jaw shall govem thl$ MoU without regard to afly conflicts 0' law prind~ th~ 

would r('.:qulre the -i:lppliC<ltion of ;;ny ocher IJW .. b-.'V" 
" The parties hereby conSent to the extluslve jurisdictIOn of the U $, $tal"~ral courts 

loca:ed in the Southern District of New Yor~ with res.pect to an~~r p~o[eeding 

arisirg out of this MoU ~ 

• Brazilian law would g.ovecp thc:.e agreerr.ents re;erre~t I ~ ~ U t~~w"n 2 

Brazilian cotnpan":€'s; the governing law fur those agr e~re t tween solel~' 2 

Brazilian wmpanles hil$ not yet JC'eli deG:rmin~.~ ~ ~ 

The foregoing el<tract sets forth a non-bin6ir,g, $umrn~rY ain telm.'J of t sed transaction. 

These terms are drafted to be summary in nature, ali . ,'I. do res nt the finallega! 

fanguage or all the terms and conditions that wow uCed in lh efi ve transaction dOcuments, 

Unless and until definitive-transaction document ave n exe l;)e!ivered by the parties, 

each party acknowledges that the other par s u, o~e lobll 110n of any ~ind whatsoever with 

respect to the subject m0tter hereof and dis im ny (e "n t e otr.er party entering into My 

:;:e;;,:;;. Notwith,"noing the foro the '''~ ints in SectiOo S ,bove are bindog ort 

~fv0 
~V)~«? 

0V<V~ 
<:)0 
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[8]3 BRASIL 
B'J LSA 
BALCAO 

Exhibit A 

• 
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Memorando de Entendimentos 

para Parceria Estrategica entre 

The Boeing Company e Embraer S.A. 

Preambulo: As duas companhias comprometem-se a trabalhar em conjunto com 0 objetivo de chegar a 

urn acordo para uma parceria estrategica de longo prazo que 

• Por meio da presen!;a global e cadeia de fornecedores de Boeing, melhore a 

global e 0 crescimento das vendas dos neg6cios de Embraer de avia!;ao come 

ida de 

defesa & seguran!;a 

• bra' . manter a 

soberania nacional e controle brasileiro 

• 
agregado no Brasil 

• Crie valor para os acionistas, empregados e stakeh..,." .. .... .n 

A estrutura geral da parceria permitiria a Boeing in 

e atividades correlatas de Embraer a ampla pro 

isso, tais neg6cios passariam a ser 0 princi I C 

fabrica!;ao de aeronaves comerciais para 

adicionais de contribuir com a amplia 0 

da integra!;ao vertical, desenvolvi 

s g6cios de avia!;ao comercial 

dores de Boeing no Brasil. Com 

para design end-to-end e para a 

o e 150 assentos e para oportunidades 

produ!;ao de Boeing no Brasil por meio 

operacionais, de sorte a 

concordariam em celebrar diversos contratos 

la uravel e de longo prazo em diversas areas, que 

to da competitividade para ambas as companhias 

r a capacidade de desenvolvimento de produtos end-to-end para cada 

uma das es de neg6cios de Embraer relacionadas a aeronaves comerciais, de 

defesa & seg ran!;a e jatos executivos 

• Gerar valor para clientes e aumentar a competitividade global dos neg6cios de Embraer 

relacionados a defesa & seguran!;a, jatos executivos e avia!;ao comercial, bern como dos 

neg6cios de Boeing 

• Gerar valor adicional na combina!;ao dos neg6cios de avia!;ao comercial, por meio de 

integra!;ao vertical, desenvolvimento conjunto de produtos e servi!;os combinados e 

oferecimento de assistencia 
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• Enderel;ar as preocupal;oes do Governo brasileiro em relal;aO a soberania nacional e ao 

controle sobre os negocios de defesa & seguranl;a e sua sustentabilidade no longo prazo, 

bern como preservar os direitos do Governo brasileiro na qualidade de acionista de 

Embraer e titular da golden share 

• Assegurar a Boeing 0 integral controle estrategico e operacional e a administral;aO dos 

neg6cios relacionados a avial;aO comercial da Embraer e sua total integral;ao em Boeing 

• NewCo de avial;aO comercial (conforme descrita abaixo) seria adm ~1 ~~!I"" 

objetivo de maxi mizar seu valor como urn neg6cio sustent 

reconhecendo-se os cidos de desenvolvimento dos produtos 0 a 
comercial - aderindo as regras de prel;O de transferencia, e iftllite'RIiU8 

praticado para partes relacionadas supere 0 custo das m c ~~RiillkJ , 

• NewCo seria uma sociedade brasileira - sujeita a..--.',, __ 

• 

aplicaveis - totalmente integrada a Boeing, co 

no Brasil, que deveria cumprir com seus dey 

tendo como objetivo 0 melhor interesse 

que resultem da participal;aO de que 5 ..... .,,1 

2. Visao Geral 

• 

• 

aberta, listada no Brasil e no exterior, administrada 

rutura acionaria atual ou no Estatuto Social de Embraer 

~mJF" mantem seus direitos atuais decorrentes da golden share 

avial;aO comercial de Embraer, operal;oes relacionadas e capacidade de 

engenharia correlata (cujo escopo e descrito em linhas gerais no item 3 abaixo) sao 

transferidos para uma companhia segregada, recem constitufda (NewCo), na qual Boeing 

adquire 80% do seu capital social 

• Embraer mantem os negocios de defesa & seguranl;a e de jatos executivos, bern como 

operal;oes relacionadas e a capacidade de engenharia correlata, e mantem 20% do capital 

social de NewCo 

• Embraer, Boeing e/ou NewCo celebram determinados contratos operacionais, de longo 

prazo (descritos com mais detalhes no item 4 abaixo) 
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3. Segregadio dos Negacios de Aviadio Comercial 

• Os negacios de avial;ao comercial, com capacidade de desenvolvimento de produtos end

to-end, serao transferidos para NewCo, incluindo todos os aspectos das plataformas de 

avial;ao comercial de Embraer (design, fabrical;ao, certifical;ao, teste, venda, entrega, 

etc.), incluindo os modelos ERJ, Ejet e E2 de aeronaves de jato regionais, bern como todas 

as formas de assistencia e outros servil;os pas-venda para tais plataformas ( 

logistica, MRO, treinamento, etc.) 

• Os negacios de defesa & seguranl;a, com capacidade de desenv 

end-to-end, permanecem com Embraer, incluindo as platafo ~~~ 

Tucano, KC-390 e F-X2, e varios sistemas C41SR, e todos o ~~lJPiIi1a~ 

certifical;ao, teste, venda, etc.) de tais produtos e sist 

de assistencia e outros servil;os pas-venda para tai l~W1I"" 

logistica, MRO, treinamento, etc.) 

• Os negacios de jatos executivos, com cap 

to-end, permanecem com Embraer, i "1Iiiii~ 

todos os aspectos (design, fabrical,,;j-iJIIIIIIIIi ~~"' [ te, v. nda, etc.) de tais negacios, 

· ~!!B!K CIS pas-venda para tais negacios 

• Sujeito a diligencia 

mencionados nos i 

que todos os ativ 

NewCo para co 

fechame ."'E~A 

por En'I·Ii'''''''' 

ativos, operal;oes e/ou negacios nao 

permaneceriam com Embraer; sendo certo 

I;oes e negacios necessarios e suficientes para 

ci vial;ao comercial conforme conduzido antes do 

c duzido apas 0 fechamento por projel;oes elaboradas 

ri nsferidos ou de outra forma expressamente fornecidos 

mbito dos contratos da operal;ao 

.... 1IIIII6!1!II!l. cutir como serao arcados os custos decorrentes ou relacionados a 

• Embraer, Boeing e/ou NewCo celebrarao determinados contratos operacionais de longo 

prazo para possibilitar estabilidade e crescimento mutuos 

o Acordo de Suporte de Engenharia - NewCo e/ou Boeing contratarao Embraer 

para prestar determinados pacotes de servil;os de engenharia, com 

oportunidades de colaboral;ao de curto prazo 
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• 

• 

o Acordo de Licen~a Cruzada de PI - licen~a cruzada da propriedade intelectual 

existente entre Embraer e NewCo, no ambito das suas respectivas areas de 

atua~ao 

o Acordo de Pesquisa e Desenvolvimento Conjunto - Boeing e Embraer deverao 

buscar oportunidades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento 

o Acordo de Uso de Estabelecimentos - para permitir que Embra ewCo 

respectivos negocios atualmente operam 

o Acordo de Preferencia de Fornecimento - (i) para p ~ ~, ~~WIII1 

NewCo forne~am uma a outra produtos, comno 1~ltII!!!iae 

pre~os definidos, e (ii) para possibilitar qu 

eficiencias da cadeia de fornecedores .I' ~ ':'~ 

necessidades de fornecimento 

s proprias 

o Joint Venture para Vendas de KC, ~ ~ 'WI em 

deverao explorar a constitui~a .~3f.." ' .J 

de KC-390 e oportunidad _ltlCl~ 

- Boeing e Embraer 

aumentaria as vendas 

esfor~os conjuntos em 

o 

f'8j:U1.Dall't> os servi~os administrativos de suporte 

t a os operacionais seria acompanhada por um comite 

indicados por Embraer e por Boeing, em igual numero 

stariam sujeitos a execu~ao espedfica 

osto nos contratos (ex., subcontrata~ao), as partes dos contratos 

stariam autorizadas a ceder suas respectivas obriga~6es no ambito de 

e, na hip6tese de venda ou outro tipo de aliena~ao (inclusive no caso de 

cisao) de todos ou de substancialmente todos os ativos e negocios de uma parte em 

questao, tal parte e a sociedade que vier a ser a detentora dos negocios alienados seriam 

solidariamente responsaveis por tais obriga~6es 

5. Etapas da Operacao 

• Caso exigido por lei, divulga~ao de fato relevante quando do alinhamento em rela~ao a 

este Memorando de Entendimentos 
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• Ate 05 de dezembro de 2018, finaliza!;ao do processo de diligencia legal e financeira por 

Boeing, negocia!;ao e finaliza!;ao dos documentos da opera!;ao, obten!;ao das aprova!;oes 

dos conselhos de administra!;ao, divulga!;ao da opera!;ao e submissao da opera!;ao as 

autoridades concorrenciais competentes 

• Embraer iniciara os procedimentos da go/den share 

• Assim que posslvel apos a obten!;ao da aprovac;ao da go/den share, co 

Assembleia Geral Extraordinaria de Embraer para aprova!;ao da opera aO w t: 1JIII~ 

• Embraer e Boeing realizarao diversos passos societarios que res 

indicado no Anexo A ao presente 

• Os elementos chave da opera!;ao induem a titularid e 

NewCo, e a titularidade de Embraer da participa!;a LDl'1~inII~ 

6. Governanca 

• Boeing teria 0 controle total oper 

• NewCo teria urn conselho de ·os m bros seriam indicados por Boeing, 

• 

g 0 conselho de administra!;ao; Embraer 

oor junto ao conselho de administra!;ao, 

r_,~rz. ter a participa!;ao societaria em NewCo seria 0 de 

JjIPI!K) Os.D'" NewCo; Embraer nao teria controle da NewCo ou de 

a de acordo com seu melhor interesse, tendo como objetivo 

mo urn negocio sustentavel, em seu proprio ambiente competitivo 

forma consistente com os cidos de desenvolvimento de produto da 

. lal e necessidades de investimento 

Embraer teria 0 direito de preferencia para participar, pro rata, em aumentos de capital 

e financiamentos promovidos por meio de dlvidas com partes relacionadas, sendo certo 

que 0 pre!;o de emissao deveria observar a polftica de dilui!;ao acordada; Embraer teria 

