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AO JUIZO DA 24ª VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO – TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA  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, com fundamento nas 

disposições contidas na Lei nº 7.347/85 e na Lei 6404/76, propor  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em face de (i) EMBRAER S/A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 

07.689.002/0001-89,com endereço  para citação na Av. Presidente Juscelino 

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

Paulo – SP, CEP: 04543-907, neste ato representada por seu Presidente, 

Senhor Paulo Cesar 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; e 

(ii)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, pelas razões fáticas e jurídicas a 

seguir expostas:  

mailto:sep@cvm.gov.br
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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 e defender os direitos e interesses de investidores 

detentores de ações, especialmente os não integrantes do bloco de controle de 

companhias abertas, na qualidade de pessoa física ou jurídica. 

Desta forma, a parte autora enquadra-se na disposição do inciso V, do 

artigo 5, da Lei 7.347/85, pois, conforme visto acima, entre suas finalidades 

institucionais estão a proteção à ordem econômica e à livre concorrência. 

2- DA COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO   

 O art 2º, da Lei nº 7.347/85, dispõe acerca do foro competente para 

dirimir a presente ação civil pública, vejamos:   

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e 

julgar a causa. 

Parágrafo único.  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo 

para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma 

causa de pedir ou o mesmo objeto 

 Foram distribuídas demandas com objeto em comum, qual seja, a 

denominada joint venture entabulada entre Embraer S.A e The Boeing Co, que 

tramitam perante a 24ª Vara Cível Federal de São Paulo.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.347-1985?OpenDocument
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Desta forma, consoante o P.U do art 2º da Lei 7347/85, o referido juízo é 

prevento para o julgamento desta causa. 

 

3- DO CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

 

O artigo 1º, da Lei 7347/85, especifica as hipóteses de cabimento da 

ação civil pública de responsabilidade por danos morais e patrimoniais. 

No caso concreto, verifica-se a ocorrência de danos em conformidade 

com o disposto nos incisos IV e V, do referido artigo, vejamos:     

 

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

V- por infração da ordem econômica 

  

 A Embraer S.A, sociedade anônima de capital aberto, é pessoa jurídica 

de vulto ao desenvolvimento econômico e social do país. As negociações por 

ela realizadas com a The Boeing Co, principalmente em razão da maneira 

como conduzidas, inquestionavelmente produzem efeitos de relevo para a 

economia nacional.  

Os fatos aqui descritos e os documentos que acompanham esta inicial, 

além das várias notícias veiculadas pela mídia, não deixam dúvidas de que, por 

meio da operação em discussão, disfarçadamente denominada ora de parceria 

estratégia e ora de joint venture, está ocorrendo, na realidade: (i) uma cisão 

parcial da Embraer S/A por meio da segregação de sua aviação comercial 

em outra sociedade (abstratamente denominada Newco no memorando 

entabulado); (ii) aquisição de controle na Newco, que conterá a aviação 

comercial da Embraer S/A, em sua integralidade, por empresa estrangeira 

(The Boeing Co); (iii) infringência à obrigatoriedade de realização de uma 

OPA por aquisição de participação substancial. 
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Todos os fatos acima ocorrem em desobediência aos artigos 122, 229, 

254 -A, 257 e seguintes da Lei 6404/76, bem como ao disposto nos artigos 10, 

18, 53 e 54, do Estatuto Social da Embraer S.A. 

 

O mercado de capitais tem como função precípua ser a 

mais eficiente forma de fomento da atividade econômica. 

Através dele, poupanças financeiras se convertem em 

investimento sem transitar pelo sistema creditício. Assim, o 

poupador se torna sócio das empresas ao invés de aplicar no 

sistema bancário e esse, posteriormente, emprestar tais 

recursos para as empresas com cobrança de juros.  

 

Atraindo sócios, as empresas, além de não pagarem juros 

pelo aporte de recursos, não possuem, também, prazo para 

devolvê-los. Por este motivo, um mercado de capitais sólido e 

pujante é absolutamente imprescindível para o fomento, e 

consequente desenvolvimento, das grandes economias 

modernas.  

 

Mas, para um país ter um mercado de capitais que 

desempenhe sua função econômica um aspecto é essencial: 

credibilidade. O investidor precisa confiar nos administradores 

e controladores das companhias às quais está se associando. 

Precisa crer que não está caindo em "arapucas"; que há um 

regulador eficaz, que atue também preventivamente, a fim de 

evitar golpes no mercado; que o país tenha um arcabouço 

jurídico capaz de proteger investidores no caso de desvios 

criminosos dos recursos investidos. Tem que ter certeza de 

que pode acreditar nas informações divulgadas pelas 

empresas, informações que sejam transparentes, princípio 
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basilar da governança corporativa. Precisa saber, também, que 

há um judiciário atento e que garanta o cumprimento das leis e 

dos estatutos das empresas. 

 

Conforme veremos em mais detalhes adiante, após o 

anúncio da suposta “joint venture”, decidida em reunião do 

Conselho de Administração da Embraer (doc 1), em 

05/07/2018, as ações da empresa, que haviam atingido um 

pico de R$ 27,97 no dia anterior, na expectativa de uma 

parceria proveitosa a ambas as empresas, entraram em 

verdadeira queda livre (doc 20). Essa queda, acompanhada de 

enorme aumento no volume, refletiu a percepção do mercado 

de que o que estava sendo tratado, travestido de “joint 

venture”, era na verdade a venda, sem a avaliação legal, da 

divisão comercial, sem a qual o futuro da empresa ficará 

seriamente comprometido. Em poucos dias a ação chegou a 

menos de R$ 20,00. A queda, acompanhada de um aumento 

inédito no volume, indica investidores saindo em massa de 

suas posições em ações da Embraer S.A por descrença no 

futuro da empresa, sem que haja, no negócio anunciado, uma 

contrapartida para os acionistas, que são os verdadeiros 

“donos” da Companhia.  

    

O “derretimento” do preço das ações agravou-se após o 

anúncio e fato relevante publicado no dia 16/01/19, que 

atualizou e informou mais dados sobre o negócio entre as 

Companhias. É mister informar que este anúncio continha, 

também, a informação de que dos cerca de US$ 2,6 bilhões 

que sobrariam, líquidos, para a Embraer, nada menos que a 

estratosférica quantia de US$ 1,6 bilhão seria distribuída aos 
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acionistas a título de “dividendos extraordinários”. Foi uma 

clara tentativa de “comprar” o acionista, em especial os 

especuladores, responsáveis pelas respostas a curto prazo do 

mercado, afinal, essa quantia equivale a um dividendo de mais 

de dois dólares por ação, ou cerca de 40% da cotação da ação 

em bolsa à época.  

Trata-se de um “dividend yield” sem precedentes.  

Entretanto, as perspectivas para a empresa são tão ruins, que 

a despeito desta tentativa de conferir um “prêmio” ao acionista 

e tentar calar o mercado, as ações entraram em nova fase de 

queda aguda, não tendo ocorrido recuperação até a presente 

data. 1 

 

 Esta ação demonstrará que, desde o início das tratativas entre as 

empresas, faltou transparência e fidedignidade nas informações passadas ao 

mercado e aos investidores, o que redundou em decisões equivocadas de 

investimento, bem como em permissão para que a diretoria da Embraer, de 

forma ilegítima, pudesse dar andamento a negociações que não apresentam 

benefícios à Embraer S.A. e colocam em risco a sua própria sobrevivência, 

sem que os acionistas, donos da empresa, recebam o valor justo pela venda de 

suas participações na fatia vendida pela Embraer. Os acionistas são os donos 

da Empresa, então é a eles que a Boeing Co deve apresentar qualquer 

proposta. E, no caso de ser aceita, é a eles que deve ser pago o valor, 

diretamente, que corresponde à divisão da aviação comercial. 

 

De forma a impedir que os administradores façam negociações deste 

tipo, lesando os acionistas, o próprio estatuto da Embraer S.A. possui 

                                                           
1 https://moneytimes.com.br/embraer-lidera-perdas-do-ibovespa-com-morgan-stanley-cortando-
recomendacao/ 
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dispositivos de salvaguarda, como a necessidade de uma oferta pública de 

aquisição (OPA) aos donos da Companhia: os acionistas. 

 

Esta ação demonstrará, ainda, que o que está sendo proposto e 

realizado é, indubitavelmente, uma cisão parcial da Embraer S/A, com um sem 

número de ativos e passivos sendo transferidos para a criação de uma nova 

empresa. E o passo seguinte, previsto nas negociações em andamento, é a 

venda das ações desta empresa à THE BOEING CO. O aspecto perigoso e 

assustador da operação é que toda a aviação comercial e serviços correlatos já 

foram precificados sem a realização de um estudo sequer de avaliação aos 

donos da empresa (os acionistas) e sem que tenha sido apresentado um 

estudo de impacto econômico na região e no país a médio e longo prazos.  

 

Pela reação que o mercado apresentou à notícia divulgada no último dia 

16/01, extrai-se que os administradores da Embraer S/A. não estão agindo em 

conformidade com os propósitos da empresa nem estão alinhados com os 

interesses do acionista, não demonstrando, também, qualquer preocupação 

com os impactos econômicos desta operação, pois não apresentaram qualquer 

avaliação ou estudo de impacto econômico. 

        

 Indubitável, portanto, concluir pela ocorrência de infração à ordem 

econômica e grande potencial de lesão aos interesses coletivos, o que justifica 

a distribuição da presente.  

  

4- DOS FATOS  

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

de fato relevante (doc 1), que o seu Conselho de Administração, em reunião 

virtual, havia autorizado a assinatura de um Memorando de Entendimento entre 

EMBRAER S.A. e THE BOEING CO, (empresa de aviação norte americana), 
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visando a uma parceria estratégica entre as empresas. Ressalta-se que a 

primeira comunicação ao mercado, sobre uma possível negociação entre as 

empresas, ocorreu em dezembro de 2017 (doc 2).  

Em continuação ao processo iniciado pelas empresas, na manhã do dia 

17/12/18, fora publicado outro fato relevante pela Embraer S/A, informando que 

o Conselho de Administração da Companhia, em outra reunião virtual (doc 3): 

“(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 Associação ora autora, diante da notícia veiculada e de reclamações 

formuladas por investidores, buscou informações e detalhes sobre a operação 

em andamento e verificou que, na prática, o sentido da negociação em curso é 

outro: significa uma cisão parcial da Cia e a venda da sua parte mais rentável 

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

explicitadas na presente peça.  

Assim, diante da possível lesão aos investidores brasileiros em face da 

negociação em trâmite, a autora apresentou reclamação perante a Comissão 

de Valores Mobiliários (doc 4) e distribuiu interpelação judicial (doc 5), perante 

o juízo cível federal de São Paulo, tendo como interpelados a Embraer S.A, 

CVM, Bovespa S.A, a União, o Presidente do Conselho de Administração da 

Embraer S.A, o Diretor de Relações com Investidores e o Conselheiro da Cia 
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indicado pela União. A interpelação objetivava prevenir responsabilidades e 

eliminar a possibilidade de alegação futura de ignorância dos interpelados. 

Em virtude do recesso judiciário, entretanto, não foi possível acontecer a 

interpelação dos destinatários citados acima a contento. 

 Fato é que, no dia 17/12/18, além da publicação do fato relevante, o 

Conselho de Administração da Embraer S.A também enviou solicitação da 

aprovação da “parceria estratégica” das Cias à União, em razão de sua 

titularidade de ação ordinária de classe especial de emissão da Embraer 

(golden share), nos termos do Art. 9º do Estatuto Social, tendo a União e o 

Ministério da Fazenda, em 10/01/19 (doc 6), manifestado-se no sentido de não 

apresentar veto à proposta que lhes fora apresentada. Que fique esclarecido, 

desde já, que o teor da notificação encaminhada à União não foi publicado, 

tampouco sua motivação formal. Apenas foi informado que, em razão da 

disposição do artigo 9º do Estatuto da Embraer, foi necessária a consulta à 

União.  

  

Antes de prosseguirmos, cabe aqui uma observação interessante: pelo 

estatuto da Embraer, a União, detentora de ação de classe especial (golden 

share), tem 30 dias para se manifestar, depois de provocada para tal, sendo a 

manifestação binária: a União veta ou não veta o que lhe é apresentado. O 

governo anterior, do presidente Michel Temer, teve um semestre para ser 

provocado e se manifestar, mas o Conselho de Administração da Embraer 

deixou para provocar a manifestação governamental apenas em 17 de 

dezembro de 2018, ou seja, deixou para o governo (anterior) o prazo de 13 

dias e, para o novo, mal empossado, apenas 16 dias para avaliação e decisão 

sobre assunto tão complexo.    
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No dia 10/01/19, a União divulgou à mídia que não vetou o que lhe fora 

apresentado pela diretora da Embraer S.A (doc 6).    

 Como já era de se esperar, em 11/01/19 houve mais uma Reunião do 

Conselho de Administração da Cia, também virtual, que decidiu pela ratificação 

da deliberação acerca da aprovação da parceria estratégica entre a Embraer e 

a Boeing, autorizou a celebração pela Diretoria Executiva do "Master 

Transaction Agreement" (MTA), do “Contribution Agreement”  e dos Contratos 

Adicionais e, por fim, autorizou que a Diretoria pratique qualquer ato necessário 

à implementação da Operação, incluindo a Transferência do Acervo, após 

aprovação da operação pelos acionistas (doc 7).  

 

 Conforme descrito no último fato relevante, portanto, o Conselho de 

Administração autorizou a celebração do MTA ("Master Transaction 

Agreement") e CA (“Contribution Agreement”) além dos contratos adicionais, 

sendo que, em seguida, ficou determinado que será designada assembleia 

geral extraordinária para "aprovação" da operação pelos acionistas. 

 

 Necessário pontuar, neste momento, que em dezembro de 2018, foram 

proferidas pelo juízo da 24 Vara Federal Cível decisões que deferiram parcial, 

cautelar e provisoriamente, pedidos de tutela de urgência formulados nos 

seguintes processos:  

(a) Ação Popular n. 5017611-59.2018.403.61.00 – decisão proferida em 

05/12/18, determinando a suspensão de qualquer efeito concreto de 

eventual decisão do Conselho de Administração da Embraer assentindo 

com a segregação e transferência da sua aviação comercial à Boeing, 

por meio de constituição de Joint Venture; 

(b) Ação Civil Pública n. 501314331820184036100) – decisão proferida em 

19/12/18, determinando a suspensão de qualquer ato de concretização 

da operação de transferência da aviação comercial da Cia brasileira ;   
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 Em grau recursal, contudo, as decisões citadas não prevaleceram e o 

Egrégio Tribunal Federal desta 3ª Região decidiu por assegurar, antes de 

qualquer outro ato a ser celebrado de forma vinculativa, a manifestação da 

União à pretensa negociação em comento, em razão da prerrogativa que lhe 

outorga a ação de classe especial (golden share). As decisões proferidas pelo 

Tribunal Regional Federal/SP foram as seguintes:  

 

 a) autos 5030872-58.2018.4.03.0000: decisão proferida pela Presidente 

do TRF/SP (doc 8), em 21/12/18, em pedido de Suspensão de Liminar ou 

Tutela de Urgência, interposto pela União em face das decisões liminares 

proferidas nos autos da Ação Popular n. 5017611-59.2018.403.61.00 e 

Ação Civil Pública  501314331820184036100 ; 

 

 b) autos agravo de instrumento nº 5032244-42.2018.4.03.0000 - decisão 

proferida pelo Des. Fausto De Sanctis (doc 9), em 22/12/18, em recurso 

interposto pela União, em face da decisão liminar proferida na Ação Civil 

Pública 501314331820184036100. 

 

 Considerando, então, o definido pelo egrégio Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, ou seja, que a consulta à União deveria anteceder à assinatura 

de qualquer contrato vinculativo entre as partes, a autora resolveu aguardar a 

manifestação ocorrida no dia 10/01/19, de forma a verificar a pertinência da 

propositura da presente ação. 

 

 Como já citado anteriormente, em 10/01/19, a União e o Ministério da 

Fazenda não apresentaram veto à consulta que lhes fora realizada. E, logo no 

dia seguinte, ou seja, de maneira impressionantemente rápida, as Cias já 
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passaram à efetivação das operações e preparação dos contratos definitivos 

para assinatura dos seus diretores.  

 

 Infelizmente e de maneira rapidamente inacreditável, a engenharia da 

operação em andamento (denominada “joint venture”) ocorre com flagrante 

desobediência à legislação regente (Lei 6404/76 ) e ao  Estatuto da Embraer. 

 

  Em virtude, portanto, do perigo de dano gerado pelos fatos citados 

acima, bem como do reconhecido estágio avançado das negociações entre as 

empresas, não há outra possibilidade aos investidores/acionistas que não a 

distribuição desta Ação Civil Pública, que contém pedido de tutela de urgência 

formulado ao final.   

 

5- DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

 

5.1 – DA OCORRÊNCIA INEQUÍVOCA DE CISÃO PARCIAL DA 

EMBRAER S/A. INFRINGÊNCIA À LEI 6404/76. DA OBRIGATORIEDADE DA 

REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA COMO ATO 

PRIMEVO PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A MATÉRIA (CISÃO PARCIAL - 

SEGREGAÇÃO DA AVIAÇÃO COMERCIAL) 

 

 A decisão proferida pelo Des Fausto De Sanctis, em 22/12/18 (doc 9), 

nos autos nº 5032244-42.2018.4.03.0000 (agravo interposto pela União), 

decisão que produziu efeitos, vige e não colidiu com a proferida pela 

Presidente do mesmo Tribunal Federal (nos autos 5030872-58.2018.4.03.0000 

- SLA interposto pela União), consigna que: (i) resta clara a ocorrência de 

cisão parcial da Cia, devendo o negócio, portanto, ser tratado sob este 

parâmetro; (ii)  há várias autoridades públicas intervenientes além do 
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Governo Federal, entre elas a CVM, ora requerida, devendo a questão ser 

apreciada por todas elas e não somente tendo como base os interesses 

econômicos, mas também sob o que se traduz na visão moderna da 

função social da sociedade,2 confira-se: 

 

 "Todavia, como não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração 

Pública na deliberação da conveniência e da oportunidade a menos que 

haja ilegalidade ou violação do interesse público, notadamente no 

presente recurso, devem as autoridades públicas intervenientes 

(Governo Federal, Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Órgãos 

de Controle) apreciar a questão tendo como base não somente nos 

interesses econômicos (representados pela eventual 

indispensabilidade para a sobrevivência da EMBRAER, o que 

justificaria a entabulação do negócio excogitado), mas também os 

fins sociais precípuos (manutenção do desenvolvimento da indústria 

de ponta brasileira por meio de empresa símbolo do orgulho 

nacional).  

 Não há elementos, por ora, de eventual reconhecimento de abuso de 

poder pelo controlador da EMBRAER (como asseveram as entidades 

agravadas), apesar de a cisão, ainda que parcial, não 

possibilitar o exercício do direito de retirada dos acionistas. 

Tanto quanto à Administração Pública, as corporações se converteram 

em atividades com missão histórica e por isso devem conduzir seus 

negócios nos valores universais para manterem suas posições. Os 

reguladores, por sua vez, devem encorajá-los para que, criticamente, auto 

avaliem e conduzam seus negócios no interesse de todos. O risco do 

negócio, hoje, não é mais o risco econômico, mas também o risco de 

                                                           
2 JORGE LOBO, "A empresa:novo instituto jurídico", in Revista de Direito Mercantil n. 125.p. 32, 
jan/mar. 2002 
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responsabilidades normativas e sociais. Isto implica num atuar segundo 

as margens socialmente toleradas para preservação do desenvolvimento 

econômico e social da comunidade." 

 

 Resta indene de dúvidas, portanto, inclusive pelo fato de a Comissão de 

Valores Mobiliários ter sido intimada da decisão referida acima - por 

determinação do próprio Desembargador - que ela é parte indispensável na 

presente demanda, pois a ela cabe, também, a análise de praticamente todos 

os atos relativos à negociação em comento, já que tão importante ao cenário 

do país. Confira-se a parte final da decisão em apreço (doc 9):  

 

  

 O judiciário reconhece que as operações perpetradas pelas Cias se 

traduzem, inexoravelmente, em cisão parcial da Embraer S/A, conforme citado 

anteriormente.  

 

 Ocorre que os diretores da companhia estão conduzindo as negociações 

desconsiderando a determinação contida na decisão proferida nos autos 

5032244-42.2018.4.03.0000 (doc 9), qual seja, que o caso comento configura 

cisão parcial. Tanto o é que, na Reunião do Conselho de Administração 

ocorrida no último dia 11/01/19 (doc 7), já fora autorizada a assinatura de 

contratos vinculantes, antes mesmo da ocorrência da Assembleia Geral 

Extraordinária - único ato, contudo, apto a deliberar pela ocorrência da cisão 

parcial e legitimar o que está sendo realizado na Embraer S.A. 0 
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A dinâmica comercial proposta, contida no Memorando de Entendimento 

assinado pelas partes em 05/07/18 (doc 12), descrita no fato relevante 

publicado em dez/18 (doc 3), endossada pelo fato relevante do dia 11/01/19 e 

pelo documento publicado no dia 16/01/19 (doc 10), 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.  

   

 Analisando detidamente o Memorando de Entendimento, bem como as 

demais informações publicadas pelas Cias envolvidas por meio dos fatos 

relevantes, pode-se verificar que, sob o manto do que a diretoria e os 

conselheiros da Embraer chamam de “parceria estratégica e joint venture” 

descortinam-se atos e negócios jurídicos que têm o condão de lesar os 

investidores da Embraer S/A, bem como a própria Cia, o que já está sendo 

confirmado pelo mercado em geral, diante da vertiginosa queda das 

ações da Cia na bolsa de valores e pela perspectiva de rebaixamento do 

rating da Embraer S/A, anunciado pelas empresas de classificação de 

risco Fitch e Standard & Poor’s.  

 

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

somente a Boeing ganha. É, portanto, estranha a defesa que diretores e 

conselheiros da Embraer insistem fazer desta “joint venture”, nos moldes que 

estão apresentados aos investidores. 
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 A questão pontual não é questionar a aliança estratégica entre as 

companhias, que 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. Basta lembrar que já existem joint ventures e parcerias  

entre Embraer e Boeing com o fim de potencializar a comercialização do KC 

390, parcerias formalizada em 2012, 2013 e 2016. (doc 11)   

 

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

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

“parceria estratégica” (e não a operação em curso) parece a todos benéfica. 

Esta parceria poderia mirar, por exemplo, a cadeia logística de fornecedores, a 

de manutenção e mesmo acordos na área de projetos visando, por exemplo,  

aumentar a comunalidade entre as aeronaves produzidas pela Boeing e 

Embraer, bem como a troca de tecnologias.   

 

 O fundamento da presente ação, portanto, é o fato de o Memorando 

assinado em 05/07/18 e os anúncios dos dias 17/12/18, 11/01/19 e 16/01/19, 

verdadeiramente confirmarem a ocorrência de CISÃO PARCIAL da Cia, por 

meio da segregação de todos os negócios, bens, direitos e atividades 

correlatas da aviação comercial, que respondem pela maior parte da 

receita da Companhia, valendo-se da denominação de Parceria 

Estratégica e Joint Venture.  

 

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

negócio, que chega a alcançar, inclusive, situação de aquisição de controle 

da Embraer S/A por empresa estrangeira, aviltando, com isto, duas 

prerrogativas contidas no Estatuto da Cia: a) imposição de pulverização 

das ações e ausência de controlador e b) restrição da ingerência nos 

negócios da Embraer S/a de acionista estrangeiro.  
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 No Preambulo do Memorando de Entendimentos (doc 12) consta, 

expressamente, que a parceria permitirá à Boeing integrar, por completo, 

os negócios de aviação comercial e atividades correlatas da Embraer à 

produção e cadeia de fornecedores de Boeing no Brasil, confira-se:  

  

 

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

 

 

Consoante demonstrado no item 10.2, do Manual AGOE da Embraer 

(doc 13) disponibilizado em março/2018, é possível confirmar que o 

segmento de Aviação Comercial responde pela maior parte da receita da 

Companhia – cerca de 60% da receita e, mais do que isso, é responsável por 

mais de 80% do lucro!    

 

Conforme consta do Formulário de Referência da Cia de 2017 (doc 14), 

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 receita da Embraer. 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. Ao final de setembro de 2018, a carteira da 

companhia apresentava 251 pedidos firmes, incluindo jatos da nova família E2. 
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A carteira total de pedidos, incluindo contratos de todos os segmentos, 

totalizava USD13,6 bilhões em 30 de setembro de 2018. 3 

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 

desenvolvimento comercial, produção, marketing e serviços de suporte da 

Boeing” -ativos sem expressão neste mercado. Confira-se o 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. 

 

 A Embraer dispõe de uma excepcional inteligência de mercado. A 

empresa se consagrou nos EUA, o maior mercado para as aeronaves que 

fabrica, tanto comerciais  quanto executivas.  O histórico de pedidos em 

carteria acumulados da nova geração de jatos, a E2, é vultoso e garante 

produção na Embraer para vários anos - trata-se de informação pública e de 

acesso a todos.  

                                                           
3 https://www.fitchratings.com/site/pr/10059533 
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Ademais, é notório que é a escala da aviação comercial que viabiliza 

as tecnologias desenvolvidas para a aviação militar. De fato, 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. 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, a menos que venha a receber pesado subsídio 

governamental. Isto tanto é verdade que as agências de classificação 

de risco S&P (Standard & Poor’s) e Fitch4 colocaram o rating da 

Embraer em observação negativa. Eis a explicação da S&P5:  

 

"esperamos um potencial impacto negativo em mais de um degrau na 

qualidade de crédito da Embraer, uma vez que a cisão enfraquecerá 

seu perfil de risco de negócios de forma relevante. Isso se dará 

principalmente em função da menor escala e do aumento na 

concentração de clientes de sua divisão de defesa, além da maior 

volatilidade nos lucros e da necessidade de melhorar a 

rentabilidade de sua divisão de jatos executivos. Atualmente, 

estimamos a margem EBITDA da divisão de jatos executivos da 

Embraer em aproximadamente 5%, comparada à margem de 15% da 

divisão de aviação comercial." 

 

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

Heraldo Luiz Rodrigues, que fez 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 

                                                           
4 https://www.fitchratings.com/site/pr/10059533 
5https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF;jsessionid=4CAA1D4506FB8B1782930578
778AF3A2?articleId=2151911&type=NEWS&subType=RATING_ACTION 
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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 (doc 15): 

 

 

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 

que, sem a divisão comercial para diluir os custos de desenvolvimento, a 

divisão executiva também não deverá se sustentar a longo prazo. 