180 dias para realizar a sua parcela em quaisquer dos referidos aumentos de capital ou 

financiamentos, sendo certo que apos 0 31Q dia em que 0 aumento de capital ou 

financiamento foi realizado, a parcela de Embraer estaria sujeita a juros com base em taxa 

de mercado ate a data em que os recursos forem disponibilizados 
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• Tendo em vista a natureza de longo prazo do neg6cio, a participa~ao societaria que 

Boeing e Embraer forem titulares em NewCo estaria sujeita a urn lock-up pelo perfodo de 

10 anos ("Perrodo de Lock-up"); durante 0 Perrodo de Lock-up, exceto pela venda de 

a~oes de Embraer para Boeing no ambito da op~ao de venda descrita abaixo, Boeing e 

Embraer nao poderiam alienar as suas a~oes de emissao de NewCo para urn terceiro que 

nao seja considerado como afiliada (para fins deste Memorando de Entendimentos, uma 

"afiliada" de uma parte consistiria em uma pessoa que direta ou indiretamente controle, 

seja controlada por, ou esteja sob controle comum de tal parte) y 
• Durante 0 Perrodo de Lock-up, Boeing nao poderia realizar q 

incorpora~ao de a~oes ou cisao que envolva NewCo, exceto por 

ressalvado que, em tal hipetese, a sociedade resultante de 

brasileira "IIIIIr' ..... 

• Apes 0 Perfodo de Lock-up, caso Boeing deseje ali 

Boeing, entao a venda para 0 terceiro "lIIIIiIl~i e 

vantajosos para Boeing que aquel .,.",.i'IftI~1d 

r 

desde que em termos mais 

sendo certo que nesse caso 

ado em ate 12 meses 

• Caso Embraer nao exer~a 0 se 

rela~ao a venda de N Co 

Ir ferta para adquirir NewCo, entao, em 

eing e Embraer teriam direitos usuais de 

• 

drag-along e tag-

IStO no Estatuto Social) em rela~ao as seguintes 

ou liquida~ao ou requerimento de falencia de NewCo; 

rencia das opera~oes existentes de NewCo ou mudan~a da sede para 0 

o mudan~a dos auditores independentes de NewCo, exceto caso seja para uma 

empresa dentre as denominadas "Big 4" 

o mudan~a na polftica de dividendos de NewCo 

o determinados aumentos de capital (conforme definido na polftica de dilui~ao 

descrita abaixo) com objetivo claro de diluir artificialmente as a~oes do 

minoritario; para fins de esclarecimento, Embraer nao teria 0 direito de vetar 0 
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valor ou 0 momenta da realiza!;ao de aumentos que tenham uma finalidade 

comerciallegftima, conforme determinado por Boeing, a seu exclusivo criterio e 

de boa-fe; 

o determinadas altera!;oes ao Estatuto Social de NewCo; 

o mudan!;a do tipo societario de NewCo; 

o mudan!;a do objeto social de NewCo; e 

o redu!;ao de capital 

• Ao exercer qualquer direito de consentimento ou outro 

decisoes relacionadas a NewCo, Embraer e seus repre 

interesse de NewCo, considerando a natureza 

consistente com os ciclos de desenvolvi 

investimentos no ambito da avia!;ao comer 

r no melhor 

·CJUllLOg; .... le exigencias de 

• Melhores esfor!;os seriam adotados 

de Embraer de utilizar 0 equity 

societaria em NewCo-consis 

!;oe ara endere!;ar os objetivos 

dA . Di ~~ ontabilizar sua participa!;ao 

acima 

• ae financeira de Embraer ap6s a opera!;ao seriam 

capacidade de Embraer se valer do fluxo de caixa de 

om ina!;ao de pagamentos durante 0 perfodo inicial de cinco 

·stn ui!;ao de dividendos obrigat6rios de lucros retidos e/ou do 

tambem deveria estabelecer uma polftica de dividendos que obrigasse a 

companhia ap6s 0 51! ana a distribuir anualmente aos acionistas montante 

equivalente a 50% dos lucros retidos e/ou do exercfcio, 0 que for maior 

• 0 valor da participa!;ao de Embraer no capital social de NewCo seria protegido de 

eventual perda de valor por meio de uma op!;ao de venda (put option), exercfvel por 

Embraer a qualquer momenta e, de tempos em tempos, ate 0 que ocorrer primeiro entre 

o 101! aniversario do fechamento e a data em que Embraer nao for rna is titular de 

nenhuma a!;ao de NewCo 
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• A op~ao de venda daria a Embraer 0 direito de receber pagamento em dinheiro por 

qualquer parcela de suas a~oes em NewCo, e 0 pre~o das a~oes alienadas seria 

equivalente ao pre~o por a~ao (em USD) pago por Boeing no momenta da aquisi~ao de 

sua participa~ao acionaria em NewCo (com urn ajuste de infla~ao com base CPI dos EUA) 

• Ap6s 0 Periodo de Lock-up, Embraer poderia tentar alienar no mercado suas a~oes de 

direito de preferencia de Boeing em tal venda 

• 0 valor da participa~ao acionaria de Embraer em NewCo tambem s 

polftica de dilui~ao 

o Na hip6tese de uma chamada de capital ou fin 

parte relacionada de NewCo, Embraer teria ..w;z I "'D ul ~ 

rata ou aceitar a dilui~ao proporcional 

o Financiamentos obtidos por mei 

seriam permitidos caso os ter 
~ ....... 

aqueles disponiveis com te ..... r: -.:!"_ 

l1t]~ k" e acionada somente 

res para NewCo do que 

o a 

partes que (a) restrin . ia 

que (i) nao ten 

as c amadas de capital e endividamento 

apEx, capital de giro, ou financiamento 

Ividamento, tributos ou outra finalidade 

...... , ....... minado por Boeing, a seu criterio e de boa-tel 

diluir artificialmente os acionistas minoritarios, 

para calcular 0 valor de NewCo no momenta de 

Este Memorando de Entendimentos sera regido pelas Leis de Nova lorque, excluindo-se a 

aplica~ao de quaisquer prindpios de conflito de leis que poderiam demandar a aplica~ao de 

qualquer outra lei 

• Neste ato, as partes elegem as Cortes Estaduais e Federais dos Estados Unidos da America 

localizadas no Distrito Sui de Nova lorque com jurisdi~ao exclusiva para qualquer a~ao, 

processo ou procedimento oriundos deste Memorando de Entendimentos 
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• A Lei brasileira regeria os contratos referidos neste Memorando de Entendimentos que sejam 

celebrados entre 2 sociedades brasileiras. A lei de regencia para os contratos a serem 

celebrados e de que sejam partes nao apenas 2 sociedades brasileiras ainda precisa ser 

definida 

Os itens indicados acima consistem em urn sumario, nao vinculante, de determinados termos da Opera!;aO 

proposta. Tais termos sao redigidos para serem resumidos por natureza e, portanto, nao representam a 

linguagem juridica final, nem tampouco todos os termos e condi!;oes que seriam 

documentos definitivos da Opera!;ao. A menos e ate que os documentos definiti 

celebrados e entregues pelas partes, cada parte reconhece que a outra parte n e 

obrigada, de qualquer forma, com rela!;ao ao aqui disposto e ressalva qualquer ex c at 

na assinatura de qualquer contrato. Independentemente do disposto acima, 

deste item 8 sao vinculantes para as partes. 
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E POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinaram este Memoranda 

de Entendimentos em de de 2018. 

THE BOEING COMPANY 

Par: --------------------------
Nome: 

Cargo: 

EMBRAER S.A. 
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AnexoA 
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Memorandum of Understanding 

LQ.cStrategic Partnershig 

betv.:~§;n Tbg Boeing CO,Q1:)any 

and Embraer SA 

~ 
P"amble The "VO tompanl" mmm" 10 wo,k tog'thee tow>ed flnallling ac ag"eme"t~e'm 
strategrc partnership that ~ , 

.. Lev€r:lge>. SC~\«g';; glob;;\ 9f'i!SQIlCk and supply d,alf1 to tmptove %10 at ~~~~:lId 

dnve saleS growth for Embraer's commc((I;;I, executlVe an~defe PO", 

• Mall1t$lIns Bf'd grows Brullian defense & sec~nty cap0blh, ~ih ~ "",,",n 

mltlorwl sovereignty and control ~ 

• 'nhant" oppoctun,(ce, 10 (Un, ,",,>tmenl, em ~t and h'"' e ort ,cowin n BIO'" 

• Create!: valve (or shareholders, empJoyee t ernme(;t~U$ 

The overall structvre of the p;jrmership WOIJE e el(;~fU!1y "e~t~dte [mbraer's commerc'al 

aircraft ol.l',iness and related capabUitie.s int the oader S n roduo:ion and supply chain based In 

Bnllil, and by doing sO, [mbf"er's commerci ';on~' V Id become Boek,.g's primary Center 

of Excellence for end-t'Hmd design ~~'~"f{\\Jfact;)rin "CO mercial p,;ssengl2r aircraft \,Jt'ld!'!( 150 

"ei;i~'.i ",no for additional cpport,u i~trib'J~~ ad~( Bor;;ng c;;.slgn ami )XocuctIC(\ "Yttem 

based in Bt<1!i1 thrnugh verti rat:oo, jo" ~deVe!Opment <lnd serviCeS il'ld suojJort 

traer woutd cOf'1mlt to a range of support 

ershin acrO$S the several areas to ensure mutual 

both companies 

Cteate value for customers vnd increa~e global rompetitivene~s for [mbrae!" s defense 

&, Sf;Writy, executive jet, arc (!)mmercial bUSinesses and for 80eing 

\> Create addhlonaj value in the combined wmmert;;ia! al(cr;;(t busine~'~ througb the 

vertical ilitegration, joint product development, Clf'\d cOmbined services -and support 

offerings 

t Address Government of Brazil concerns over A3tic!>al sovereignty and (;o»trol of 

defense & security business linD its long-term $ustain;;bility, and preser.;Btion of th& 

Government ot Br3li!'s shareholder rights and golden share at Errbn,er 
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• EnsurE' Boeing's full strategic and operaUona: contto! and rr~ilnagemf'lit over Embraer's 

commercia! aviatIOn business and its full lntegt,l:tion into Boeing 

• 

• 

Commercial aViation N~wCo (dcs{"tibed belOw] would ue managed with the tOil! of 

enhanC:jf',g Its value as 3 sustainable business over the !ong~tenn, recogniziog ~1"'~"" 

commercia! aviation product devetopment cycles-adhering to He-nsfer PfL~ 

ilnd otherwise ensuring that related party pricing exceeds the COSt of e~, . _ 
NewCo wotJld be.i Br<lZilian (ompilny ~ subject to applicable I 1:"'')ld 

regulations - aod a ful1y integreted Su!)\ldiary of DO''''''''"'''' 
management reSident in Bralil thnt would comply with 

NewCo iOlhe best interests of NewCo, with such be,,.li~ 

derive from Ih~ir eo.uit\' stakes ~ 

• Respond to new dyn,mi" in 'he CQmm"da~~Y, i,,,lu- ~en"'n!S ,,,d 

, -:""'"'''' .. ,'oo """'Q~ t>-,o"'l:!" 

· ::::;.:::-" -"" '"'6~ ~l." •. -"'~" 
• No change in E"Kong 5 e oolml "Mtvle Oc bylaw, 

• GoVemme~ii let3inS~g "goiden ,hnee" "ghts 

• ~rn L ~ ~ erc· a~USlneS5' and related cp£fatioos and engineering a ~ p :~:r~:IV described in item:' belov.;L is transferred into a 

~i 5t:;" '" d ",iti", company (Neweo) in which Boeing "Quile' a 80% 

0
o Embraer r~eft'nse & security and exew1ive jet business?s, and reiated operations 

atld engineering capabifily, and keeps a 20% equity stake in NewCo 

~ • Two or more of E'l1braer, Boeing Dnd NewCo enter into certain lonz-ter((1 support 

agreements {desulbed more fully in Section 4 below) 

'" Commertia! ilV:iltion b\,l$joe$~, with end-tO-i;fld praducl development capabiHty, 

transferred into NewCo, including all aspects (design, man:jfactur.;>, certificatiofi, test, 

$1ile. delivery, etc) of Embtaer commercial aircraft platfmms., including tne ERJ, Ejet and 
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E2 {oUlmeS of regional jet aircr2ft,.as well <:1$ all fDons of support mil;:! other aftermarket 

services for s:;ch platforms (mods, logistics, M fiO, trnining. etcl 

It Oefense & security business, with end-to~end product development capability, re~airlS 

with Embfaer, including the SuperTucano, KC·390 and F·Xl i1ircr3ft platforms 

Vari01l5 C4!SR systems, and af! iupects !de:Sign. m<:mufadvre, certification, 

o Joint R&D Agreement - Boeing Jnci £mbf;}H to pursue ;Olnt (e$i'j,jrci; ood 

development opportunitIes 

Q fatilitie:. Use Agreement - to provide Embr<;1Er and New(O t-r(' ability to 

continue to share use of existing facilitIes where the respective busir;es$cs iHleh 

(;t.;rrentlyoperate 
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o Preferred Supply Agreement - (1) e~c:h of I'mbr<Jer and NewCo to providt: the 

other 'tIith products, components, and raw mated;:)l, at defined pricing, and (H) 

Ernorw;;( \0 iev€/;)gl? from Boeing's supply chain sy5tem nnd effinel'lcics for iu: 

own s:Jpolv -chain needs 

o JOint Von Ie" '0; KC·390 New ""kef S,Ie; - 30emg Md ,,,,beae, l~ 
establishment of a joiot "E;',ture that w;tI ~<OW KC"390 safes n5~rl arket 

opportunities through jOint efforts in sales, marketing, engif1 >ri;,~ 
industria! wllaboratlOH 

" 3rt agreement to provide each other wllh desj~ I ratlV R!'1 

,mKe, ~ 

• P,do-m,n" undp< the 'UpPNt 'gmemem ~ 'S01l-A nn ovet<>gh. 

committee whose members wou!d be it by Emb(~~Oeil'1g, ill equal 

number ~ 

• The ,upport .g",ments ",0,,6"10" to ~e)o'm,",e 
.. Except as provided thA:g., subwn*' .~ the parties to the- support agreements 

would riot be pen t~l0:gat(lff:l;!fiil;lve obllgritlon~ under those 

agreementS;)1 . It) • Ii! evel1~o ~~he( disposition \)oduding c spit: olf \cis.ao)) 

of all or su n ilV 1) of a a et.s or business., SUCrt party 1)nd the lega! entity 

~Ojdiny;, ~ 0 hU~ e jOiNly and sevef'aHy Hable fer such obl!g<ltions 

,. T""mlion ~ ~,-

~ i,e:! ~"we of, m,to,ial ract upon ,lignment on thi, MoU 

r ~ NI.T oece~OlS, com<JI~!e Boeing ove diligence process, negotiate o'lt! finalhe o V ',,",,"ioo dowmm\l" obta,o boac, appro',,", 'Moonce \,aOl"tio', '"d m,k, 

~ required anritrml fIlings 

V . Embraer to SHU1: golden share procedures 

• As soon as possible after obtilU'iing golden share approvat cal! meeting of fmbrae:r 

shareholders for approval Of tr;t'lsactmt1 

• £mbracr and Soelr,g co(\duc< ser{e$ of H<insactioli Sleps resulting in the end-state shown 

or, the attached Exhib:t A 

Page4of9 

CristlM Gonzales 
JUCESP n" )67 

Num. 13303718 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: IZABELA AMARAL BRAGA - 19/12/2018 19:24:41
http://pje1g.trf3.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121919244127600000012386653
Número do documento: 18121919244127600000012386653



'" Key elements of til;,; transaction include Boeing's dwcc: ownership of 30% 01 NcwCo, 

1)fl1:1 Embra(":'s ownership 01 \he remaining 20% of NewCo 

6. Goyer,)ancc 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Boeing ob,,'o, lull opo"tiooal aod mMagerue'" (o",wl oeN NowCo .. ~ 

NewCo \'liouid hav€: tl board of difectors appointl'd by Boeing af'd 'G'::l~haged by 

an eX€'<.utive comml,ttee appointed bv the '::lOArd of dkector,.~. E b er w wit! appoint <If'. 

oln,ervf'f (without voting rights) to the board of directors 

Main purp(l$.e 0\ Embraer's equity intcxests in NewC.o L:A~~ n::~~iderul' 
dec ar~d OJ' NCW~(); Embrller would not be r:t:Jm~V~nt NewCo or Its 

operotlcns Of busIness ~ 

NewCo would be """eged In Its own :;k:~h a goah<l . g its value as;) 

sustainable ovSiM55 in it!; competitlv ~,.;t ov the I g·tenn, consistent with 

ccmmcrclDl ilviation product dC-VM cycles a~ nt requirements 

Embrner wow(d have a prec \;~to ~j i a~Xn a- pro (at;:! basis in CiJpit;;! 

im::r€3SeS and (elated-party "bt ')~'(ng , . g of wr,lCh woule follow an 3jJ/€cd 

upon dilution PO!;CVe' fil"f" uld pc 't 150 days to fund its portIon of any 

such capita! incf!!:' S Of t funs, ',t to interest aCC(1Jjng on the 311'1 day 

aiter wnich th lev p"ltlll i f(; r debt funding, 3S th0 f3$E' may oe, is made nl 

the market c p iling a~7~ til ,he funding is made 

Boe' ul ~SUbject to a lO'Y<?llr tOCf:-VP !,priod regafcing its 

During the lork-up f"eriod, Boeing wou!e also be prevented from carrying out a t:lergcr, 

m€'g&r of sr.ares or $pio off (c\saoj jnvo~\'\f\g NewCo, except for iotemil! fbirud;)(ings, 

ptl':lv(ded that no sucr. internal restructuring where NewC:o IS merged out of eXIstence 

and the surviving entily is not a Sr3tllhm enlity shaH be permitted 

" After the Lock·up Period, if Boeing wanted to sell NewCo (whether through the sale 01 

shares, spin,oif, merger or merger of shares) to iln unaffiijated 3rd party, Embraer 

would have a right of first offer to acquire all of Boe!ng's equity stake in t·jewCo; (-f 

Emt)'ae. offer was not accepted by Boein& thEn;) sale to a 3rd party would have to be 
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on terms more <lclvantageous to Bo€ing than those offered by Embraer and an 

agreement ':0 consumm;)1-e such sale would have to be entered into within 12: months 

$ If Embraer did not e>:efcbe its right of ~jrst offer to acquire NewCo, then in (onnectiol1 

wlth a sale of NewCo to.a 3 d party, Boeing #nd Efflb! ilcr would 11<1'.'\: customary (:'15- • 

3!0lig ilnd tag ;,;Iong nglriS, resccectlvcly ~ 

" Embrwwould """"" wo,eot eigh' I,,, '0;11; '0 "" bylaws) 0'" tl;~~~"r$ 
o rpange in NeWCo's us£' of the fmbrller name or logo ~ V 
o NewCo', ol»olution or llquld'lioo, or fllog for b~~~ n ~ 
o ",",fer of Newee', o">liog opentioo" ~Yn::::.'~ "",II; 

o oh,ogo of Neweo', iOdepOOdOO#~ tOX ~;:lIed "Illg 4' 

'''0'', ~ V 
o oh,ngeafNeW(o',diVldeG; ~ 

o cetia:n capital contriCn~a!) defiL J#lJilution policy described be~ew; with 

'he "eo, In"5,~d',u~te ~ty shares; forthe avoidante of 

doubt, E:nbr ,F VI 'd 1'\01 ~~ P er to veto the arnourt Or ti."ing of 

fundings' d itima~ puq)osc;., lIS oele,mll1c-d hy BC<t'ing in thE 

~ . '2'}~ (0', objoct or pu<pose, ,od o () C~dUC\iOn 

o· <0 
In exercmng ,a:w COl)sent ngM or other SImilar fight 0: Jntluen(:e with respect to 

deuslons concerning Nt"wCo, Embf0et and Its r>t'presematlvcs would he reqUired to act 

in the best inte,cst of NCWCo, cOfJsidenng the kHlg~term nature of the b',,;ines$ and 

consistent with comroerdBI aviation product development cydes and il'l'ieslme-I'lt 

requlrcrnents 

., Best efforts \-'/Ovid be made during ncgotiations to addrcss Ernbraer objectives 10 use 

equity accovnt method for its stakE in NewCo -c(lnsistent with the principles $nd 

subject to the limitations BOevE' 
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7. FinanCial I!1L~ts/prQtectiQns for Embraer 

• The lil'<l"cial interests and ~tabilitv of Emhr<lpr following the tr:lOS3c;;tlon would (('ccive 

protection by ensuring the ilbility to obtaifjl;i;lsh flow from NewCo tl)'ough J 

combmatlon of cash payments over the first 'He-year per10d and a pohey of m~:;Ho: 

d \lloelids of r€'taln.cd earnings and/or current plOfl!s ~"V" 

o 1'Je'.vCo would also establish a dIVidend poliCY ob!.gatl()g (h~rl ~~j·ter 'fear 

5 to rhsil1bute 2lfl:1ually to st'iz"ehokJers 50% of r"!tdlhed If !Jig, :'Id/or (Orr;;')! 

profits, whichever 1$ gre;Jter 

• 
through;) put option, exerctSao!e at {lOV time dnd f time e €lFI!(:f of 

the 10 year aoniVers;uy of the dos.ng and ,he d,-~ h fmbr;; Sf::( holds 

any shares H1 NewCo ~ .,;, 

~ The put opHon would emitw Embraer. ~aymenO portion of its shares in 

NewCo, and ~he pnce for the put to\! be e~( er sharI? pr.Ce (In USD) 

p<ud by Boeing at time of ItS. put aSf: 11 stake m w!th" us·based 0'1 

mflatlon adjustment) r ~ /.., 
~ f-oi!ov .. ng th~ lOCk.ua~riPA.w~~e to seek to sell Its shares In Newel) 