 

Indubitavelmente, o segmento comercial representa o sustentáculo 

da EMBRAER. Vendê-lo significa inviabilizar, a médio e/ou longo prazos, a 

existência do que vai restar da EMBRAER S/A. Esta é a percepção da 

entidade autora e seu economista chefe.   
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A definição adotada no mercado brasileiro, imposto pelo CPC 19 

(Comitê de Pronunciamentos Contábeis), acerca da Joint Venture é a seguinte:  

 

“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”. (doc 16). 

 

O formato do negócio adotado pelas Cias é justamente o oposto da 

definição acima, pois não há compartilhamento de controle do negócio, 

tampouco direitos sobre os ativos líquidos do negócio e as decisões cabem 

somente à Boeing Co.  

 

Outra conclusão não há, portanto, sobre o que está sendo realizado 

por meio da operação em discussão, disfarçadamente denominada de joint 

venture : trata-se da cisão parcial da Embraer S/A (segregação de sua 

aviação comercial) com posterior alienação de controle a empresa 

estrangeira, burlando-se a obrigatoriedade de realização de uma OPA por 

aquisição de participação substancial, em desobediência flagrante aos 

artigos 122, 229, 254 -A, 257 e seguintes da Lei 6404/76, bem como ao 

disposto nos artigos 10, 18, 53 e 54, do  Estatuto Social da Embraer S.A.  

 

5.1.1- DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELAS CIAS 

ENVOLVIDAS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE 

CISÃO PARCIAL DA EMBRAER S/A VIA SEGREGAÇÃO DA AVIAÇÃO 

COMERCIAL 
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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.”6 -

CEO da Boeing. 

 

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

se a Companhia 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 

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 Companhia: a Boeing deterá 80% da participação da 

nova sociedade e a Embraer os 20% restantes. A Embraer passará a ser 

apenas uma peça dentro da Boeing. Não será a Embraer parceira da 

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

estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global) 

 

https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global
https://embraer.com/br/pt/noticias?slug=1206397-boeing-e-embraer-devem-estabelecer-parceria-estrategica-para-acelerar-crescimento-aeroespacial-global
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Boeing, mas sim uma acionista minoritária da sua divisão mais rentável e 

tende, inclusive, a desaparecer do cenário.  

 

Em análise de todos os documentos e informações apresentados, 

portanto, resta nítido que a operação é de segregação da aviação comercial 

e atividades correlatas para a Newco. Estamos diante, inexoravelmente, 

de uma cisão e não joint venture, envolvendo a parte mais rentável e 

lucrativa da Cia.  

 

A cisão está definida no art. 229 da Lei de Sociedades Anônimas, 

vejamos:  

 "a 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." 

 

E, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO §2º DO REFERIDO ARTIGO 229, 

TEMOS QUE ESTA OPERAÇÃO SOMENTE PODE SER DELIBERADA 

PELA ASSEMBLEIA GERAL DA CIA (e não pelo Conselho de 

Administração): 

   

"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 
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parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como 

assembléia de constituição da nova companhia." 

 

Da mesma forma dispõe o artigo 122 da LSA, vejamos:  

 

"Art. 122.  Compete privativamente à assembleia geral:   

... 

VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da 

companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e 

julgar-lhes as contas;" 

 

Aprofundando-se mais um pouco no exame da 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. 
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A Embraer está, indubitavelmente, promovendo uma reorganização 

societária por meio da operação em curso com a The Boeing Co (ou Boeing do 

Brasil, como passou a ser chamada a partir de dez/18).  

 

E isto está ocorrendo de forma aviltante à legislação correlata. Ora, não 

bastando o citado acima, para que ocorra esta reorganização a LSA 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 6404/76:  

I. o número, espécie e classe das ações que serão atribuídas em 

substituição dos direitos de sócios que se extinguirão e os 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. 

 

Nenhuma das disposições legais elencadas foram observadas pela 

Embraer S.A até o momento ou alertadas pela CVM (Comissão de Valores 

Mobiliários), autarquia que já tem ciência do trâmite das negociações e dos 

ajustes já realizados pelas partes envolvidas.   
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Outro ponto sensível que demonstra mais uma a burla à cisão é que, 

nesta operação, O SUBSCRITOR DO CAPITAL NA NEWCO DEVE SER O 

ACIONISTA, NUMA TRANSPOSIÇÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS QUE 

NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO CLÁSSICO DE ALIENAÇÃO (art 229, 

§5º Lei 6.404/76). 

 

E, ALÉM DISSO, NO CASO DE INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO 

DE COMPANHIA ABERTA, AS SOCIEDADES SUCESSORAS TAMBÉM 

DEVEM SER ABERTAS (ART. 223, § 3º, DA LSA) – O QUE NÃO ESTÁ 

SENDO OBSERVADO, POIS A NEWCO, PELO ANUNCIADO, SERÁ DE 

CAPITAL FECHADO.  

 

O que está ocorrendo por meio das operações entre as Cias, conforme é 

perceptível, é exatamente no sentido oposto, ou seja, de não permitir que o 

acionista da Embraer S/A participe da Newco, pois o subscritor do capital 

não será o investidor da Embraer S/A e a Newco será uma sociedade de 

capital fechado. 

A Cia estrangeira The Boeing Co, portanto, deveria efetivar a 

compra de ações na Newco dos verdadeiros acionistas da Embraer S.A e 

não da Cia Embraer S.A. Para tanto, contudo, é obrigatória a hipótese da 

OPA (oferta pública de ações), conforme disposição do artigo 254-A da 

LSA.   

 

 Destaca-se, novamente, o conteúdo da decisão proferida pelo Des. 

Fausto de Sanctis, aplicável ao caso ESCLARECEDORA ACERCA DA 

OPERAÇÃO DE CISÃO EM ANDAMENTO, no plantão do recesso judiciário 

(22/12/18), por ocasião do recebimento do agravo interposto pela União, em 

face de decisão judicial exarada na ação proposta pelos Sindicatos em face da 

Embraer S/A, autos n. 5032244-42.2018.4.03.0000:  
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“Não se verificaria apenas a mera transferência do mais 

relevante ativo que atualmente pertence a EMBRAER para a 

BOEING (qual seja, o desenvolvimento dos negócios afetos à 

aviação comercial), mas ocorrência de verdadeira cisão 

parcial da empresa EMBRAER nos termos em que 

preconizados pelo art. 229 da Lei nº 6.404/1976 (A cisão é a 

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). A descrição da operação que se objetiva levar a efeito não 

parece, pois, configurar a formação de uma verdadeira “joint venture”, 

mas sim, repise-se, a ocorrência de uma cisão parcial da própria 

empresa EMBRAER ou, em outras palavras, de compra do controle 

desse tal ativo (aviação comercial) pela BOEING por meio de um 

travestido negócio jurídico denominado “joint venture”. 

 

A realidade é que já salta aos olhos do judiciário que o caso em comento 

é a cisão da Cia e não mera joint venture! Prossegue o ilustre Desembargador, 

ao longo de sua decisão:   

 

"...apesar de nominado como sendo a formação de uma “joint 

venture”, a operação debatida nos autos subjacentes 

escancararia possível alienação de parcela relevante de uma 

companhia nacional (EMBRAER) com reflexos em mudança 

de controle societário (reorganização societária), ainda mais 

levando em consideração que a administração e o 
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gerenciamento (ou seja, a efetiva tomada de decisões) de tal 

operação de “aviação comercial” iria ficar nas mãos da 

controladora amplamente majoritária (BOEING – detentora de 

80% do capital social total e votante, nos termos em que vertido a Fato 

Relevante apresentada ao mercado em 05 de julho de 2018). 

Ora, a concatenação do fato de que a BOEING estaria disposta a 

desembolsar US$ 4,2 bilhões para firmar uma “joint venture” com a 

previsão impositiva de que a administração do negócio ficaria 

exclusivamente ao seu sabor (enquanto a EMBRAER teria uma posição 

de observador sem direito a voto no Conselho Administração) indicaria 

que a situação retratada é de verdadeira aquisição, por meio de 

operação de cisão parcial, da empresa nacional por sociedade 

estrangeira (art. 229 da Lei nº 6.404/1976)"7  

 

Não é possível, então, que as empresas envolvidas, Embraer S.A e The 

Boeing Co, insistam em tratar a operação como mera parceria (joint venture), 

correndo o risco de seus administradores responderem administrativa e 

judicialmente pelas consequências dos atos e informações inverídicas e 

ausentes de boa-fé, tanto aqui no Brasil como perante a SEC americana. 

 

Registre-se, ainda, os termos finais da decisão (brilhante, diga-se):  

 

                                                           
7 decisão proferida  pelo Des. Fausto de Sanctis, TRF São Paulo, em 22/12/18, autos do 

agravo de instrumento  de n. 5032244-42.2018.4.03.0000. 
 



 

Rua Erê, nº 23, conj 401/402, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. CEP: 30441-052 Telefone: +55 31 2555-0449   29 
 

 

8 

Uma possível justificativa para o que está ocorrendo, ou seja, 

negociações que passam ao largo das regulamentações brasileiras para casos 

como o presente, é que as partes envolvidas estão pretendendo realizar um 

Drop Down, que é uma reorganização societária comum nos Estados Unidos, 

mas não disciplinada/reconhecida em nosso ordenamento jurídico.  

  

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.  

 

O “Drop Down”, então, provoca a substituição de elementos 

patrimoniais, uma vez que a sociedade conferente (no caso, Embraer) transfere 

                                                           
8  decisão proferida  pelo Des. Fausto de Sanctis, TRF São Paulo, em 22/12/18, autos do 

agravo de instrumento  de n. 5032244-42.2018.4.03.0000. 
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bens (ativos) e recebe o equivalente em participação societária (no caso, ações 

da Newco), não existindo redução do capital social. 

 

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” 

 

E, no fato relevante do dia 11/01/19, confirma-se a autorização do 

Conselho de Administração para o "aporte" citado para a Newco:  

 

"O Conselho autorizou, por unanimidade, que, uma vez aprovada a 

Operação pelos acionistas da Embraer, a Diretoria pratique qualquer ato 

necessário à implementação da Operação, incluindo a Transferência do Acervo." 

 

Verifica-se, portanto, que Embraer S/A pretende utilizar a modalidade de 

“Drop Down” para segregar sua aviação comercial, incluindo ativos, direitos, 

estabelecimento e/ou fundo de comércio, em uma provável subsidiária integral 

(NEWCO), e posteriormente irá alienar ações desta sociedade à Boeing. 

 

O que chega a assustar neste último anúncio do dia 17/12/18 é que a  

Embraer S/A, em todos os seus seguimentos, inclusive “Defesa 

&Segurança e Aviação Executiva” está inserida na Newco, cujas ações 

serão alienadas à Boeing (vide quadro demonstrativo em tópico 

seguinte).  
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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 CARF (CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS), 

por exemplo, é categórico ao NÃO RECONHECER A TRANSFERÊNCIA DE 

ATIVOS E PASSIVOS COMO INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS, JULGANDO 

que se trata de CISÃO PARCIAL, confira-se:  

 

"TRANSFERÊNCIA  DE  ATIVOS  E  PASSIVOS  MEDIANTE  

INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS. CISÃO PARCIAL.  A integralização  

de  quotas  em  empresa  pré-existente, mediante a  versão  de  

parcela do patrimônio, incluindo ativos e passivos, caracteriza a operação 

de  cisão  de  que trata  o  artigo  229 e  seu  parágrafo terceiro  da Lei  nº  

6.404,  de  1976. " (Processo 16682.720508/201369, acórdão 3302003.142, 

sessão do dia 26/06/16)9   

 

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”. A legislação brasileira, 

contudo, entende que neste caso, ocorre uma cisão. Em especial, nesta situação 

da segregação da aviação comercial e serviços correlatos, ocorre cisão parcial. 

 

Não há como integralizar capital social da empresa com obrigações.  

De fato, conforme  art. 7º da Lei das SA, "o capital social poderá ser formado  

com  contribuições  em  dinheiro  ou  em  qualquer  espécie  de  bens  
                                                           
9 no mesmo sentido:  Acórdão 3302002.675,  processo  16682.720110/201241;  
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suscetíveis  de  avaliação  em  dinheiro".  Ora, obrigações não são patrimônio 

apto a integralizar o capital social. 

O drop down, repisa-se, não é uma operação já prevista em norma 

nacional, não figurando, portanto, na legislação do nosso ordenamento pátrio.  

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

Memorando de Entendimento (doc 12) 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:  

 

 

 

 

 

E, de maneira praticamente inacreditável, 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).  
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Perceba, Excelência, que os detalhes até então conhecidos acerca 

desta transação (e que são poucos, diga-se, pois o acionista não tem 

conhecimento de vários aspectos importantes) refletem a intenção do negócio: 

permitir que a Boeing americana absorva os negócios por completo da aviação 

da Embraer, sendo essa quem conduz as operações, faz a redação dos 

contratos, estipula as formas e valores dos pagamentos, enfim - a Embraer não 

passa de uma mera expectadora – posição, inclusive, que assumirá na Newco, 

por meio de seu conselheiro observador (vide item 6 do memorando: “ Embraer 

indicaria um membro para atuar como observador junto ao conselho de 

administração, sendo que o “observador” não teria direito a voto”).  

 

Causa espanto, sinceramente, o fato de o Memorando (doc 12) estipular 

que a legislação americana é a que se aplica ao caso e isto não causar 

indignação e perplexidade.  

 

A legislação brasileira, que é a imperativa e única aplicável ao caso 

desde o início das tratativas, considera que a operação contida no memorando 

resta caracterizada como cisão parcial da Embraer S/A e, consequentemente, 

como tal deve ser tratada. 