In the open m~2,r wh everr ~'f.el wodd bear, wbp.!ct to BON'f. havlIlg 

.,rlghtolf!lst~~ IChSa!~ 

· :~::;A'''c'~~n Noweo would also be pmte"ed by a d;tot,oo 

.... ~ ""WOl. he ~jght to eHher make its pro rala contribut;on nr accept 
_ ~#"Pit" "II 0' .elated-party debt food'o, at Neweo, Emb"" 

;V ~fI~ n<l1e dllution 

0
o o~party debt iundings would be permitted only a: terms bette' for NewCo 

than tnQSe '3\1O!I!t\b!\! horn 3'J party lenders 

<0 o The dilutJO"l po1:cy wou'd set forth ;,\(\ ag{~t'd sl!t of prinCiples that wo~!ld (£i) 

restrict certain (apHal CAlls M'jd debt raises th31 W arc nol for purpDses of R&D, 

C3P()t, workillg Cap!lilJ, or the funding of opeqtions, 10$$('$, pens;on, debt, taxes 

or othel h::g:ltimJl€ business r€aSOiiS ias determmed by lJoeJng in its good i'aith 

de,:;.relion) and 'iij are With the dear intent to artii1ti.tJl1y dilute the rrd;;ority 

shares, and {oj pro'l\de (uies for calculating the vaJI)~ of Neweo at the time of 

.my proportionate dilution 
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(l Errbraer's E's-13blisheo minority governance rights would remain until ig 

,.hMeholder owner,.hip percentage dropped below S% 

g, Applicable law 

• New yu,k law 'hall gove", th" MoU w,thovt regard to 'ny conflkts of law PrinC~ 
would require (he application of any other law 

" The parties, hereby consent to the Exclusive Jurisdiction 01 the U.S, stateC ~I courts 

loca~2d in fhe Southern District of New York with respect to all\! a~~mCeed'ng 
ansmgol)t of till:> MoU ~x- ~ 

" (lqndlan law wovld govem those e.gr12ements feierred t~" 1 that nween? 

Brallhan mmpames, the governing law ior thoie ;;gr~~ts a <ite~o ~en smely 2 

8rilllhan wrnp;)me,. has not yet been detelm!lH:~ .. " 

The foregoing ,zii:{ract sets forth a non·bmdmg, summary 0 0 tCff'l<:9,I'OP "ed f,,;ns<itbon 

These terms 3PC: dr5fted to be summary Irt nah,re, and I > do no pre I1i thf' fmallega! 

JJngl)cge Of a1l the t('fO)) {lno contiftKnTS that woul' ed m th~ trJOSJctlon duwmC'1ts. 

iJnless {Ina until definitive transaction documents v.;; L n executed !ivered by the parnes, 

each party BCKnowlecges that the other part s un lE'g~"iiO _ of any kind whatsDever with 

respect to th€ subject rr:att~r hereof and disc . .s w::;seli 1 o~her party enter"lng intO any 

aeteem\?nt Notwithstanding the foro the first t,· ul! fits in Sec1ion 3 above "r0 binding 01) 

Ih, pl't,e, ~ (::) 

!v~ ~«) 
~~~ 

oV «) 
~ 
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[8] 3 BRASi l 
BOl SA 
BAlCAo 

• 

20% 

Exhibit A 

• 

80% 
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Gonzales. tradutora publica e inlerpreLe comercial. certifieo e dOD fe, parn as devidos 
que me foi apresenrado urn documento no idioma INGLES, em ,-opia simples, que passo a traduzir pam 0 

venlliculo no segu inte leor: 

Memoranda de Entendimenlos 

para Parceria Estrategica entre 

The Boeing Company e Embraer S.A. 

P,eambulQ As duas comp,nhios compcometem-se a tcabaU,,, em conjunto com 0 O~hegar a 
um acordo para uma parceria estrateglca de longo prazo que 

• -,"" •• ~." .~., , •• ,,', & ~." • ~. , ~.~ • 
cornpetltlvidade global e 0 creSClmento das vendas dos neg6clos da Em avia~ao comercial, 

execullva e de defesa & seguca,,1"1 ~ 

• Mantenha e aumente a cnpacidade de defesa e seguran~a b~~ m ~anter a soberama 

naelonal eo contrale brasllelra ~ y ~ ~ 

• Aprimore as oportul11dadcs para Impulsionar 0 ~~nt o de ~ntos, empregos e 

exporta,6es de olto valo, '&Teg,do "0 Sea,d ~ " 0 
• e,ie valo' parn os acionist", emp,eg,dos eO~ go~otai' 

A estrutura geral da parceria pennitiria a Bo ~ir:egrar, ~IDI) O' as neg6cios de avia~ao comerc ial 
e atividades correJatas da Embraer a ampla c~e for c produ~8.o da Boeing no Brasil. Corn 
isso, as neg6cios de aviay8.o comerciambraer p an ser 0 principal Centro de Excelcncia da 

Boeing para 0 design end-Io-en~bri ao d comerciais para passageiros com menos de 
150 assentos e para oportunida d. a~.s e 0 uir com a ampJja~o do sistema de produyao e 

desi~n da B~in~g n.o Brasi~j a int - ieal, desenvolvirnento de produtos em coojunto, 

selV l ~OS e asslstencla ~ 

Para fortalecer a ;~;~;;~,e~ concordariam em celebrar diversos contratos de 
o dUnlvel e de longo prazo em diversas areas, que 

I. 

com~'etitivid"depara ambas as companhias 

aumelltar a capacidadc de desenvolvimento de produtos end-to-end para cada uma das 

negocios da Embraer rclacionadas a aeronaves comerciais, de defesa & seguranya e jatos 

Gerar va lor para clientes e aumentar a competitividade global dos neg6cios ds Embraer 
relacionados a defesa & seguraIllfa, jatos executivos e av iayao comercial, bern como dos neg6cios da 

Boeing 

• Gerar valor adicional oa combinayao dos neg6cios de aviayao comercial, por meio de integrayao 
vel1ical, desenvolvimento conjunto de produtos, bern como serviyos combinadas e fomecimento de 

assistencia 

• Abordar as questOes do Govemo brasileiro em relayao a soberania nacional e ao controle dos 
neg6cios de defesa & segurany8 e sua sustentabilidade no IOllgo prazo, bern como a preservayio dos 
direitos do Govcmo brasileiro na qualidade de acionista da Embraer e titular da golden share 

Rua Pereira EstefaflO, nO 114 - conJUlliO 809 
04144-070530 Paulo, SP 
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.. Assegurar a Boeing 0 integral contra Ie estraU:gico e operacional e a administrayao dos neg6cios 

relacionados a aviayao comercial da Embraer e sua total integra9ao na Boeing 

.. A NewCo de aviayao comercial (conforrne descrita abaixo) seria administrada com 0 objetivo de 

maximizar seu valor como urn ncg6cio sllstemavcl no longo prazo, reconhecenda-se os delas de 
descnvolvirnento dos produtos no ambito da aviayao comercial - aderi.ndo as regras de prevo de 

transferencia e) ainda, asseguranda que 0 prevo praticado para partes relacionadas supere 0 custo das 

mercadorias vendidas y 
.. A NewCo seria uma sociedade brastlelra _. sujeila as leiS e regulamentayoes ~~PlicayeiS -

e uma Subsldiana totalmente Integrada da Boclng, com adrnlmstrayao ex.ecUI1Vas) ~li~~,: no Bras)], 

qoe .ria compm seos deveres ndUC>Rnos na adm,mslTa,ao da NewCo, ~~m 0 ~et'vo 0 O1elhor 
Interesse da NewCo, com beneficios para seus acionistas que resu!tem da aryao de que sejam 

t,tulares no cap,tal socIal do Neweo / -," ~ 

• Responder a nova dinanllca do mercado, mclumdo ~v.pantnconsolldar;:ao de 

conC01Tentes eXlstentes N ~ ~ 

2 Visao Geml ~ ~ ~ ~ 
• A Embraer pem,"nece como compaulu. a'O~ 00 ~O exterio" admin"trnda po, 

uma adl1linistf3.y3o local y ~ 
• Nao haved alteml'ao nn estmn,m de c6aciona~0" no Estah,to Soc,,1 da Embme, 

• 0 Governo b'Milei", mantem eeitos atua~e"tes da golden share 

• Os neg6cios de aVia~~1 da~, tc:§.raC6cs relacionadas e caracidade de cngenh"ia 
correlata (cujo escapo e des it ~~has . n Item.3 abaixo) sao transferidos para uma companhia 

segregada, recem const~;~ o),~ eing adquirc uma partlcipayao acionaria de 80% 

" A Embraer~.o ~g6f....(d~-: & segurao9a e de jato:> executives, bem como operayl:'ies 

relaCionadas~ca. e ~~orrelata, e dete-m urna participayao aciomirla de 20% no capital 

daNewCo A 
• E, FeJ~ ocing clf" ~o, em conjunto de dois, ,w minimo, celebcam detem1inados contmtos 
de a~ ~e longo pr~itos com rnals dctalhes no item 4 abaixo) 

rCQaci'ie dos NeQocios de Aviacao ComeE~.ial 
~ . 

~ Os neg6cios de avia~ao comercial, com capacidade de descllvolvimento de produtos end-Io-end, 

serao transferidos para Neweo, incluindo todos os aspectos das platafomlSs de aviayao comercial da 

Embraer (design, fabricayao, certificayao, teste, venda, entrega, etc.), incluindo os modelos ERJ, Ejet e E2 

de aeronaves de jato regionais, bel11 como todas as formas de assistencia e Qutros serviyos p6s~venda para 

tais platafonnas (modificayoes, logfstica, MRO, treinamento, etc.) 

• Os negocios de defesa & seguranr;:a, com capacidade de desenvolvirnento de produ(os end-Io-end, 

pemlanecem com a Embraer, incluindo as plataformas das aeronavcs Super Tucano, KC-390 e F-X2, e 

varios sistemas C4ISR, e todos os aspectos (design, fabdc3l(aa, certificas:ao, teste, venda, etc.) de tais 

produlos e sistemas, bem como todas as fonnas de assistencia e outros serviyos p6s-venda para tais 

produtos e sistemas (modificayoes, logistica, MRO, trei.namento, etc.) 

Rua Pereira EstMano, nu 114 - oonjunto 809 
04144-070 Sao Paulo, SP 
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• Os negodos de jatos executivos, corn capacidade de desenvolvimento de produtos end-la-end, 

pemlanecem com a Ernbraer, incluindo os modelos Legacy, Phenom e Lineage, e todos as aspectos 

(design, fabricayao, certifica9ao, teste, venda, etc.) de tais neg6cios, bern como todas as formas de 

assistencia e outros serviyos p6s-venda para tais negocios (modificay5es, logistica, MRO, treinamento, 

etc.) 

• Sujeito a diligencia legal e financeira (due diligence), outros ativos, operayoes e/ou negoclos flaO 

mencionados nos itens imediatarnente acima permaneceriam com a Embraer; sendo cert~ue lodos os 

ativos, pessoas, direitos, operayoes e neg6cios necessarios e suficientes para que a !!CV1dUZa 0 

neg6cio de avia<;ao comerciaJ confonne conduzido antes do fechamento e previst~ conduzido 

apos 0 fechamento com base nas projeyoes elaboradas pela Embraer para a BoeiEi transferidos ou 

de oub1! forma exprcssamente fomecidos pela Embraer para a Neweo no mbi os contratos da 

operavao ......... ~ 

• A~ partes deverao discuti; como serao arcados os custos deco~_~"'?)~ segmgayao 

dos negoclos ~ V ~ 

4. Contraros dcASsis!en,i. i' ~ ~ 
• Embraer, Boeing e/ou NewCo, em conjunto de ~~lnimo,Atrao detemJlnados contratos 

de assistencia de longo prazo para facilitar a estabilida"escimen~os 

o Acordo de Suporte de Engenharia ~;,-9o~[ ein~atarao a Embraer para prestar 

determinados pacotes de servi,os de engenh"O" opo , e~ }:~:iaborac'o de curto prazo 

o Acordo de Ueerl9a Cruzada dA licen9a ........ l~ a pmpriedade intelectual existente entre 

Embraer e NewCo, no ambito da.7~tivasr:;,...~ua9ao 

o Acordo de peSquis~""'VOJVi~" v.uunlQ - Boeing e Ernbraer deverao bllscar 

opOliumdades conJunta~' d A e d~~ltO 

o Acordo de~ tab~~-;-: - para pemlltJr que Embraer e Nev,·Co contmuem 
comprutllhando s stabe [ir~os existentes, !lOS quais as respectlvos negoclOs atualmente 

operam ..... ~ 

o A~efere. e mecilUento - (i) Embraer e NewCo deverfio fomeeer uma a OUlra 

produtos am nentes e rna s primas a pre90s defmidos, e (ii) Embraer deven\. utilizar 0 sistema e as 

efic~ cadeia de fomecedores da Boeing para as sua,> propria'> necessidades de fomecimento 

o ~t Venture para Vcndas de KC-390 em Novos Mercados - Boeing e Embraer deverao explorar a 

ilui9ao de uma joint venture que 3ument.1.ria as vendas de KC-390 e oportunidades pos-venda pDf 

10 de esforyos conjuntos em vendas, marketing, engenharia e colaboJ"ayao industrial 

o Acordo Gera! de Prestayao de Serviyos - Embracr e NewCo poderiio considerar a celebrayao de um 

contrato de prest&yiio mlltua dos servii(os pretendidos de supOlte administrativo 

,. A peli'orrnance no ambito dos contratos de assistencia seria acompanhada por um comite 

supervisor, cujos membros sedam indicados pela Embraer e pela Boeing, em igual numero 

• Os contratos de assistencia estariam slljeitos it execuyao especffica 

,. Exceto confonne dispos10 nos contratos (ex" subcontratayiio), as partes dos contratos de assistSncia 

nao cstariam alltorizadas a substabclecer suas respectivas obrigayocs no ambito tie tuis contrutos e, na 
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hip6tese de venda o-u autro tipo de a!ienat;uo (tnclusivello caso de cj~o) de todo$ Oll. de substaudalmentc 

lOtIos os ativos ou Ilcg6cios de uma parte em ques11ie, tal parte e a sociedade que vicr a ;;er a detentora do:? 

ncg6cios alienados s.eriam solidariamcnte responsive!:; par Isis obriga.yOes 

• Caso exigido pm lei, divulgayao de fato relevante no momento do altnharocnto em retav~o a cste 

Memorando de Entendimen(os ~ 

• Ate 5 de dezemhro de 2018, fma!izsyao do processo de diHgencia legal e :g a Boeing, 

negociavao e finalizay30 dos documentos da operayao, obtenyao das flPro~~ oonselbos de 

aciministray3o, anundo da operal(30 e submissao da operalfao as autoridades cono' s competentes 

• A £rob'.e' micia,; os procedimentos da golden shore / ~ ~ 
• Assirn que possivel apOs a obtcnyao da aprovftyao da gOlhVmooGJdC nssemblein de 

l1c!onistl1s cia Embraer para aprOV8yOO da operayao N __ ~ 
· ,.~" """.~ .. """,_" __ ~~","oo~;,."_, '" __ 
AIlt:xa A ao prcsenle ~ ~ 

• Os elernentos chave da opera.yao Inc!uem ~ ade diI' ocing de 80% da NcwCo, e a 

titularidade de Embracr da participa9<l.o remar~ 20,,; Ne 0 

6. Govemanca V ~ 

• A Boeing te,i, 0 controle ~ 00na1 . tivo da NewCo 

• A Newee teria um C~)S~~ adJsJIa~ ,cujos membras seriam indicado5 pela Boeing, e 

sefia administrada pOZlit~ a iJl • ~lV' conselho de administrayao; a Embraer indicar!u um 
membra para atuarco W dor . a voto)junto ao conselho de aciministra.yao 

• 0 prinCiPalllllio..h~ da~. e m deter participavuo 80cietaria na NewCo serla 0 de receber 

dividendos d:'l~::h~ Embraer nao teria contrale da NewCo au de suas opera90es ou 

neg6cios ;V 

., ~, soria admiJlis da de acoroo com seu melhor lnteresse, tendo como obictlvo maxirnizar 

omo urn ncg6cio sl1slenttivel, em sell proprio ambiente eompetilivo no longe- prazo, de forma 

os cictos de desenvolvimento de prodl1to da aVl<l-;aO comercial e necessirlades de : 

• A Embraer tena 0 direito de prcrerencia para part!Clpar, pro rata, em aumentos de capitaJ e 

financillmentos promovidos por meio de dfvidas com partes retacionadas, se:ndo ceno que 0 prevo de 

emissl10 devcria observar a poHtica de dililicao acordada; n Embraer teria I &0 dills pam fmanciar a sua 

parce[a em quaisquer dos referidos aumentos de capital ou financiamento de d!vtda, sende certo que ap6s 

o 3!0 dia em que 0 llumento de capital ou financiamento de divlda, confonne 0 casu, fOJ rea.l\zado, a 

parcela cia 8mbracr .:staria sujcita a juros com base em taxa de mercado ale a data em 'Inc os recufsos 

forem disponibilizflGOS 