 

Outro ponto a ser ressaltado é que há expressa 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 

Embraer seja mantida em mãos de brasileiros. Isto consta expressamente do 

Estatuto Social da Embraer S.A (doc 17). 
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Assim, em tese, The Boeing Co sequer poderia cogitar estar negociando 

com a Embraer S/A da forma como vem ocorrendo, pois incorre em flagrante 

infração ao Estatuto Social da Cia.  

 

Necessário dizer, ainda, que nem a Boeing Serviços Aeronáuticos Ltda 

pode ser considerada acionista brasileira, nos termos do art. 10 do Estatuto da 

Embraer, pois seus sócios são duas empresas norte-americanas: The Boeing 

Company e Boeing International Corporation. O art. 10 do Estatuto considera 

que são acionistas brasileiros apenas:   

  

I - as pessoas naturais brasileiras, natas ou naturalizadas, residentes no 

Brasil ou no exterior; 

II - as pessoas jurídicas de direito privado organizadas de 

conformidade com a lei brasileira que tenham no País a sede de sua 

administração e: 

a) que não tenham acionista controlador nem sociedade 

controladora estrangeiros, salvo se esta última estiver compreendida 

na alínea "b" deste inciso; 

b) sejam controladas, direta ou indiretamente, por uma ou mais pessoas 

naturais de que trata o inciso I; 

 

Após análise do que vem sendo realizado pelas Cias, o que extraímos 

desta estrutura engendrada é uma clara divergência entre a vontade real e a 

declarada dos agentes que aprovam a noticiada “Joint Venture”. Isso 

porque, desde o 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 a de estabelecer uma 

parceria. E ISTO ESTÁ OCORRENDO COM FLAGRANTE OFENSA À LSA E 

AO ESTATUTO DA EMBRAER.  
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 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. Desde o início das negociações verificamos vícios. 

  

Seguindo coerentemente a legislação brasileira, portanto, não podem 

ser considerados válidos os atos aprovados pelo Conselho de 

Administração da Embraer S.A a partir do dia 05 de julho de 2018, por 

flagrante ilegitimidade e incompetência, já que a deliberação acerca de 

cisão parcial da Cia cabe exclusivamente à Assembleia Geral e não ao 

Conselho de Administração, consoante disposição da LSA e do próprio 

Estatuto. Não há como negar que, a partir do momento que o Conselho de 

Administração da Embraer aprova a assinatura, pela diretoria, de um 

memorando que define a segregação de sua aviação comercial para outra 

empresa, não destacando ou reconhecendo que tal decisão somente cabe 

ao acionista, por meio de AGE, viciado está o processo, ensejando 

reconhecimento de nulidade a partir de então, com relação aos atos já  

aprovados e consolidados pelas Cias.    

 

Para validar tal afirmativa, segue anexa a comprovação de que as 

pessoas jurídicas Bradar Industria S.A e a Industria Aeronáutica Neiva S/A foram 

incorporadas à Embraer S.A em 2018 (doc 18), por meio de deliberação da 

Assembleia Geral (vide documentos anexos). A mesma conduta, entretanto, não 

está sendo seguida no presente caso.  

 

5.1.2 - DAS CONTRADIÇÕES ENTRE AS ALEGAÇÕES 

APRESENTADAS PELA EMBRAER S/A E OS FATOS E DOCUMENTOS 

APRESENTADOS POR OCASIÃO DO EMBRAER DAY (16/01/19). DA 

REPROVAÇÃO ABSOLUTA DA NEGOCIAÇÃO PELO MERCADO 
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(INVESTIDORES). DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS AGÊNCIAS DE 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO  

 

A Embraer S.A insiste que a operação consistente na segregação de 

toda a sua aviação comercial não significa cisão parcial. Vide como exemplo a 

peça de Agravo de Instrumento elaborada em face decisão proferida nos autos 

da Ação Civil Pública n. 5031433-18.2018.403.6100, (doc 19): 

 

"65. ...De um lado, porque a operação entre EMBRAER e BOEING não 

constitui nenhuma das operações descritas no art. 117, §1º, ‘b’ da LSA, 

todas tipificadas em lei (liquidação, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão). Em especial, ao contrário do que afirma a r. decisão agravada, a 

operação com a BOEING não configura uma “cisão” da EMBRAER.  

66. De outro lado, não há nenhuma vantagem indevida em decorrência da 

operação, muito menos em prejuízo dos acionistas ou dos trabalhadores. 

Os acionistas serão beneficiados com a distribuição de dividendos 

extraordinários em montante bilionário."10 

  

 Na apresentação do dia 16/01/19 (doc 10), entretanto, ficou escancarado 

que a operação em andamento é o mais fiel que se pode ter com relação à 

definição de cisão, vejamos:  

 

                                                           
10 Conforme já informado pela própria Cia, os dividendos, sem precedentes na história, serão do 
importe de US$ 1,6 bilhões.  
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 Por meio do esquema acima, confirma-se a transferência das 

principais plantas de montagem final e plantas industriais à 

Joint Venture e demonstra-se o que ficará para a NOVA EMBRAER 

(PERCEBAM O DETALHE DA DENOMINAÇÃO "NOVA 

EMBRAER"!)  

 Esta tela de power point é o bastante para comprovar que as 

informações publicadas pela Cia não condizem a realidade:  a Embraer S/A 

não se manterá hígida, não manterá as suas atividades regularmente e, 

conforme demonstra o resultado das suas ações perante a bolsa de valores, o 

mercado recebeu a notícia como um mal negócio.  

 

Os investidores entenderam exatamente o que está ocorrendo, 

sendo que as agências de classificação de risco S&P (Standard and 

Poors) 11 e Fitch12, que colocaram o rating da Embraer em  observação 

                                                           
11https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF;jsessionid=4CAA1D4506FB8B178293057
8778AF3A2?articleId=2151911&type=NEWS&subType=RATING_ACTION 



 

Rua Erê, nº 23, conj 401/402, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. CEP: 30441-052 Telefone: +55 31 2555-0449   38 
 

negativa, foram veementes em afirmar que trata-se de cisão e que isto  

enfraquecerá o perfil de risco de negócios da Embraer de forma relevante.  

 

Pelos gráficos abaixo, inclusive, rebate-se todas as afirmações até então 

lançadas pela Embraer e pela União, ou seja, de que a suspensão da 

negociação pelo judiciário foi recebida de maneira negativa pelo mercado, o 

que demonstraria a aceitação, portanto, da "parceria” engendrada. 

 

Analisando-se o histórico das cotações das ações da Embraer desde 

que fora noticiada a possível parceria entre as Cias, o que podemos afirmar é 

que sua maior alta ocorreu no dia 04/07/18, ou seja, um dia antes da 

confirmação oficial, pela Embraer, do formato da negociação com a Boeing Co. 

Vejamos: 

 

 

 No dia 04/07/18, quando o mercado tinha ciência apenas que as 

negociações estavam prestes a ser confirmadas, o valor da ação da Embraer 

S.A chegou a R$ 27,97. Contudo, no dia seguinte à apresentação do 

                                                                                                                                                                          
12 https://www.fitchratings.com/site/pr/10059533 
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formato do negócio, em 05/07/18, em que restou constatado pelos 

investidores e pelo mercado de que se tratava de um mal negócio para a 

Embraer, a queda das ações chegou a 14,28% e a ação passou a valer R$ 

23,08. Nos dias subsequentes, inclusive, a queda perseverou e, no dia 

13/07/18, a ação estava valendo R$ 20,81. Estes fatos, entretanto, não são 

lembrados ou mencionados pelas empresas.    

 

 

 

 Basta simples análise do histórico anexo (doc 20) para se verificar que, a 

partir do dia 05/07/18, o valor da ação jamais voltou ao patamar que possuía 

antes do anúncio.  O valor a que chegou a ação, entretanto, após o anúncio do 

dia 16/01/19 e a propagação do negócio entre as Cias, chega a ser assustador. 

Vejamos:
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 A queda está mais acentuada, entretanto, na bolsa de NY, conforme 

infere-se do gráfico que segue anexo. (doc 21). Importante ressaltar, mais uma 

vez, que esta queda ocorre a despeito dos dividendos extraordinários de US$ 

1,6 bilhão, a serem distribuídos aos acionistas. Essa quantia equivale a cerca 

de US$ 2,20 por ação, ou a cerca de 40% do valor da ação no dia de hoje à 

taxa de câmbio vigente.    

 

 Não há maneira mais clara de absorver a expectativa do investidor e do 

mercado do que o resultado das ações na bolsa de valores. Por óbvio, 

portanto, que o investidor aguardava um anúncio de OPA (oferta pública de 

ações), a despeito de a Embraer S.A oferecer vultoso pagamento de 

dividendos, diga-se, sem precedente na sua história. O anúncio destes 

dividendos deu ao investidor a impressão de que se trata de um “cala a boca”, 

ou um “incentivo com interesses escusos” ao especulador que busca ganhos a 

curto prazo, para que “puxasse” para cima o preço das ações a despeito do 

malogro da Embraer no caso de concretização do negócio. 

 

Deu-nos a impressão de ser quase uma tentativa de manipular o 

mercado, para que esse respondesse positivamente, com uma alta eufórica 

das ações, e aqueles que estão engendrando a operação pudessem dizer: 

“Estão vendo como a joint venture é boa para a Embraer? As ações sobem”. O 

que é bom para o especulador, nem sempre é bom para a empresa.  Mas 

nesse caso a manobra não “colou”, o “tiro saiu pela culatra” porque o investidor 

esperava muito mais, esperava, por certo, o anúncio da OPA.       

 

 O mercado não viu com bons olhos, claro, a tentativa de pagamento de 

dividendos altos ao invés de realizar o que seria o correto: obter a aprovação 

dos acionistas, em deliberação por AGE, sobre a cisão parcial da Cia e, 
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posteriormente, caso aprovada a ordem do dia, encaminhar a negociação para 

o que seria o esperado, ou seja, o anúncio de uma OPA na NEWCO.  

 

 A verdade é que a Boeing Co está tentando realizar a compra por vias 

tortas, pagando a outrem que não o investidor. Isto não é perdoável. Do outro 

lado, a administração da Embraer está promovendo a venda de sua aviação 

comercial, de forma ilegítima, algo também imperdoável.  

 

 A resposta a isto tudo, portanto, não poderia ser mais cruel: A 

REJEIÇÃO COMPLETA DA "JOINT VENTURE" PELO MERCADO DE 

CAPITAIS E PELOS SEUS INVESTIDORES, repita-se, ainda que ofertando 

pagamento de dividendos equivalentes a cerca de 40% do valor da ação 

atualmente.  

 

5.2 – DA AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES, 

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E DOS FORTES INDÍCIOS DA 

OCORRÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE IMEDIATA DE 

ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES 

 

No tópico anterior restou demonstrado que, em se tratando das 

hipóteses do artigo 122 e considerando vários outros artigos da LSA, bem 

como o Estatuto da Cia, é imprescindível a realização de assembléia geral, 

pois só por meio dela pode-se deliberar pela ocorrência de cisão parcial da 

Embraer S.A. que, no caso concreto, trata-se da segregação da aviação 

comercial e suas atividades correlatas.  

 

Ocorre que, não bastando isto, cremos estar diante, infelizmente, de 

fortes indícios de cometimento de fraude quando da ocorrência da referida 

RCA de 5 de julho de 2018, que redundou na “Autorização para celebração de 

memorando de entendimentos para potencial combinação dos negócios da 
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Embraer com The Boeing Co”. Diante destes indícios, o que se torna 

questionável é a própria existência da referida reunião do Conselho de 

Administração e da deliberação ali ocorrida.  

 

A autora tem ciência da gravidade de tal alegação e, por isto, anexa 

documento para demonstrar que, em 04/07/18, ou seja, anteriormente ao dia  

05/07/18, data em que supostamente ocorreu a reunião do Conselho de 

Administração -que autorizou a assinatura do memorando (MOU) pelas 

Cias - já havia documento criado/ produzido pela Embraer S/A contendo o 

resultado da deliberação da RCA (doc 22). 

  

O arquivo PDF inserido no site da Embraer, no site da CVM e na 

Bovespa, que noticia o resultado da deliberação do Conselho de Administração 

em reunião ocorrida em 05/07/18, e conclui pela autorização da assinatura do 

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

modificação posterior, conforme pode ser visto ao acessarmos os metadados 

de criação do documento.  

 

Trata-se de uma evidência de fraude, pois com isto denuncia-se que os 

fatos não ocorreram como informados, havendo, portanto, falsidade de 

informações.  

 

Conclui-se, assim, que pelo menos desde o dia 04/07/18 sabia-se do 

resultado da RCA, que supostamente ocorreria no dia seguinte, o que, neste 

caso, evidencia falsidade de informações, vejamos:   
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O original deste documento pode ser encontrado no site da CVM, no da 

bolsa de valores, B3, bem como no site da Embraer S/A, na url que segue:  

https://ri.embraer.com.br/list.aspx?IdCanal=TiXD3xu5ELAU4O1F0J3PQw==  

 

No dia 04/07/18 também fora criado documento contendo notícia ao 

mercado com o título "Press Release 5 July Final PT", inserida no site da 

Bovespa no dia 05/07/18 13, dando ciência sobre a assinatura do Memorando e 

contendo comentários do CEO da Boeing e do CEO da Embraer. (doc 23) 

                                                           
13http://www2.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&pro

tocolo=631366&funcao=visualizar&site=B 
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Ou seja, a EMBRAER enviou para a CVM e Bovespa documento que 

encerra em si próprio uma ocorrência de falsidade de informação, uma vez que 

foi criado em 4 de julho de 2018, mas apresenta as deliberações da reunião do 

conselho que supostamente ocorreu no dia 5 de julho de 2018, e mais, inserida 

nos arquivos da Junta Comercial de São Paulo, constando a assinatura Vice-

Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, Sr. Nelson 

Krahenbuhl Salgado (doc 24). 