• Tendo em vista <l nai'tJreza de longa prazo do neg6e-ie, a partlclpat;ftO societana detida pels Boeing 

c Embraer na NewCo esl..ana sqjeJta a um pcriodo de lock-lip de to auos ("Periodo de i.!512~:}AR"); durante 

o Perfodo de Lock-up, Boeing e Embraer oao podedam l'llienaJ as suas llyOeS de emissjiu da NewCo para 

um terceiro nao afitiado, desde que a venda de av5es cia Embracr para a Boeing no ambito da opvao de 

floe ~Zlf'" f;$11:(,J!'IO, !'It 11.4 " (orrlllnw 009 
04l44~010 $;;'0 1'4010, 51' 
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venda descrita abaixo nao seja restringida durante 0 Perfodo de Lock-up (para fins dc.<;tc Memorando de 

Entendimentos, Ullia "afiliada" de lima parte consistirla em uma pessoa que dire-ta on indiretamente 

conlroJe, seja c-ontrolada por, au esteja sob controlc comum de tal parte) 

• Durallte 0 Periodo de Lock-up, a Boeing nao podcrl(l rea!izar qua!qucr incorpornyaO, tocorporay50 

de Jyoes OD cisao que envolva a NewCo, exceto par reorganizayOes internas, ressalvado gue nao sera 
permit ida nenhuma reorganiz..'1Y8.o interna onde a Nev..<Co seja eriminada e a sociedade t'esultante nao seja 

uma empresa brasileira ~ 

• ApOs 0 Periodo de Lock-up, caso a Boeing descje alienar a NcwCo (soja p~ venda de 
<l<;oes, cisao, incofporayaO Oll incorporayao de a(foes) pam lim tereeiro nao an " ,bract' leria 0 

direito de prirneira oferta para adguirir toda a participa~aQ da Boeing nil NewC "SC {} etta da Embraer 

nao for ucelta peta Boeing, enta~ a venda ao terceiro {ena de ser realizada, Ie em fennos mais 

vantajosos pam a Boeing que aqueJes ofenados peJa Embraer, se..;?;'C e u~cordo para a 

consumayao da referida venda deveri ser firmado em ate 12 meses &. ' ""-
.. Caso a Ernbraer nao exer~a 0 seu direito de primeira o~a ad~UI eWe!), entao, em 

re!ao;:fto a venda d,ll NewCo para urn terceiro, Boeing e Em7~V direi IS de drag-along e 

tag-along, respectlvamente ~ "' 

• ,A Embracr 'ena 0 direl!o de consentimento~v EstatuQal) em fela~oo Us seguiotes 

'"atena" ~ 

o mudanen no USO, pela NewCo, do oom60 da ~'7'r, 

o dlSOOluyilo ou liquidae~o ou rcq~to de fal~I!;;!::.,·.,It;,co, 
o ,,""sferencla das operae~~ ";}'~ mudanea da sede para ° exterior; 

{) mudanya dos au~' peo~~ewCO' exceto se pam uma cmpresa dcntrc as 
denominadas <'BIg 4" 

o mudam;a n'llli\lll~ div1 ~a cwo, 

o dcte~a~e; "ta (confonne definido nn politica de di!ui;;ao descrita abaixo) com 0 
objetivo ~~ir flte as 3¢eS do miflorit<trio; para fins de esclarecimcoto, a Embraer 
nso ted' di ito de vetar alor ou I) momento da reajiza~ao de financiamefltos que tenharn lima 

erdil! !egltima, conformc determinado pela Boeing, a seu ex.clusivo criterio e de bOil-fe; 

erminad;)s alteruyOes ao Estatuto Social da NewCo; 

{) mudanva do tipo socich"irio ua NewCo; 

Q flludan\?il do objeto socia! ou finRlidade dn NewCo; e 

o reduylio de capital 

It Ao cxcrcer qualquer dlretto de consentlmento on Dutro dircito similar de intluencia sabre decisoes 
rclacionadas a NewCQ, a Embraer e seus ropresentcmtes devem atu-ar flO melhor interesse da NewCo, 

cOilsidera.nao a nfllureu de longo pm.-O do negocio e de fonna consislente com os ciclos de 

desenvolvimento dQS produtos e exigcncias de invcstimclltos no ambito da aYiay1\o comct'cia! 

Ru .. Perelr" fstMallO, n(l 114 * (lojl.mto 009 
04144,070 Sbo P"v~o, SP 

+S5 (11) 3:304·8550 /+$5 (I),) 99153 -Oe36 
cristln .. @allantatraducoes.com.Or 
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• Mclhores esfon;os sedam adotados durante as negociayoes relacionadas aos objetivos da Embraer 

de utilizar 0 metodo de equivalencia paiTimonial para sua pm1icipayao societiiria na NewCo - consistenle 

com os principlos e sujeito aos limites determinadas acima 

• Os interesses e estabilidade financeiros da Embraer ap6s a operay8.o seriam protegidos de sorte a 

garantir a capacidade de ooter fluxo de caixa cia NewCQ, par meio de uma combi.nayao de !"iIfa~~ntos em 

dinheiro durante 0 periOOo inicial de cinco anos e urna politica de distribuiyao de divi~~at6rios 

de lucros retidos e/oll do exercicio "l -
, "~o .," ___ •• ~,,~ ,_ "_,, o"''"~'";.. ~'''"_';' 0," 
05° ana a dlstflbuir anualrnente aDs aclOTllstas um montante equivalente a 50 'ros rdidos eiou 00 

exerclcio, 0 que for maior ~ ~ 

• 0 valor da participal{3o da Ernbraer no capital social da N~' r· roteQe eventual perda 

de valor P?r me to de uma o)Jya? de venda (put o?tio~),. exerciv a ql 1 le~m ~ e, de tempos em 
tempos, ate 0 que ocorrer pnmt":!fo entre 0 10" all!versano ~~~ 0 e que a Embraer naa 

for mais titular de nenhuma a<;lIo da Nev."Co ~ " 

• A opyao de venda daria a Embraer 0 direito ber~, gO em d;nhe;co po, qual que, 
parcela de suas ayoes oa NewCo, e 0 pre'(o das es mdas s lvalente ao prei(o por ai(ao (em 

US$) pago pe!a Boeing 110 momenta da aq~~ d ua~ICiP ao acionruia em NewCo (com um 
ajuste de inflayao com base no tile dos EUA

V 
• Ap6s 0 Perfodo de Lock-up, a rAr poderia"" ~C! der no mereado suas ayoes de emissao da 

NewCo por qualquer prl.",yo que Z'r\,:,;;}-' ofer,mt~ercadO, sujeito ao direlto de preferencia da 

Boeing em tal venda ~ "' /.., V 
• . 0 :alo, da rarhC?~"\..arian.....Vna NewCo tambem sec;a pcotegido po, ()ma politico 

de dtllllyao ~., 

o Na h;P6Ie,""",~ c!,#cap;lal 00 fillanc;amenlo de div;da com parle ,elac;onada do 
NewCo, a El1lbr ~djr . lizar seu aporte pro rata ou aceilar a diluiyao proporcional 

o Fi i os de'/'" 'm parte relacionada somente scriam permitidos com base em termos 

q()e~ne res para a~do que agueles dispon;veis com lerceims credores 

~olftica de diluiyao estabeleeeria urn conjunto de principlos acordados que (a) restringiriam 

del nmadas chamadas de capital e endividarnento que (i) nao tenham como finalidade P&D, CapEx, 

a! de giro, Oll financiamento de operayoes, prejuizos, pensao, endividamento, tributos Oll outra 

finalidade comercial kgitima (confonne detenninado pela Boeing, a seu criterio e de boa-fc) e (ii) tenham 

o objetivo claro de diluir artlficialmente as pal1icipa90es minoritarias, e (b) estabeleceriam regras para 

calcular 0 valor da NewCo no momenta de qualquer diluiyao proporcional 

o Os direifos de govemano;:a minorifaria assegurados a Embraer permanecCliam validos ate que sua 

participayao acionarJa fosse reduzida a menos de 5% 

8, Lei Aplicivel 

• Este Memorando de Entendimentos scra regido peJas leis de Nova Torque, excluinJo-sc a aplicat;ao 

de quaisquer principios de conf1ito de leis que poderiam dernandar a aplicay1io de qllalqller outra lei 

Rlia Pereira Estefano, nO 114 - conJunto 809 
04144-070 Sao Paulo, SP 

+55 {ll} 3384-8550/+55 (ll) 99153·0636 
crlsllna@all<.lr:calYaducoes.(om.br 
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• Neste ato. as partes as 1 e eta Amerka 
it-.calizadas no Distrito SuI de iOKju>z com jurisdiyao exclusiva para qualquer ayao, pmcesso ou 
procedimento orbmdo5 deste- Me-morando de cnte-naime-clo5 

.. A lei brasHeira regeria os oonltatos referido5 neste MemOffindo de Entendimentos a serem 

cclebrados entre 2 sociedooes hrasileira:L A lei de regencia para os contratos a serem celebrados pr mais 
de 2 sociedades braslle-iras ainda precisa seT definida 

Os inms iudicatio:;: acima oonsistem em urn sumitrio; nao vincubmte, de detenninados: terrri erru;ao 

pwpostn. Tais icrmes Sao redi8idoo para serem resumidos poc natureza Cl' portanto, seutam Ii 
Ilnguagem jurfdica final, nem tampouoo todos os tennos e condi):Oes que ~~ inc1utdos nos 
documentos defmitivos da ope~ao. A menos e ate que os documentos e rm.J~ tenham sido 
celebrados e fOl'lnalizados petas partes, carla parte reoonbece que a Otl e {) esra legalmente 

obrigada, de qualquer forma, com rela~o 30 aqui disposto e ressalva q . cta~' da outra parte 
nR assinatura de qualquer cootrnto. fudep-endentemente do disposto~7"" s dOJS eims subitens 
desta S-evao & $10 vincubmtes para as partes" N n 
E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRl'TADA~S ~ as;;~ Memorando de 
Entendimentosnestedia5dejulhodc2018. 1''' ~".. 

THE BOEING COMPANY 0 
Po,: [as~~":"'l 
Nome: 

EM'llRAER S.A. 

Por: 

Por: 

~ 
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STRATEGIC PARTNERSHIP 

INVESTORS CONFERENCE CALL 

DECEMBER 17, 2018 
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THIS PRESENTATION INCLUDES FORWARD-LOOKING STATEMENTS OR STATEMENTS ABOUT EVENTS OR CIRCUMSTANCES 

WHICH HAVE NOT OCCURRED, INCLUDING STATEMENTS REGARDING THE PROPOSED TERMS OF THE TRANSACTION, THE 

ABILITY OF THE PARTIES TO SATISFY THE CONDITIONS TO EXECUTING OR CLOSING THE TRANSACTION AND THE TIMING 

THEREOF, AND THE BENEFITS AND SYNERGIES OF THE TRANSACTION, AS WELL AS ANY OTHER STATEMENT THAT DOES NOT 

DIRECTLY RELATE TO ANY HISTORICAL OR CURRENT FACT. THE WORDS “BELIEVES,” “MAY,” “WILL,” “ESTIMATES,” 

“CONTINUES,” “ANTICIPATES,” “INTENDS,” “EXPECTS” AND SIMILAR WORDS ARE INTENDED TO IDENTIFY FORWARD-

LOOKING STATEMENTS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON OUR CURRENT EXPECTATIONS AND PROJECTIONS 

ABOUT FUTURE EVENTS THAT MAY NOT PROVE TO BE ACCURATE. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE NOT 

GUARANTEES AND ARE SUBJECT TO RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS, INCLUDING, AMONG OTHER THINGS, 

THOSE RELATING TO: GENERAL ECONOMIC, POLITICAL AND BUSINESS CONDITIONS AND THE ABILITY OF THE PARTIES TO 

REACH FINAL AGREEMENT ON THE PROPOSED TRANSACTION, CONSUMMATE SUCH TRANSACTION AND REALIZE 

ANTICIPATED SYNERGIES FROM SUCH TRANSACTION.  WE UNDERTAKE NO OBLIGATIONS TO UPDATE PUBLICLY OR REVISE 

ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS BECAUSE OF NEW INFORMATION, FUTURE EVENTS OR OTHER FACTORS. IN LIGHT OF 

THESE RISKS AND UNCERTAINTIES, THE FORWARD-LOOKING EVENTS AND CIRCUMSTANCES DISCUSSED IN THIS 

PRESENTATION MIGHT NOT OCCUR. OUR ACTUAL RESULTS COULD DIFFER SUBSTANTIALLY FROM THOSE ANTICIPATED IN 

OUR FORWARD-LOOKING STATEMENTS. 
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INVESTOR RELATIONS 3 

EMBRAER / BOEING PARTNERSHIP 

EMBRAER BOARD HAS APPROVED THE STRATEGIC PARTNERSHIP SUBJECT TO GOLDEN SHARE APPROVAL, 

FOLLOWED BY RATIFICATION BY THE BOARD, APPROVAL OF SHAREHOLDERS AND ANTITRUST AUTHORITIES 

 STRATEGIC PARTNERSHIP INCLUDES: 

CREATION OF THE COMMERCIAL AVIATION JOINT VENTURE (OWNERSHIP: 20% EMBRAER / 80% BOEING) 

CREATION OF THE KC-390 JOINT VENTURE (OWNERSHIP: 51% EMBRAER / 49% BOEING) 

CREATION OF LONG TERM OPERATIONAL CONTRACTS RELATED TO ENGINEERING SERVICES, INTELLECTUAL PROPERTY, 

R&D, SITES ACCESS, SUPPORT AND SUPPLY CHAIN 
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INVESTOR RELATIONS 4 

REVISED TERMS SINCE JULY 5 ANNOUNCEMENT 

ENTERPRISE VALUE FOR 100% OF THE COMMERCIAL AVIATION JV OF US$5.26 BILLION 

BOEING BRAZIL TO ACQUIRE EXISTING SHARES AND SUBSCRIBE FOR NEW SHARES, REPRESENTING 80% STAKE 

IN THE COMMERCIAL AVIATION JV AT AGGREGATE VALUE OF US$4.21 BILLION  

PROCEEDS NET OF SEPARATION COSTS ESTIMATED TO BE ~US$3 BILLION 

• ANY POTENTIAL REDUCTION IN COSTS TO BE SHARED BY EMBRAER AND BOEING EQUALLY 

 

EMBRAER WILL HAVE PUT OPTION PROTECTION FOR ITS 20% REMAINING STAKE 

• AT DEAL PRICE ADJUSTED BY US INFLATION DURING THE 10-YEAR LOCKUP PERIOD 

• AT FAIR MARKET VALUE AFTER THE LOCKUP PERIOD 

 

KC-390 JV:  

• EMBRAER WILL OWN A 51% STAKE AND BOEING WILL OWN A 49% STAKE IN THE KC-390 JV 

• KC-390 JV TO PROMOTE NEW MARKETS AND APPLICATIONS FOR THE KC-390 MULTI-MISSION AIRCRAFT 

• EMBRAER AND BOEING TO COLLECTIVELY MAKE CASH AND ASSET CONTRIBUTIONS INTO THE KC-390 JV 

• LONG-TERM OPERATIONAL CONTRACTS WILL SUPPORT THE KC-390 JV 
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INVESTOR RELATIONS 5 

TRANSACTION SUMMARY 
COMMERCIAL AVIATION JV WILL BE CONTROLLED BY BOEING (80% OWNERSHIP) 

HEADQUARTERS, OPERATIONS AND MANAGEMENT WILL REMAIN IN AND BE COMMITTED TO DEVELOPMENT IN BRAZIL 

IMPROVED COMPETITIVE POSITION AND BOEING’S MARKETING AND PROCUREMENT RESOURCES TO ACCELERATE E2 RAMP   

EMBRAER WILL REMAIN A PUBLICLY-LISTED COMPANY IN BRAZIL (NOVO MERCADO) AND IN THE US (NYSE)  

FOCUS ON EXECUTIVE JETS AND DEFENSE & SECURITY BUSINESS UNITS 

RETAIN 20% STAKE IN COMMERCIAL AVIATION AND BENEFIT FROM ANTICIPATED SYNERGIES 

KC-390 JV WILL BE CONTROLLED BY EMBRAER (51% OWNERSHIP) 

ACCELERATE GLOBAL MARKET PENETRATION AND INCREASE SALES 

STRUCTURE / 

OWNERSHIP 

SUPPORT  

AGREEMENTS 

CAPITAL 

STRUCTURE  

& LIQUIDITY 

LONG-TERM AGREEMENTS SPANNING R&D, ENGINEERING, SUPPLY CHAIN, IP AND OTHERS (EXPECTED TO 

GENERATE ANNUAL COST SYNERGIES OF AT LEAST US$50 MILLION FOR EMBRAER) 

EMBRAER WILL BENEFIT FINANCIALLY FROM STRATEGIC ALIGNMENT IN PROCUREMENT, ENGINEERING AND OTHER AREAS   

STRONG NET CASH POSITION OF ~US$2.6 BILLION EXPECTED AT EMBRAER AFTER DEAL CLOSING, A 

PORTION OF WHICH IS EXPECTED TO BE DISTRIBUTED TO SHAREHOLDERS 

ALL EXISTING BONDS WILL MIGRATE TO THE COMMERCIAL AVIATION JV 

EMBRAER TO RETAIN A PUT OPTION FOR ITS 20% STAKE IN THE COMMERCIAL AVIATION JV 

TIMING / 

APPROVALS 

EXECUTION OF DEFINITIVE TRANSACTION DOCUMENTS STILL SUBJECT TO APPROVAL FROM BRAZILIAN GOVERNMENT, 

FOLLOWED BY RATIFICATION BY THE EMBRAER BOARD OF DIRECTORS; CLOSING SUBJECT TO APPROVALS BY 

SHAREHOLDERS  AND ANTITRUST AUTHORITIES AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS 

IF ALL APPROVALS ARE OBTAINED ON TIME, TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE AT THE END OF 2019 
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EMBRAER S.A. 

COMPANHIA ABERTA 

CNPJ Nº 07.689.002/0001-89 

NIRE 35.300.325.761 

 

FATO RELEVANTE 

 

Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), no âmbito do Fato Relevante divulgado pela 

Companhia, em 5 de julho de 2018 (“Fato Relevante Inicial”), vem comunicar que, nesta data, o 

Conselho de Administração da Companhia: 

 

(i) Aprovou, em princípio, sujeito à autorização da União na forma do item (ii) abaixo e às demais 

condições adiante referidas, e, em continuidade às negociações objeto de fatos relevantes 

anteriores, a parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Co. (“Boeing”), que compreende 

(a “Operação”):  

 

(a) a segregação e transferência, pela Embraer, dos ativos, passivos, bens, direitos e obrigações 

referentes à unidade de negócio de aviação comercial para uma companhia fechada brasileira, 

a qual passará a desenvolver os negócios e serviços de aviação comercial, atualmente 

desenvolvidos pela Embraer (“Nova Sociedade” ou “JV Aviação Comercial”); 

 

(b) para implementar a segregação descrita acima, uma subsidiária da Boeing no Brasil (“Boeing 

Brasil”) irá adquirir e subscrever ações representativas de 80% do capital social da Nova 

Sociedade, de forma que a Embraer e a Boeing Brasil passem a ser titulares, respectivamente, 

de 20% e 80% do capital social total e votante; 

 

(c) a celebração, pela Embraer, Boeing e/ou pela Nova Sociedade, conforme o caso, de contratos 

operacionais de longo prazo que regulem, dentre outros aspectos, a prestação de serviços gerais 

e de engenharia, uso de informações, pesquisa e desenvolvimento, uso e acesso de 

determinados estabelecimentos, fornecimento de determinados produtos e componentes, e 

ainda um acordo para maximizar potenciais oportunidades na cadeia de suprimentos; e  

 

(d) a formação, como parte da Operação, em adição à JV Aviação Comercial, de outra joint 

venture, entre Embraer e Boeing, para a promoção e desenvolvimento de novos mercados e 

aplicações para o avião multimissão KC-390, a partir de oportunidades identificadas em conjunto, 

e desenvolvimento, fabricação e vendas do KC-390 (“JV KC-390”), que terá a Embraer como 

controladora. 
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(ii) Autorizou o envio de notificação solicitando a aprovação prévia da Operação pela União, em 

razão da titularidade da ação ordinária de classe especial de emissão da Embraer (golden share), 

nos termos do Art. 9º do Estatuto Social da Companhia.  

 

1. Principais Alterações ao Fato Relevante Inicial 

 

As principais alterações aos fatos e premissas informados no Fato Relevante Inicial estão 

descritas a seguir. 

 

1.1. Termos Financeiros da JV Aviação Comercial 

 

O valor atribuído (“Enterprise Value”) pelas partes envolvidas na Operação à JV Aviação 

Comercial (considerando que a Nova Sociedade será titular de 100% do negócio de aviação 

comercial, incluindo operações, serviços e capacidade de engenharia correlatos) é de US$ 5,26 

bilhões. 

 

Boeing Brasil irá adquirir uma participação de 80% do capital social total e votante da JV Aviação 

Comercial no fechamento da Operação, que incluirá a subscrição de novas ações pela Boeing 

Brasil e a aquisição de ações diretamente da Embraer, por um valor agregado de US$4,2 bilhões 

(o “Valor Estimado”). 

 

A Embraer espera que o resultado da Operação, líquido de todos os custos de separação seja 

de aproximadamente US$ 3 bilhões. Quaisquer reduções dos custos de separação até a data do 

fechamento da Operação serão compartilhados igualmente entre Embraer e Boeing.  

 

O Valor Estimado também está sujeito a ajustes típicos de operações dessa natureza, incluindo 

em relação à dívida e ao capital de giro da Nova Sociedade na data de fechamento da Operação. 

Ainda não é possível determinar o efeito líquido da Operação sobre os resultados da Companhia. 

 

Conforme informado no Fato Relevante Inicial, a Companhia terá o direito de vender sua 

participação na JV Aviação Comercial para a Boeing, mediante o exercício, a qualquer momento, 

de uma opção de venda (“Opção de Venda”). 

 

Caso a Embraer exerça a Opção de Venda antes do encerramento do Período de Lock-Up 

(abaixo definido), o preço por ação a ser pago pelas ações será igual ao preço por ação na data 

do fechamento da Operação ajustado pela inflação (nos EUA) acumulada entre o fechamento da 

Operação e a data do exercício da Opção de Venda; ou se a Opção de Venda for exercida após 
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o Período de Lock-Up, o preço por ação será igual ao valor justo de cada ação objeto da Opção 

de Venda na data do respectivo exercício. 

 

1.2. Panorama Geral da JV KC-390 

 

Como parte da Operação, em adição à JV Aviação Comercial, será também constituída a JV KC-

390 entre a Companhia e a Boeing. A JV KC-390, que será controlada pela Embraer, terá Boeing 

como titular de 49% do capital social e Embraer como titular de 51% do capital social.  

 

Conforme os termos e sujeito às condições estabelecidas nos contratos da JV KC-390: (i) 

Embraer e Boeing farão contribuições em dinheiro e em ativos; (ii) Embraer permitirá que a JV 

KC-390 tenha acesso às informações requeridas para  que a JV KC-390 opere seus negócios; e 

(iii) serão celebrados certos contratos operacionais de longo prazo pela JV KC-390. 

 

O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária da JV KC-390 após a 

implementação da Operação: 
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2. Fato Relevante Inicial 

 

Os demais fatos e premissas da Operação informados no Fato Relevante Inicial permanecem 

inalterados conforme descritos a seguir: 

 

2.1. Panorama Geral 

 

Com a implementação da Operação, a Companhia permanecerá uma companhia aberta 

brasileira, registrada na Categoria A, e com ações listadas no segmento especial do Novo 

Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A União permanecerá com os direitos decorrentes 

da sua titularidade sobre a ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia (golden 

share), nos termos previstos no Estatuto Social da Companhia. 

 

Os negócios referentes a defesa & segurança e a jatos executivos, dentre outros, não serão 

segregados para a Nova Sociedade e permanecerão sendo desenvolvidos e realizados pela 

Embraer.  

 

O organograma simplificado a seguir demonstra a estrutura societária após a implementação da 

Operação: 

 

 

 

2.2. Governança da Nova Sociedade 

 

A Nova Sociedade será uma companhia fechada com operações e sede no Brasil. 

 

A Nova Sociedade será administrada por uma Diretoria e um Conselho de Administração, ambos 

os órgãos compostos por profissionais com capacitação adequada para ocupar os seus 

respectivos cargos, sendo assegurado o controle da Boeing na Nova Sociedade. A Companhia 
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terá direitos a governança e de veto em determinadas matérias, observados termos e condições 

a serem estabelecidos nos documentos definitivos. 

 

A Nova Sociedade terá uma política anti-diluição e uma política de dividendos, com o objetivo, 

inclusive, de proteger o investimento da Companhia na Nova Sociedade.  

 

Ainda, e com o objetivo de alinhar os interesses das partes na parceria decorrente da Operação, 

como regra geral, a Companhia e a Boeing não poderão dispor de suas respectivas ações de 

emissão da Nova Sociedade pelo prazo de 10 anos a contar do fechamento da Operação 

(“Período de Lock-Up”).  

 

Adicionalmente, os documentos definitivos estabelecerão regras para a transferência de ações, 

incluindo o direito de primeira oferta (right of first offer), o direito de venda conjunta (tag-along) e 

o direito de obrigar a venda conjunta (drag-along), respeitado o Período de Lock-Up, bem como 

outros termos usuais para operações deste tipo.  

 

2.3. Outras Informações Relevantes 

 

Até a efetiva implementação da Operação, ambas as partes conduzirão seus respectivos 

negócios completamente separadas e independentes uma da outra. Portanto, clientes, 

fornecedores, colaboradores e demais terceiros não devem esperar qualquer alteração na 

composição da administração, relações comerciais, fornecimento e oferta de produtos durante 

este período, em decorrência da Operação. 

 

3. Aprovações Necessárias e Informações Gerais 

 

Como antecipado, a Operação só será, no entanto, consumada, após (i) aprovação pela União, 

inclusive em razão da titularidade da ação ordinária de classe especial de emissão da Companhia 

(golden share), nos termos do Art. 9º do Estatuto Social; (ii) ratificação pelo Conselho de 

Administração, também nos termos do Art. 9º. do Estatuto Social; (iii) autorização pelo Conselho 

de Administração, para que a Diretoria celebre os contratos definitivos relacionados à Operação; 

(iv) deliberação e aprovação da Operação pelos acionistas da Embraer em Assembleia Geral 

Extraordinária; (v) aprovação por autoridades concorrenciais brasileiras, dos Estados Unidos da 

América e de outras jurisdições aplicáveis; e (vi) satisfação de outras condições usuais. 

 

Dessa forma, não é possível, neste momento, garantir a consumação da Operação. 
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A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre novos 

desdobramentos relevantes a respeito da Operação. 

 

A Companhia está sendo assessorada no âmbito da Operação pelo BMA - Barbosa Müssnich 

Aragão Advogados, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, Citibank, McKinsey, A.T. 

Kearney e KPMG. 

 

São José dos Campos, 17 de dezembro de 2018. 

 

 

Nelson Krahenbuhl Salgado 

Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores 
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Consulte o andamento de seu processo
 Licenciamento

  
 Preencha apenas um dos campos abaixo
  
 Nº Solicitação
 
 CNPJ
 
 Razão Social
 
 Endereço
 
 CEP
 
  
 Consulte ...

Resultado da Consulta