  

A partir da constatação acima, questiona-se: podemos afirmar que a 

reunião do conselho que deliberou pelo formato do negócio com a Boeing, bem 

como decidiu pelo início das tratativas e autorizou a assinatura do MOU 

(memorando), aconteceu no dia 5 de julho de 2018? A partir da ocorrência 

de falsidade de informação a respeito deste ponto, podemos duvidar até 

mesmo da existência de tal reunião, bem como da seriedade de todas as 

demais informações a respeito do negócio que vêm sendo divulgadas pela 

companhia e, inclusive, da aptidão moral dos conselheiros e diretores que por 

ventura estejam envolvidos neste ato, que pode ser considerado simulado. 

  

Não se pode deixar de mencionar, ainda, que tema tão importante fora 

deliberado por meio de reunião virtual, ou seja, os conselheiros sequer se 

encontraram para discutir pessoalmente o “futuro” da Embraer S.A.  

 

Restando constatada a ocorrência deste vício, também por este motivo 

as deliberações da reunião do conselho de 5 de julho de 2018 são nulas, não 

podendo gerar efeitos as decisões e os atos produzidos em sequência, 

incluindo, por óbvio, as demais reuniões que trataram do mesmo tema, que 

também ocorreram de forma virtual. 

   



 

Rua Erê, nº 23, conj 401/402, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG. CEP: 30441-052 Telefone: +55 31 2555-0449   45 
 

Outros fatos ainda saltam aos olhos, se analisarmos os vários atos 

supostamente ocorridos no dia 05/07/18. Todos são complexos, sendo 

praticamente inviável a sua ocorrência simultânea. São eles: (i) reunião de 

conselho de administração da Cia para deliberação de tema importante, (ii) 

elaboração/redação de memorando de entendimento sobre negócios da 

aviação comercial e JV sobre o KC 390 entre Embraer e Boeing,(iii) assinatura 

do documento (MOU) pelos diretores de ambas as Cias (destacando que os 

executivos da Boeing têm domicilio nos EUA), (iv) anúncio ao mercado de fato 

relevante.  

 

Ora, pela própria natureza jurídica complexa dos atos citados acima, por 

certo que esses só puderam ser anunciados como ocorridos quase que 

simultaneamente, poucas horas depois do raiar do sol do dia 05 de julho de 

2018, por já estarem concluídos em data anterior, como comprova o 

documento que noticia a deliberação da RCA, criado em 04 de julho de 2018, 

data, inclusive, de feriado nacional importante nos EUA (Independence day). 

 

Registra-se, também, que o memorando de entendimentos assinado 

pelas Cias tem a data preenchida à mão, o que torna mais crível a alegação 

contida nesta peça e duvidável o que vem sendo anunciado pelas Cias. 

 

É importante repisar que, por meio destas evidências, pode restar  

confirmado que as Cias estavam engendrando o andamento das operações 

sem a devida comunicação dos fatos ao mercado e aos seus investidores.  

 

Ora, estamos tratando de Sociedade Anônima de capital aberto listada 

no Novo Mercado, cujo fato relevante relativo à iniciação de possível 

negociação com a Boeing Co fora publicado em dezembro de 2017. Após isto, 

várias vezes a Companhia fora instada a responder acerca de veiculações na 

mídia sobre as negociações já em estágio avançado e, conforme é possível 
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comprovar pelos documentos inseridos no site da Embraer, em todas elas a 

empresa manteve o posicionamento de que não estavam ainda definidos os 

contornos do negócio. No próprio dia 03/07/18, a Cia respondeu à CVM nestes 

termos citados. 

 

Não se ignora que o sigilo constitui um fator importante para os 

negócios. Mas o sigilo deve ser visto com cautela. Vale transcrever o voto do 

Dir. Pedro Oliva, no PAS CVM nº RJ2006/4776, julgado em 17.1.2007, no qual 

ele esclarece que: 

 

 “assim, se a divulgação de uma informação que deveria ser tornada 

pública, de acordo com as regras de divulgação de informação, pode 

impedir a conclusão de um negócio, a conquista de um cliente ou o 

desenvolvimento de um produto ou serviço ou pode prejudicar legítimos 

interesses negociais da companhia, a companhia poderá, de acordo com 

a legislação específica, deixar de divulgar a informação. Isso não 

significa que as companhias podem deixar de prestar informações 

simplesmente porque acreditam que seus negócios podem ser 

prejudicados pela divulgação. É preciso que haja um legítimo 

propósito empresarial na manutenção do sigilo.”  

 

A faculdade de guardar sigilo, portanto, tem que ser justificada por um 

propósito empresarial específico e legítimo, como assegurar que uma 

transação efetivamente seja fechada ou que um produto seja desenvolvido, o 

que não se vê no caso concreto. 

 

Por mais que o segredo seja essencial ao sucesso dos negócios, no 

caso concreto, por se tratar de operação que indiscutivelmente envolve 

segregação da aviação comercial da Cia (cisão) e o primeiro passo constituir-
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se na designação de Assembleia Geral Extraordinária, o desenrolar das 

negociações não poderia ocorrer da maneira como vem sendo verificado. 

 

A falta de transparência e de veracidade com o mercado, bem como o 

atropelo nas negociações está evidente. Como exemplo, tomemos o fato de 

que, em março de 2018, a agência de publicidade "Ideal Comunicação ltda" 

(nome de fantasia IDEAL H+K STRATEGIES14), que é responsável pela 

divulgação e marketing da "parceria estratégica" das Cias, registrou o domínio 

do site "voandojuntas.com.br" (que é o site pertencente à "Joint Venture").  

 

Este site, que noticia a “JV”, somente foi “ao ar” em setembro/18, com o 

propósito de dar publicidade positiva ao negócio entabulado entre as Cias. Mas 

o seu domínio estava definido e registrado 06 meses antes. Pode-se conferir tal 

alegação acessando o sítio eletrônico de registro de domínios pelo comando a 

seguir: “whois-domain.registrocom.com/voandojuntas.com.br” (sem as aspas).  

 

Outro fato que demonstra o trabalho já desenvolvido conjuntamente 

muito antes do anúncio ao mercado (em julho/18) é que a Embraer e Boeing já 

indicam há vários meses o mesmo número de telefone para contatos para a 

imprensa, número este pertencente à agência citada, Hill+Knowlton Strategies 

São Paulo. Cita-se como por exemplo: https://bbga.aero/embraer-announces-

new-executive-vice-president-finance-and-investor-relations/. E também:  

                                                           
14 

http://portfoliodeagencias.meioemensagem.com.br/anuario/propaganda/agencias/IDEAL+H%25

2BK+STRATEGIES/31786 
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 Seguem os dados da agência publicitária mencionada, que atende aos 

telefonemas direcionados tanto à Boeing quanto à Embraer:   

 

 

Os eventos datados de março, importante salientar, não ocorreram por 

mera coincidência, pois são contemporâneos à ida do Ministro da Fazenda 

brasileiro da época, Henrique Meirelles, a Nova York/EUA para encontro com 

executivos da Boeing Co.  

 

A sua agenda institucional, precisamente em 09 de março/18, às 14:30, 

tinha o compromisso: "Audiência com Greg Smith, CFO e vice-presidente 

executivo da Boeing; Travis Sullivan, vice-presidente de Estratégia da Boeing; 
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Donna Hrinak, presidente da Boeing América Latina; Ana Paula Ferreira, 

Diretora de Comunicações da Boeing para Brasil". (Observem que participaram 

da reunião somente executivos da Boeing).15 

 

 

 

A mídia, portanto, não estava equivocada: desde o início de 2018 

estavam acontecendo movimentações e organização para a concretização do 

negócio entre Embraer S/A e Boeing Co, sem o mínimo de transparência e 

ciência ao investidor/acionista. 

 

A título de curiosidade, a "joint venture” em andamento é denominada 

"Project Edwards", como podemos perceber pelo nome dos arquivos 

apresentados pela própria Embraer, desde dezembro de 2017. Ora, se em 

2017 a parceria já era um projeto nominado, podemos presumir a sua 

importância estratégica, pois não temos notícias de outros projetos tratados 

desta forma pela Embraer S.A.  

   

                                                           
15 https://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/agenda/gabinete-do-ministro-da-

fazenda/ministro-de-estado-da-fazenda/2018-03-08?month:int=3&year:int=2018 
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Ressalta-se, ainda, que, conforme se infere dos documentos arquivados 

na JUCESP, a Boeing Serviços Aeronáuticos Ltda aprovou, em reunião de 

sócios ocorrida em Chicago em dezembro de 2017, que o procurador da 

sociedade no Brasil passasse a ter poderes para adquirir cotas ou ações de 

sociedades constituídas no país. E fora constituído como Procurador da Boeing 

no Brasil o Sr João Gabriel Ferrari Xavier, em janeiro de 2018 (doc 25). 

 

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

tempo do que vem sendo informado aos investidores brasileiros e estrangeiros.  
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A verdade é que a ingerência da Boeing nos assuntos aviação 

comercial da Embraer está em largo avanço. Em notícia retirada do sítio 

LinkedIn no início de janeiro/19, pode-se conferir o anúncio de contratação, 

pela Boeing (e não pela Embraer), de profissional para promover a 

separação da aviação comercial da Embraer sua posterior integração à 

Boeing. Perceba que a notícia menciona que o anúncio estava no site já 

há 02 semanas, ou seja, desde meados de dezembro/18, antes até mesmo da 

manifestação da golden share (doc 26).  

Na mesma plataforma LinkedIn e na mesma data também conferimos 

que o Sr Brad Walgamott, funcionário da Boeing nos EUA, já fora designado 

como “General Manager of Boeing Embraer Integration” 

(https://www.linkedin.com/in/brad-walgamott-8a15a437/) -( doc 27) 
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Exagerando nos exemplos para não deixar dúvidas, segue mais uma 

página do LinkeIn para demonstrar que os funcionários da Boeing já estão 

inseridos na aviação da Embraer, antes de qualquer aprovação formal e válida 

das operações. Segue um exemplo, portanto, da designação de gerente Sênior 

para o programa Boeing Embraer:   

(https://www.linkedin.com/in/christian-thomsen-28981b25/) 

 

 

Como é possível que estes avanços na integração entre as empresas 

possam estar ocorrendo sem a ciência dos investidores e dos órgãos 

fiscalizadores? As Cias envolvidas agem com a certeza de que a operação 

será totalmente aprovada, sem considerar, entretanto, que os processos de 
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cisão parcial com relação à aviação comercial e sua posterior alienação à 

Boeing são burocráticos e ainda não passaram pelo crivo devido.  

Pelo que percebemos, os atos e negócios jurídicos já foram 

consolidados e, por certo, todos os contratos já foram definidos.  Estamos 

assistindo apenas a uma encenação – um filme cujo roteiro fora redigido há 

pelo menos 01 ano, pela Boeing Co.  

Ora, a Comissão de Valores Imobiliários atua com o objetivo de manter 

o mercado em pleno funcionamento e prover os investidores com informações 

para que estes possam tomar suas decisões de investimento de forma 

consciente.  

Pergunta-se: está a CVM ciente de todos os atos perpetrados pelas 

Cias? O avançado estágio de implementação das operações (não podemos 

dizer nem mais negociações, pois estas já ocorreram há meses) é permitido? 

Não resta caracterizado aviltamento à legislação, às instruções da CVM, ao 

mercado e ao acionista, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro?  

A Comissão de Valores Mobiliários possui como finalidades a 

fiscalização e a regulação do mercado de títulos de renda variáveis, além de: a) 

Estimular a formação de poupanças e sua posterior aplicação em valores 

mobiliários; b) Promover a expansão e o funcionamento eficiente do mercado 

de ações; c) Estimular as aplicações permanentes em ações de empresas 

privadas nacionais; d) Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos 

mercados e bolsas e de balcão; e) Proteger os titulares de valores 

mobiliários e os investidores do mercado. 

Desta forma, como a CVM tem legitimidade e competência para 

interferir na regularidade do cumprimento das normas que estabelece, 

efetuando inspeções destinadas à apuração de faltas, é imperioso que, neste 
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caso, após apresentação das informações aqui constantes, instaure-se 

inquérito administrativo para a verificação das graves irregularidades citadas, 

para a efetiva proteção dos investidores e para assegurar o funcionamento 

eficiente dos mercados. 

5.2.1- HIPÓTESE DE TRANSAÇÃO ENTRE PARTES 

RELACIONADAS – NECESSIDADE DE MAIOR DIVULGAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES E FISCALIZAÇÃO– DEVER DE TRANSPARÊNCIA 

 

Considerando que resta expresso que a operação em andamento 

consiste na “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”16, além dos demais termos do MOU, podemos 

considerar que estamos diante de transação entre partes relacionadas, o que 

carece de maior atenção e divulgação ao mercado. 

Embora não pareça óbvio, partes relacionadas podem ser definidas 

também, e de um modo amplo, como aquelas entidades, físicas ou jurídicas, 

com as quais uma companhia tenha possibilidade de contratar, no sentido lato 

deste termo, em condições que não sejam as de comutatividade e 

independência que caracterizam as transações com terceiros alheios à 

companhia, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. 