Dados do Cadastramento

Razão Social - ELEB EQUIPAMENTOS LTDA.

Logradouro - RUA ITABAIANA Nº 40

Complemento - - Bairro - CONJ. 31 DE MARÇO CEP - 01223-540

Município - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ - 55.763.775/0001-00

Nº do Cadastro na CETESB - 645-0001287

Descrição da Atividade - Partes, peças e acessórios para aeronaves; fabricação de

SD Nº Data da SD Nº Processo Objeto da Solicitação Nº Documento Situação Desde

03000257 28/04/1999 03/00213/99 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3000100 Emitida 10/05/1999

03000350 02/06/1999 03/00213/99 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3000136 Emitida 23/06/1999

03001128 08/06/2000 03/00294/00 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3000415 Emitida 05/07/2000

03001129 09/06/2000 03/00184/87 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 09/03/2007

03001227 24/07/2000 03/00385/00 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000107 Emitida 08/08/2000

03001285 10/08/2000 03/00294/00 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3000452 Emitida 08/09/2000

03001358 22/09/2000 03/00504/00 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000170 Emitida 29/11/2000

03001375 27/09/2000 03/00516/00 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000158 Emitida 13/11/2000

03001452 26/10/2000 03/00584/00 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000167 Emitida 24/11/2000

03001453 27/10/2000 03/00585/00 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000168 Emitida 24/11/2000

03001940 19/07/2001 03/00388/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000280 Emitida 18/09/2001

03001941 19/07/2001 03/00389/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000281 Emitida 18/09/2001

03001942 19/07/2001 03/00390/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 09/03/2007

03001982 01/08/2001 03/00427/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 09/03/2007

03001983 01/08/2001 03/00428/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000291 Emitida 27/09/2001

03002115 19/09/2001 03/00539/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000323 Emitida 14/11/2001

03002157 02/10/2001 03/00581/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000316 Emitida 14/11/2001

03002206 22/10/2001 03/00627/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000322 Emitida 14/11/2001

03002230 30/10/2001 03/00647/01 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000321 Emitida 21/12/2001

03002269 14/11/2001 03/00682/01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3000771 Emitida 19/12/2001

03002298 22/11/2001 03/00704/01 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3000772 Emitida 04/01/2002

03002454 28/01/2002 03/00037/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 09/03/2007

03002459 30/01/2002 03/00041/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000380 Emitida 15/03/2002

03002460 30/01/2002 03/00042/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000399 Emitida 26/04/2002

03002477 02/02/2002 03/00704/01 LICENÇA DE OPERAÇÃO Arquivada 09/03/2007

03002478 01/02/2002 03/00682/01 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3000792 Emitida 22/02/2002

03002770 24/06/2002 03/00327/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000445 Emitida 03/07/2002

03002829 19/07/2002 03/00381/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000462 Emitida 06/08/2002

03003070 29/10/2002 03/00603/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000526 Emitida 25/11/2002

03003071 31/10/2002 03/00604/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000525 Emitida 25/11/2002

03003072 01/11/2002 03/00605/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000554 Emitida 21/01/2003

03003073 02/11/2002 03/00606/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000546 Emitida 19/12/2002

03003074 30/10/2002 03/00607/02 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000521 Emitida 25/11/2002

03003394 28/03/2003 03/00171/03 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000595 Emitida 15/05/2003

03004009 05/12/2003 03/00778/03 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000732 Emitida 20/01/2004
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03004010 05/12/2003 03/00779/03 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000765 Emitida 26/03/2004

03004011 05/12/2003 03/00780/03 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000718 Emitida 29/12/2003

03004059 29/12/2003 03/00826/03 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000788 Emitida 03/05/2004

03004674 26/08/2004 03/00704/01 PARECER TÉCNICO Arquivada 21/05/2007

03004940 30/11/2004 03/00816/04 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3000912 Emitida 20/12/2004

03005044 23/12/2004 03/00915/04 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3001777 Emitida 11/11/2005

03005662 12/07/2005 03/00538/05 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001031 Emitida 26/08/2005

03005663 12/07/2005 03/00539/05 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001047 Emitida 23/09/2005

03005790 10/08/2005 03/00626/05 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001032 Emitida 09/09/2005

03005935 20/09/2005 03/00738/05 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001112 Emitida 27/12/2005

03006344 20/01/2006 03/00070/06 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001135 Emitida 01/02/2006

03006655 08/05/2006 03/00274/06 LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 3001874 Emitida 07/06/2006

03006781 23/06/2006 03/00274/06 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3002074 Emitida 14/09/2006

03006848 11/07/2006 03/00399/06 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001236 Emitida 08/08/2006

03008431 18/09/2007 03/00696/07 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001511 Emitida 03/10/2007

03008441 19/09/2007 03/00705/07 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001510 Emitida 15/10/2007

03008542 15/10/2007 03/00779/07 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001527 Emitida 01/11/2007

03008866 27/12/2007 03/01036/07 LICENÇA PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO 3000011 Emitida 08/01/2008

03009257 01/04/2008 03/01036/07 LICENÇA DE OPERAÇÃO 3002670 Emitida 15/05/2008

03009933 02/09/2008 03/00698/08 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 3001805 Emitida 18/09/2008

57000424 20/02/2009 03/00915/04 ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO Atendida 08/05/2009

57000425 20/02/2009 03/00915/04 LICENÇA DE OPERAÇÃO 57000146 Emitida 12/05/2009

57000976 02/09/2009 57/00516/09 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000204 Emitida 13/10/2009

57000977 01/09/2009 57/00517/09 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000188 Emitida 01/10/2009

57002080 13/10/2010 57/00599/10 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000419 Emitida 14/12/2010

57002422 18/02/2011 57/00102/11 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000477 Emitida 29/03/2011

57002940 15/08/2011 57/00571/11 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000597 Emitida 20/09/2011

57003701 09/05/2012 03/00915/04 LICENÇA DE OPERAÇÃO 57000984 Emitida 06/09/2012

57003962 14/08/2012 57/00484/12 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000885 Emitida 21/11/2012

57003972 17/08/2012 57/00496/12 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000824 Emitida 08/03/2013

57004511 08/03/2013 57/00134/13 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 22/03/2013

57004543 20/03/2013 57/00134/13 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57000986 Emitida 22/04/2013

57005323 12/11/2013 57/00951/13 CERT MOV RESIDUOS INT AMB Arquivada 05/12/2013

57005379 27/11/2013 57/00951/13 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001234 Emitida 04/02/2014

57005570 19/02/2014 57/00144/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001263 Emitida 17/03/2014

57005687 28/03/2014 57/00259/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001288 Emitida 07/04/2014

57005688 28/03/2014 57/00260/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001287 Emitida 08/04/2014

91047382 23/06/2014 57/10351/14 LICENÇA PRÉVIA 57000221 Emitida 08/10/2014

91063715 29/08/2014 57/10504/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001422 Emitida 21/10/2014

91063762 29/08/2014 57/10505/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001456 Emitida 31/10/2014

91069570 22/09/2014 57/10606/14 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001450 Emitida 25/10/2014

91074736 13/10/2014 57/10351/14 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 57000196 Emitida 27/10/2014

91078545 28/10/2014 57/10351/14 LICENÇA DE OPERAÇÃO 57001734 Emitida 22/05/2015

91091765 06/01/2015 57/10112/15 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001586 Emitida 18/05/2015

91104229 09/03/2015 57/10243/15 LICENÇA DE OPERAÇÃO 57001771 Emitida 10/07/2015

91142042 02/09/2015 57/11250/15 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002113 Emitida 28/05/2017

91183148 05/04/2016 57/00285/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001950 Emitida 07/10/2016

91183155 05/04/2016 57/00284/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001960 Emitida 27/10/2016

91220408 06/10/2016 57/00781/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57001969 Emitida 08/11/2016

91221544 13/10/2016 57/00782/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002002 Emitida 09/12/2016

91223041 21/10/2016 57/00820/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002033 Emitida 27/12/2016

91224196 21/10/2016 57/00819/16 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002003 Emitida 09/12/2016

91234088 16/12/2016 57/00972/16 LICENÇA PRÉVIA 57000350 Emitida 05/01/2017

91255634 10/04/2017 57/00530/17 LICENÇA PRÉVIA 57000441 Emitida 26/07/2018

91255646 10/04/2017 57/00531/17 LICENÇA PRÉVIA Em Análise 25/07/2017

91255652 10/04/2017 57/00445/17 LICENÇA PRÉVIA 57000426 Emitida 27/02/2018

91255665 10/04/2017 57/00972/16 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 57000315 Emitida 22/06/2017

91272961 30/06/2017 57/00549/17 LICENÇA PRÉVIA Em Análise 08/08/2017

91276569 17/07/2017 57/00972/16 LICENÇA DE OPERAÇÃO 57002511 Emitida 16/02/2018

91294946 02/10/2017 57/00999/17 LICENÇA PRÉVIA 57000425 Emitida 28/02/2018

91323912 01/03/2018 57/00445/17 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 57000376 Emitida 26/07/2018

91323963 01/03/2018 57/00999/17 LICENÇA DE INSTALAÇÃO 57000375 Emitida 26/07/2018

91333876 16/04/2018 57/00382/18 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002468 Emitida 26/07/2018

91333956 16/04/2018 57/00383/18 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002450 Emitida 29/06/2018
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91334003 17/04/2018 57/00381/18 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002563 Emitida 24/10/2018

91334496 19/04/2018 57/00378/18 LICENÇA PRÉVIA Em Análise 17/05/2018

91334497 17/04/2018 57/00384/18 CERT MOV RESIDUOS INT AMB 57002590 Emitida 26/11/2018

91338414 04/05/2018 57/00426/18 LICENÇA DE OPERAÇÃO Em Análise 29/05/2018

91349072 18/06/2018 57/00596/18 LICENÇA PRÉVIA 57000467 Emitida 22/10/2018

91349176 19/06/2018 57/00589/18 LICENÇA PRÉVIA Em Análise 19/07/2018

91349499 20/06/2018 57/00590/18 LICENÇA PRÉVIA 57000470 Emitida 22/10/2018

91358977 31/07/2018 57/00530/17 LICENÇA DE INSTALAÇÃO Em Análise 17/09/2018

91379991 25/10/2018 57/00596/18 LICENÇA DE INSTALAÇÃO Em Análise 22/11/2018

91379999 26/10/2018 57/00590/18 LICENÇA DE INSTALAÇÃO Em Análise 22/11/2018
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