Portanto, o conceito de partes relacionadas deve estender-se, também, ao 

relacionamento econômico entre empresas com administradores comuns ou 

que possam influenciar e/ou se beneficiar de determinadas decisões nas 

referidas empresas, tomadas em conjunto ou individualmente.  

                                                           
16 Fato relevante publicado dia 17/12/18 
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Isto posto, dada à flagrante identidade da atual administração da 

Embraer com a Boeing, ao número de agentes da Boeing já integrados na 

operação, à falta de uma avaliação séria e independente do negócio a ser 

segregado da Embraer e vendido à Boeing e aos interesses não publicizados 

da administração da Companhia, podemos afirmar que o negócio, como está 

sendo feito, tem todas as características de uma transação entre partes 

relacionadas.          

E o problema das transações com partes relacionadas é a potencial 

falta de negociação por pessoas independentes em cada um dos polos da 

transação que poderiam conferir ao negócio equilíbrio e comutatividade, 

conjugada com a possibilidade de a parte que pode influenciar a formação 

desses acordos, em ambos os seus polos, desenhá-los de maneira tal a 

privilegiar os seus próprios interesses.  

Todas as transações entre partes relacionadas têm, em si, um conflito 

de interesses que precisa ser adequadamente tratado para que o equilíbrio das 

relações societárias não se desfaça. Tem sido verificado, inclusive, que tais 

transações têm sido identificadas, em diversos fóruns nacionais e 

internacionais de debate sobre governança corporativa, como um dos 

principais mecanismos de expropriação de valor dos acionistas minoritários e 

condutas abusivas.  

Desta forma, reconhecendo o potencial comportamento abusivo nas 

transações entre partes relacionadas, órgãos competentes estão 

gradativamente mais rigorosos, exigindo delas maior transparência e 

procedimentos especiais de aprovação. 

No presente caso, diga-se, é de se enfatizar a provável ausência 

do dever de lealdade disposto no art. 155 da Lei nº 6.404/76, pois era de 

se esperar dos administradores, inicialmente, que a negociação 

ocorresse dentro dos ditames legais, iniciando-se com uma deliberação 
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por assembleia geral acerca da cisão que está escancarada. Deveríamos 

esperar, ao mínimo, que a operação em andamento fosse realizada de forma 

comutativa, garantindo que as decisões tomadas fossem no melhor interesse 

da Companhia e da totalidade de seus acionistas, ao contrário do que vem 

acontecendo.  

Mas, o que se percebe é que, em operação tão importante e com o 

desígnio de “salvamento” da Embraer S/A, não fora apresentado um laudo 

sequer de avaliação dos ativos que estão sendo segregados à Newco. 

Destaca-se, ainda, que a própria Companhia não mencionou qual a 

razão para se fazer necessária a consulta à União, titular da golden share, 

limitando-se os envolvidos a citar genericamente o art 9º do Estatuto da 

Embraer.  

O que fora vislumbrado pelo judiciário, pelo que se destaca da 

decisão proferida pela Presidente do Tribunal Regional Federal de São 

Paulo, é a incidência da hipótese descrita no inciso VI, qual seja, da 

transferência do controle acionário da Cia brasileira à The Boeing Co.   

Por óbvio que, se está em evidência a possibilidade de transferência de 

controle acionário da maior parte da Companhia, não estamos diante de uma 

joint venture ou parceria estratégica – e é obrigatória, portanto, a realização de 

uma OPA por aquisição de participação substancial, seja pela aquisição 

do controle de forma direta (na NEWCO) ou de forma indireta na própria 

Embraer S.A. 

 

Por todo o exposto acima é que, no que tange a transação que envolve 

partes relacionadas, a transparência ao mercado deve ser maior e a atenção, 

redobrada.  

A regra societária é clara sobre as condições sob as quais uma 

sociedade pode contratar com partes relacionadas – o art. 245 da Lei nº 
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6.404/76, revela que, como regra, tais contratações devem se dar em 

condições estritamente comutativas ou de modo que haja compensação pelo 

eventual desequilíbrio, vejamos: “Os administradores não podem, em 

prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou 

controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as 

sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou 

com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a 

companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com 

infração ao disposto neste artigo”. 

Pelos moldes propostos na negociação, a administração da Embraer 

não consegue provar a comutatividade ou compensação, ao contrário, estamos 

diante de um desequilíbrio, que pode vir a causar a extinção da Embraer S.A, 

conforme já alerta o mercado.  

Anunciando-se, então, que está sendo realizada negociação diversa da 

que está ocorrendo, é de se concluir que a Cia está faltando com a verdade e 

transparência, mais uma vez, com os seus investidores.  

 

5.3 – COMPOSIÇÃO ACIONARIA PULVERIZADA. HIPÓTESE DE 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 54 DO ESTATUTO DA EMBRAER. LIMITAÇÕES 

IMPOSTAS AO ACIONISTA ESTRANGEIRO  

 

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); 
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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 

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. 

 

Vejamos o disposto no artigo 54 do Estatuto: 

  

OFERTA PÚBLICA EM CASO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

SUBSTANCIAL E ALIENAÇÃO DE CONTROLE  
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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.” 

 

Precipuamente, cabe ao Diretor de Relações com Investidores o 

dever de acompanhar as variações na participação societária dos acionistas 

da Cia:  

“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 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 
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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. 

Nenhuma das disposições acima, infelizmente, fora observada ou 

sequer citada pela Cias envolvidas nas negociações. 

  

O que endossa o afirmado acima, inclusive, é o fato de ter ocorrido 

notificação à União, nos termos do artigo 9º do Estatuto, para manifestação 

sobre a operação, que representa, sim, transferência de controle acionário da 

companhia (ao menos é isto que a União destaca nos recursos interpostos 

perante o judiciário e que consta na decisão exarada pela Presidente do TRF 

da 3ª Região já citada). 

  

É importante insistir 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, menos ainda uma parceria estratégica.  

 

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$2,5 bilhões, dos quais US$ 1 bilhão em defesa e US$ 1,5 

bilhão em aviação executiva (isto se considerarmos uma projeção otimista). 

 

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. 
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 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 - doc 14).  

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

aeronave KC-390 entre Embraer e Boeing, o que já fora citado nesta peça. 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. Com relação a este tópico, inclusive, vale perguntar se a nova JV para o 

KC 390 difere das demais realizadas e quais os resultados positivos já 

apresentados pela parceria entre as Cias.   

É fato que 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. Diga-se, também, que em nenhuma outra joint venture ou parceria 

houve consulta à União em função da golden share. Isto é demonstrativo, 

portanto, de que a atual combinação é completamente distinta de todas as 

demais já realizadas pela Cia brasileira.  

 

 A tabela anexa a esta petição demonstra isto e, registra-se, não está 

atualizada, tendo em vista que ocorreu em 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., Delaware, nos EUA, com 

propósito de desenvolver pesquisas de inovação tecnológica em aviação e 

áreas afins (doc 28).   
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No que tange à Embraer desenvolvedora de pesquisas de inovação 

tecnológica, frisamos que este segmento está praticamente todo nos EUA e, ao 

que tudo indica, assim vai permanecer.  

 

 Não se tem notícia sobre investimentos em inovação tecnológica que 

gerará valor agregado ao Brasil. Os últimos projetos nesta linha, ao que consta, 

estão todos sendo desenvolvidos nos EUA. E o que temos de desenvolvimento 

tecnológico, inclusive, no quesito de aviação, está sendo passado, sub-

repticiamente, para a empresa estrangeira Boeing Co.  

 

 A partir disso, pergunta-se: como o acionista pode investir na Embraer 

S.A sem saber o que vai restar dela? O investidor pode confiar no Conselho de 

Administração e nos Diretores da Cia após as condutas perpetradas, tudo 

indica, simuladoras de ato que não condizem com a realidade e potencialmente 

aptas a lesar a sociedade?  

 

 Ao que consta, repete-se, invocou-se a Golden Share pela ocorrência 

do inciso VI do artigo 9º da Embraer, que caracteriza a situação de 

transferência de controle acionário.  

 

 Não sabemos exatamente, repete-se, qual o motivo da notificação, já 

que não consta de nenhum documento oficial aberto ao público ou aos 

investidores qual a fundamentação adotada para que fossem notificados a 

União e o Ministério da Fazenda. Trabalhamos, portanto, com suposições.  

 

 Já citamos, aqui, a decisão do Des. Fausto de Sanctis, que deixou sem 

argumentos quem diga que não se trata de cisão parcial e, por conseguinte, de 

alienação societária substancial em sociedade subsidiária.  
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 Somando ao entendimento citado acima, temos a decisão proferida pela 

Presidente do TRF-SP, nos autos 5030872-58.2018.403.0000 (doc 8), que 

delineou o considerado pela própria Cia ao entender necessário consultar a 

União (golden share). O caso em comento está sendo enquadrado, pela 

própria Embraer, na situação de possibilidade de transferência de controle 

acionário (art 9º, VI, do Estatuto da Cia):  

 

O que não está sendo observado, contudo, é que o fato de existir 

possibilidade da existência de algum controle acionário colide frontalmente com 

o disposto no Estatuto da Embraer e na própria definição de joint venture.  

 

Outro ponto que está sendo ignorado e, contudo, só é transponível por 

meio de alteração do Estatuto da Embraer, 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. 

 

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. 
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O Estatuto, portanto, 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 com a limitação genérica do número 

máximo de votos em cada assembléia, de forma pulverizada.  

 

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

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

estrangeira (americana) e a sociedade absorverá todos os negócios da aviação 

comercial, parte mais lucrativa e rentável da Embraer. E essa, ao que consta 

até o momento, 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.”17 

 

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

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

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

disfarce para aquisição do controle da Embraer. 

 

Um outro aspecto importante a ser observado é a diferença entre os 

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

segue abaixo explicitado (docs inseridos no site da Cia nos dias 05/07/18 e 

17/12/18):  

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

==&ano=2018) 

 

- apresentação do dia 05/07/18: 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.  

 

 

https://ri.embraer.com.br/ListGroupN.aspx?idCanal=Nhqvlo6cT0TV9wfjLtVtLw==&ano=2018
https://ri.embraer.com.br/ListGroupN.aspx?idCanal=Nhqvlo6cT0TV9wfjLtVtLw==&ano=2018
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Chamamos a atenção, no que tange ao organograma acima, para a 

questão da transferência de tecnologia pois, confirmadamente, estão inserindo 

os assuntos de Defesa e Segurança na Newco, que será governada somente 

pela Boeing. 

  

O que está sendo informado aos investidores, funcionários, ou melhor, 

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

Embraer e Boeing. Isto está mais do que comprovado. 

  

Ora, não se pode desconsiderar que todas as questões relevantes 

citadas nesta peça 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 e consumado, 

haverá infração a mais de um mecanismo de proteção do investidor. Fica difícil, 

realmente, diante deste cenário, pretender que o investidor respeite e invista 

seriamente no país. O mercado de capitais brasileiro se degenerou em um 

verdadeiro e gigantesco cassino, e viciado, por conta dos seguidos golpes 

contra investidores. De fato, o número de empresas abertas listadas no Brasil é 

similar ao da Mongólia, 129ª economia mundial, com apenas 3 milhões de 

habitantes.      
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Consoante já demonstrado, quem tem compreensão do que realmente 

está sendo negociado e o que vai restar da Embraer S/A não apresenta posição 

favorável à operação. O mercado de capitais já respondeu à altura.  

 

5.4 – AVALIAÇÃO DOS ATIVOS  

 

Não se tem notícia da avaliação dos ativos que serão aportados na 

Newco, o que fica mais grave diante da grande desproporção de participação 

da Cia e da ausência de um laudo elaborado por profissionais.  

  

Restou deliberado, virtualmente, pelo Conselho de Administração da 

Cia, que o valor acordado pelas partes envolvidas na Operação para o 

negócio 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, foi assim 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”).  
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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 que toda a aviação comercial (incluindo todos os 

aspectos das plantas da 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. 

 

Questiona-se, por óbvio, como fora realizada a avaliação dos ativos e do 

fundo de comércio da Cia brasileira que será integrado à Boeing. Como pode 

ser possível ter-se o valor descrito acima se não houve avaliação divulgada da 

parte comercial da Embraer? Mais uma vez, então, resta mais do que claro que 

é necessário cumprir o estabelecido na LSA, respeitando-se, primeiramente, a 

deliberação dos acionistas sobre a cisão parcial da Embraer S/A e, ato 

contínuo à aprovação, seguir os procedimentos para a correta avaliação do 

patrimônio da Cia, também dispostos na LSA.  

  

Ainda a esse respeito, o presidente da Abradin, economista Aurélio 

Valporto, foi um dos coordenadores dos estudos de avaliação da Embraer para 

a privatização da empresa e conhece bem a complexidade envolvida para se 

chegar a um valor negocial. São estudos que demandam longo tempo e uma 

grande equipe de profissionais, mas nesse caso ninguém sabe como se 

chegou a este valor, que nos parece aviltante. Apenas à guisa de comparação, 

o grupo controlador da rede de Drogarias São Paulo recebeu oferta de cerca 
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de US$ 6,5 bilhões pela venda do controle da empresa e recursou! E esta 

sequer é a maior rede de farmácias do Brasil (a maior é a Raia S/A). A 

Embraer, 3ª maior fabricante de aviões do planeta, que gera um produto 

agregado infinitamente maior que a comercialização de remédios, está 

entregando o controle de sua divisão de aeronaves comerciais, que de fato 

“sustenta” a empresa, por menos do que um conjunto de balcões de farmácia!  

Vide:        

https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/comprador-secreto-

oferece-bilhoes-para-levar-drogarias-sao-paulo-e-pacheco/    

   

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 para 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 à Embraer e seus investidores.  

 

Outro detalhe que demonstra que a protagonista do negócio é a Boeing 

e que a Embraer é mera coadjuvante é a seguinte passagem do comunicado 

ao mercado publicado em 17/12/18: “A expectativa é que a parceria não terá 

impacto no lucro por ação da Boeing em 2020, passando a ter impacto 

positivo nos anos seguintes.” Nenhuma expectativa com relação à Embraer, 

perceba, fora mencionada.  
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5.5- 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. 

  

Temos, ainda, a notícia de que a Embraer e a Azul Linhas Aereas 

Brasileiras S.A. anunciaram uma Carta de Intenções para um pedido de 21 

jatos E195-E2. Este contrato tem um valor de US$ 1,4 bilhão e é adicional a um 

pedido de 30 jatos E195-E2 assinados pela companhia aérea em 2015, o que 

elevará o pedido total da Azul para 51 aeronaves Embraer E2. A Azul é a 
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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 mais de 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. 

 

 O sem número de vendas realizadas no ano de 2018, conforme infere-

se das informações arquivadas pela Companhia, 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.   

 Outra notícia interessante e recente: 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 (doc 29). 

 

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

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

2017, e que possui um time que fica estabelecido também no vale do silício e 

em Boston. 
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Certamente, portanto, estão em andamento vários projetos,  de maneira 

que afirmar que este tipo de negócio realizado com a Boeing é a “tábua de 

salvação” para a Embraer parece razoavelmente falacioso. 

  

Não é crível que não existam outras formas de negociação ou  

constituição de verdadeira joint venture que possa gerar lucro à Boeing e à 

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

aviação comercial e correr o risco de desaparecer do mercado. 

 

 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 enormes dificuldades justamente por não conseguir competir de igual para 

igual com os produtos da Embraer, necessitando de enorme subsídio 

governamental e estava com dificuldades de financiar o projeto e de acesso ao 

principal mercado mundial, os EUA. A Bombardier, contudo, preservou 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 

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. 
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 Infelizmente, deve ser dito que, se ocorreram prejuízos à Cia nos 

últimos tempos,  estes se devem 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.  

  

 Em teleconferência de resultados com analistas ocorrida em 31/01/18, a 

Boeing anunciou  a sua intenção de verticalizar a produção da empresa, isto é, 

passar a produzir componentes que atualmente são terceirizados. Esta 

informação consta do próprio memorando de entendimentos. É fato notório 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. 

 

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 
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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 de 20% na NEWCO, a 

qualquer momento, para a Boeing.  

É possível que aconteça com a Embraer S.A, o que aconteceu com a 

Celma, empresa nacional, referência no reparo de turbinas para uso civil e 

militar, vendida à empresa General Electric em 1996 (quando foi alienada, já 

estava apta a fabricar turbinas). Esta ação, além de restringir a empresa às 

operações de manutenção a turbinas da mesma marca, significou a perda de 

capacidade de empreendedores endógenos no fornecimento de soluções de 

alta complexidade tecnológica no setor de aviação. Evidentemente os projetos 

da CELMA de fabricar turbinas aeronáuticas foram definitivamente 

engavetados. O impacto econômico da venda da CELMA para a GE é difícil de 

ser mensurado, mas o valor agregado no país certamente seria muito maior se 

os projetos de alta complexidade tecnológica tivessem seguido adiante. É por 

este motivo que o Brasil é um país pobre, os produtos de alto valor agregado, 

incluindo o projeto e desenvolvimento destes, não são projetados e/ou 

produzidos localmente. 

Tal panorama, o de compra do controle acionário de empresas nacionais 

por estrangeiras, ao contrário do que está acontecendo, deve ser observado 

com muita atenção e cautela, em geral se perde o P&D local bem como, em 

regra, grandes mercados internacionais, que passam a ser explorados pelas 

matrizes.  

A Embraer é uma das empresas brasileiras 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.  
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Apontada por especialistas como a empresa mais inovadora do Brasil, 

a Embraer é dona de uma carteira de 360 patentes, 46 delas obtidas em 2017, 

segundo dados do relatório anual da empresa. O número de patentes é 

resultado de uma agressiva estratégia de investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, adotada nos últimos 10 anos. Até 2006, as patentes da 

Embraer não passavam de 10. 

(https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/inovadora-embraer-

e-dona-de-360-patentes-46-delas-obtidas-em-2017.html) 

Há quase 20 anos a Embraer investe num mestrado profissionalizante no 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), centro de excelência da engenharia 

nacional.  

A Embraer investe desde o ano 2000 em um mestrado profissionalizante 

com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O Programa de 

Especialização em Engenharia já formou cerca de 1.500 engenheiros e 200 

projetistas, boa parte deles contratada pela empresa. 

A indústria aeroespacial dos Estados Unidos já não exerce grande 

fascínio sobre os recém-formados – muitos preferem as empresas de 

tecnologia da informação e comunicação do Vale do Silício, na Califórnia. No 

Brasil, pelo contrário, a Embraer e o polo aeronáutico têm demonstrado 

capacidade de atrair novos talentos. Um dos motivos do sucesso da 

engenharia da Embraer é a qualificação de seus profissionais.  

Enfatiza-se, ainda, que no início do ano de 2015, a Embraer deu um 

passo importante ao colocar o avião KC-390 no ar pela primeira vez. Com isto, 

a Cia brasileira confirmou que é capaz de fabricar aeronaves comerciais 

maiores que os atuais E-Jets, capazes de concorrer no maior e mais lucrativo 

segmento mundial: O de aeronaves de 150 a 220 assentos, onde reinam 

Boeing 737 e Airbus A320.   

https://epocanegocios.globo.com/palavrachave/embraer/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/inovadora-embraer-e-dona-de-360-patentes-46-delas-obtidas-em-2017.html
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/07/inovadora-embraer-e-dona-de-360-patentes-46-delas-obtidas-em-2017.html
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Não pode a Embraer representar, então, possível concorrência para a 

Boeing? Não pode a Embraer exigir mais na negociação? Ora, se há 

vantagens à Cia brasileira que não conseguimos visualizar (nem as agências 

de risco), essas devem ser expostas aos investidores, sob pena de podermos 

comprovar, daqui a pouco tempo, que a transação em comento retrata não só a 

expressão "Complexo de Vira Lata", criada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues, 

mas, pior: que há interesses obscuros e propósitos nada nobres na condução 

da negociação. 

A Embraer dispõe de uma excepcional inteligência, tanto de projeto, 

como de produção e de mercado. A empresa se consagrou como líder mundial, 

incontestável, em todos os segmentos de aeronaves comerciais que fabrica. É 

esta divisão, extremamente eficiente, líder mundial, que, de fato, “sustenta a 

empresa”, que está para falir por conta de uma concorrência com aparelhos 

inferiores, somente porque serão vendidos pela Airbus? É por isso que a 

Boeing está tão interessada no negócio, apenas para salvar a divisão de jatos 

comerciais da Embraer da falência e concorrer com a Airbus também no 

segmento de aviões regionais? Ou é porque a Embraer é tão eficiente que se 

produzir um concorrente para o 737 e Airbus A320 tem o potencial de também 

dominar o mercado, como fez em todos os demais segmentos que atua?  Cabe 

lembrar que a própria Boeing tentou concorrer no segmento no segmento de 

aeronaves regionais, tanto com o Boeing 717 como com uma versão reduzida 

do 737, mas malogrou e retirou estes aviões de produção. Este fato  comprova 

a eficiência da Embraer nos segmentos em que atua.    

Indagamos, então, 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 
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empresa sueca SAAB, em detrimento dos caças F-18 da Boeing, pois essa se 

recusou a transferir tecnologia. 

Vindo a se concretizar, portanto, a negociação em andamento, há 

possibilidade de extinção da Embraer S/A? Ao que parece, a resposta é 

positiva e sua diretoria pode ser a grande responsável para o praticamente 

inevitável perecimento da empresa e de todas as atividades a ela correlatas, 

incluindo o retrocesso na questão tecnológica, como um todo, no país. E qual o 

impacto econômico para a região onde são fabricados e projetados os aviões 

da Embraer e para o país a longo prazo? A Cia tem possibilidade de responder 

a tal questionamento? Por certo que não, pois sequer é mencionada a 

existência de qualquer pesquisa realizada sobre estas questões tão 

pertinentes.   

Questiona-se, também se a forma como engendrada a operação pode 

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). Pelo que consta das tratativas, a aviação 

executiva e a de defesa são o que vai restar ao investidor da Embraer S.A. 

  

No que toca à aviação de defesa, considerando que a estrutura da ELEB 

Equipamentos Ltda será segregada da Embraer para 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 há 

infringência aos disposto nos MOU e demais informações ofertadas pelas 

Cias? Confira-se o objeto social da ELEB Equipamentos Ltda:  
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   Esta questão deve ser esclarecida pois, se vai restar à Embraer a aviação 

executiva e de segurança, não pode ser permitido que  ingerências da Boeing 

ocorram no setor mencionado, sob pena, mais uma vez, de restar configurada 

ausência de seriedade, veracidade nas informações, fidedignidade e 

transparência pelas Cias brasileiras para com o acionista/investidor, tanto 

brasileiro como estrangeiro. 

     

6- DA NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS 

EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ACORDO ASSINADO ENTRE EMBRAER S/A 

E O DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA AMERICANO.  

 

Em outubro de 2016, após investigações iniciadas nos EUA, a Embraer 

S.A reconheceu e confessou a ocorrência, por parte de alguns de seus 
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executivos, de corrupção transnacional, lavagem de ativos e falsa contabilidade 

no contexto da venda de aeronaves de sua fabricação para organismos e 

empresas estatais da República Dominicana, da Arábia Saudita, de 

Moçambique e Índia.  

 

E, como consequência, assinou acordo com o Departamento de Justiça 

Americano que, além de prever o pagamento de valores vultosos, já citados 

nesta peça, instituiu outras exigências à Cia brasileira.  

 

O Ministério Público Federal (MPF) e a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) também celebraram termo de compromisso e ajustamento de conduta 

com a Embraer S/A 18, na mesma época.    

 

No item 21 do termo (doc 30), há expressa referência ao cumprimento 

de obrigações em caso de venda, fusão ou qualquer outra modificação na 

estrutura  da Embraer S.A, confira-se (página 15 do termo):  

                                                           
18 http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/corrupcao-internacional-mpf-e-cvm-fecham-
acordo-com-embraer 
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Tradução livre do último período:  

 

" A empresa deve obter a aprovação desta seção pelo menos trinta dias 

antes de realizar qualquer venda, fusão, transferência ou outra mudança 

na forma corporativa, incluindo a dissolução, a fim de dar à seção uma 

oportunidade de determinar se tal mudança na forma corporativa teria 

impacto nos termos ou obrigações do Contrato" 

 

Pelo termo assinado com o DOJ americano, portanto, a Embraer se 

comprometeu a obter a aprovação daquele órgão pelo menos trinta dias antes 

da realização de qualquer operação que altere sua estrutura societária, de 
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forma que possa ser avaliado se tal mudança tem impacto nos termos ou 

obrigações assumidas. 

  

Em nenhum momento da negociação, entretanto, há menção a qualquer 

envio de notificação ou consulta ao departamento de justiça americano, cuja 

seriedade e severidade diante do descumprimento de obrigações são 

internacionalmente conhecidas e temidas. 

 

O prazo estabelecido no contrato para cumprimento das obrigações ali 

estabelecidas é de 03 anos, a contar da sua assinatura, que ocorreu em 

outubro de 2016. Desta forma, estando ainda sob observação e em vigência o 

termo assinado, seria inacreditável cogitar que a Cia estaria dispensando a 

consulta ao DOJ americano sobre a negociação em relevo ao argumento de 

que se trata de mera joint venture. Não cabe tamanha irresponsabilidade 

perante o departamento de justiça americano. Contudo, para que não haja 

dúvidas sobre tal questão, diante da relevância da matéria, é prudente que se 

confirme o cumprimento dos termos do acordo.  

 

Quem assinou o termo de "leniência" com os EUA e quem o cumpre é a 

Embraer S.A. Da mesma forma, caso o DOJ americano verifique e entenda 

pelo descumprimento de alguma das cláusulas estabelecidas, quem vai sofrer 

as consequências e sanções será a Embraer S.A e não a Newco, pelo que, 

então, não é admissível correr-se qualquer risco no que tange à operação em 

andamento, que resulta, inequivocamente, em cisão parcial por meio da 

segregação da aviação comercial  Embraer S.A. 

 

Assim, é pertinente que seja esclarecida a questão acima aventada por 

parte da Embraer S.A, considerando, também, que a Cia possui um Monitor 

indicado pelo próprio DOJ americano para fiscalizar as atividades da empresa. 
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Na hipótese de ter ocorrido a consulta e/ou notificação ao DoJ 

americano e sendo a resposta satisfatória, não há problema algum neste 

quesito. 

 

Porém, se ainda não houve a ciência ao DOJ americano acerca da 

negociação entre as Cias, é necessário que o Ministério Público Federal, a 

CVM  ou até mesmo o monitor designado à Embraer, Alexandre H  Rene 

Alexandre.Rene@ropesgray.com,  sejam intimados para que verifiquem acerca 

do cumprimento das  exigências contidas no termo internacional assinado pela 

Cia, de forma que não haja prejuízo capaz de  gerar mais ônus e problemas à 

Embraer e a seus acionistas.  

 

7. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

   

 7.1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA 

  

Considerando que está estampada na negociação travada entre as Cias a 

ocorrência de cisão parcial da Embraer S.A, consubstanciada na segregação 

da aviação comercial da Embraer S.A para a “Newco”, e que esta operação 

somente pode ser aprovada por deliberação dos acionistas em assembleia 

geral extraordinária, torna-se urgente a sua convocação, devendo constar 

expressamente do Edital de Convocação a matéria atinente à cisão. 

 

 Resta demonstrado, ainda, o atual avanço da ingerência da Boeing nos 

negócios da Embraer S.A. Isto pode ser um caminho sem volta se não for 

interrompido imediatamente.  

  

Da mesma forma, comprova-se pelos documentos anexos que a direção 

da Embraer S.A não tem agido com transparência e lealdade, tampouco 

demonstra preocupação com seus investidores, estando em vias de ocorrer 

https://www.ropesgray.com/en/meta/contact?aid=691fdbc3-c075-49b8-a141-81b92c8cc47f
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prejuízos danosos à ordem econômica e à coletividade dos acionistas 

(relembrando que a titularidade das da Embraer S.A é pulverizada, não 

havendo um bloco de controle acionário). 

  

Ora, as Cias estão agindo ao largo da legislação e de qualquer controle 

das autoridades competentes. Está sendo permitida a infringência a vários 

artigos e exigências legais, contidas na LSA e no Estatuto da Cia, sob o manto 

de tudo não passar de um memorando de entendimentos não vinculativo que 

resultará em uma joint venture que não alterará a estrutura acionária da 

Embraer S/A e será  lucrativa à  cia brasileira.  

      

Considerando que o objeto desta demanda, ou melhor, a lide que ora é 

proposta, precipuamente, deve ser conduzida em observância às normas 

atinentes às sociedades anônimas e à proteção dos direitos coletivos e da 

ordem econômica, as disposições das Leis 6404/76 e 7347/85 são soberanas e 

imperativas, não podendo ser ignoradas sob qualquer outro pretexto.  

 

 Impossível, portanto, a partir de agora, ignorar a presença do perigo de 

dano aos acionistas e à ordem financeira, bem como a probabilidade do direito 

invocado, requisitos que autorizam a concessão de uma tutela de urgência no 

caso concreto, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.  

 .    

Restando inquestionável, então, que a negociação entre Embraer S.A e 

The Boeing Co deve ser tratada e conduzida sob os ditames da Lei 6404/76 (lei 

das sociedades anônimas) e sob o contido no Estatuto da Embraer,  algumas 

medidas de urgência devem ser aplicadas ao caso, sob pena de, futuramente, 

ser irreversível qualquer tipo de dano causado aos investidores e ao mercado 

de capitais, que para ser hígido depende da transparência nas informações e 

retidão nas atividades das Cias.  
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Por determinação da  LSA, somente por meio da Assembleia Geral 

Extraordinária pode ocorrer deliberação acerca da cisão da Embraer S.A, que 

já em andamento inapropriada e ilegitimamente travestida de joint venture/ 

parceria estratégica por ambas companhias.  

 

Esta situação não pode prevalecer. A parte autora não aceita a co-autoria 

do visível desvirtuamento das operações em trâmite, desvinculadas dos 

propósitos da Embraer S/A.  

 

Em notícia publicada no dia 11/01/19, constata-se que o Conselho de 

Administração da Cia já autorizou a celebração, pela sua diretoria executiva, de 

todos os contratos que visem à implementação da operação, entre eles o 

Master Transaction Agreement, o Contribution Agreement, incluindo também o 

Shareholders Agreement, o Limited Liability Company Agreement e "os 

contratos operacionais que regulam, dentre outros aspectos, a prestação de 

serviços gerais e de engenharia, o licenciamento de propriedade intelectual, 

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, bem como 

demais acordos e documentos necessários ou convenientes para 

implementação da Operação (“Contratos Adicionais”)"19 

 

Estamos diante, portanto, da realização de uma etapa da negociação que 

configura assinatura de contratos já vinculantes pelas partes, atropelando, mais 

uma vez, os ditames da legislação a ser seguida (LSA).  

 

Ora, estes contratos não poderiam sequer ser cogitados antes da 

aprovação, pelos acionistas, em AGE, sobre a cisão parcial da Embraer S.A. .  

                                                           
19 Deliberação RCA 11/01/19 
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Não pode ser admitido que  as Cias se valham da própria torpeza. 

Perceba, Excelência, que quando o Memorando, no item 4, refere-se aos 

"Contratos Operacionais" ou "Contratos de Assistência", dispõe que "na 

hipótese de venda ou outro tipo de alienação, inclusive de cisão, de 

todos ou de substancialmente todos os ativos e negócios de 

uma parte em questão, tal parte e a sociedade que vier a ser a 

detentora dos negócios alienados seriam solidariamente responsáveis 

por tais obrigações"  

Confira-se:  

 

Ou seja, nas disposições relativas aos contratos operacionais nos quais a 

Boeing pode vir a alienar algo, há expressa previsão de que a venda/alienação 

dos ativos e negócios de uma parte em questão configura cisão e as 

consequências do ato são tratadas, no MOU, como a legislação determina (.. 

tal parte e a sociedade que vier a ser detentora dos negócios alienados seriam 

solidariamente responsáveis por tais obrigações). No contrato mais importante, 

contudo, em que a Embraer S/A aliena sua aviação comercial completamente, 

o tratamento é diferente – não passa de uma parceria estratégica. 

 

Por meio da disposição acima, contida no MOU assinado pelas 

envolvidas, fica claro, então, que ambas Cias pretendem, conscientemente, 

burlar a legislação, o Estatuto da Embraer S.A, o mercado de capitais, o 

investidor, os órgãos reguladores, etc. 
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É ultrajante o que está sendo perpetrado pela Embraer S/A por meio de 

sua diretoria. Não pode ser admitido o avançar das negociações sem a 

aprovação, portanto, pelo acionista, do ato que deve anteceder toda a 

operação engendrada: a cisão parcial da Cia.  

 

Somente após a aprovação da cisão parcial é que se pode permitir o 

avanço nas tratativas, que, inclusive, têm obrigatoriedade de considerar as 

disposições do artigo 229  e parágrafos da Lei 6404/76.  

 

O que se pede nesta ação, essencialmente, é que se cumpra a Lei 

6404/76 e o Estatuto da Embraer S/A, que são imperativas às negociações e 

operações em andamento. Do contrário, inevitável a ocorrência de prejuízos à 

ordem econômica e aos investidores/acionistas da Cia brasileira.  

 

Por todo o demonstrado nesta peça, impossível não recorrer ao judiciário. 

De fato, o ideal seria que não fosse necessária sua intervenção para balizar o 

mercado de capitais no Brasil, principalmente nesta negociação tão destacada 

no país e no cenário internacional. Mas, infelizmente, após outras 2 tentativas, 

não restou opção para se garantir a proteção do investidor.  

Desta forma, em sede de tutela de urgência, pede e requer a parte autora:  

 

a) intimação do Ministério Público Federal, da CVM  ou até mesmo do 

monitor designado pelo DOJ americano à Embraer, Alexandre H  Rene 

Alexandre.Rene@ropesgray.com, para que verifiquem acerca do 

cumprimento das  exigências contidas no termo de acordo internacional 

assinado pela Cia com os EUA, de forma que não haja prejuízo ou mais 

ônus e problemas à Embraer e a seus acionistas;  

 

https://www.ropesgray.com/en/meta/contact?aid=691fdbc3-c075-49b8-a141-81b92c8cc47f
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b)  Seja determinado, por este juízo, liminarmente, que o Conselho de 

Administração da Embraer S/A realize a convocação imediata de 

Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos artigos 122, VIII, e 

139, IX, da Lei 6404/76, devendo este ato, imperativamente, ser o 

primeiro a ocorrer após o anúncio dos fatos relevantes dos dias 

10/01/18 e 11/01/18, proibindo-se a ocorrência de qualquer outro em 

substituição ou a pretexto de preteri-lo, sob pena de ser considerado 

como inexistente ou até mesmo nulo. Somente por deliberação da 

assembleia geral pode-se definir pela cisão parcial da Cia brasileira 

(que sabe-se estar em andamento, sob a denominação de joint 

venture). Se existe alguma possibilidade de se legitimar os 

procedimentos e negociações existentes entre Embraer S.A. e The 

Boeing Co, esta se consubstancia, urgente e inequivocamente, na 

realização de assembleia geral extraordinária, pois as aprovações já 

concedidas, além de decorrerem de atos e fatos supostamente eivados 

de mácula, envolvem indiscutivelmente a cisão parcial da Embraer S/A, 

a qual só pode ser deliberada pelos  acionistas em Assembleia Geral 

Extraordinária;  

c) Seja determinado por este juízo que conste expressamente do Edital 

para convocação da AGE que a pauta será: (i) examinar, discutir e 

aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da cisão parcial 

da Embraer S/A;  (ii) examinar, discutir e aprovar os termos e condições 

do protocolo e justificação da  cisão parcial da Cia; (iii) deliberar sobre 

nomeação de peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser 

transferida e sobre a empresa especializada que elaborará os laudos de 

avaliação do patrimônio líquido da Cia, conforme disposição do artigo 229 

e seus parágrafos; 

 

d) Em consequência do deferimento do pedido acima, que seja 

determinada a estrita observância ao disposto nos artigos 136, IX, 223, 
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224, 225 e 229 da LSA, que tratam dos procedimentos relativos à 

assembleia geral e à cisão parcial, devendo, por consequência, constar 

do Edital de Convocação as questões necessárias e pertinentes à 

deliberação acerca da cisão parcial da Embraer S/A, consistente na 

segregação de sua aviação comercial e todas as atividades a ela 

correlatas;  

 

e) Seja determinado pelo juízo que, enquanto não ocorrida a Assembleia 

Geral Extraordinária, somente os atos relativos à sua realização e 

concretização podem ser realizados pela Embraer S.A, sob pena de 

serem considerados inexistentes ou até mesmo nulos;  

 

f) Em virtude da suposta fraude com relação à ocorrência da 

Reunião do Conselho de Administração no dia 5 de julho de 2018, requer 

seja determinado por este juízo, imediatamente, que os fatos e atos que 

permearam/envolveram a aduzida RCA sejam apurados pelo Ministério 

Público Federal e pela Comissão de Valores Mobiliários, uma vez que 

esta deliberação resultou na negociação em andamento entre as Cias. 

Que seja determinado, portanto, à Comissão de Valores Mobiliários o 

acompanhamento criterioso das operações em curso entre Embraer S/A e 

The Boeing Co, desde o seu início, buscando-se apurar se os fatos 

informados ao mercado e aos órgãos competentes retratam a realidade 

dos acontecimentos.  

   

  7.2 - PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS 

 

As operações objeto da negociação são complexas, conforme é 

reconhecido pelas próprias empresas envolvidas. Assim, é inconcebível que a 

situação seja tratada como uma joint venture ou parceria estratégica. 
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 Diante de todo o exposto, pede e requer a parte autora:  

a) Citação das requeridas, para que, querendo, apresentem resposta à 

presente ação; 

 

b) Sejam os pedidos julgados procedentes para:  (i) confirmação da tutela de 

urgência pretendida na inicial; (ii) em virtude da não obediência ao disposto 

na LSA e da não ocorrência da assembleia geral extraordinária para 

deliberação sobre a cisão parcial da Embraer S/A, sejam reconhecidos e 

decretados nulos todos os atos, negócios jurídicos, contratos ou qualquer 

negociação entabulada pela Embraer S.A com The Boeing Co, já que são 

considerados, inequivocamente, como danos e prejudiciais à ordem 

econômica e aos interesses dos investidores/acionistas da cia brasileira; 

(iii) decretação da nulidade dos atos aprovados pelo Conselho de 

Administração da Embraer S.A em 05/07/18, o que gera, por conseguinte, 

a nulidade de todos os atos subsequentes; (iv) reconhecer que a 

competência para aprovação de cisão parcial da aviação comercial da Cia 

cabe aos investidores/acionistas, por meio de Assembleia Geral; (v) 

entendendo o juízo pela ocorrência da suposta falsidade alegada, que 

sejam expedidos ofícios e remetida cópia dos autos às autoridades 

competentes, para aplicação das sanções cabíveis; (v) concluindo o juízo 

pela ocorrência de prejuízos, conforme consta da Lei 7347/85, que seja 

determinada a apuração da responsabilidade dos responsáveis 

 

c)  Na hipótese de restar aprovada e definida a cisão parcial da Embraer em 

AGE, requer a parte autora que, como ato subsequente, seja verificada  e 

obedecida a exigência da Oferta Pública de Ações, diante da 

caracterização de alienação do controle societário a investidor estrangeiro, 

devendo ser adotadas as determinações conforme previsto no estatuto da 

Companhia e também da Lei 6404/76. 
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d)  Intimação do Ministério Público, nos termos do §º1, art 5º da Lei 7347/85. 

 

e) Requer a produção das provas admitidas na legislação civil, processual 

civil e esparsa, requerendo, desde já, produção de prova oral, consistente 

na oitiva dos diretores da Cia e de testemunhas que serão arroladas 

oportunamente, bem como a prova documental, além da realização de 

perícia, se necessário for.  

 

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

 

Dá-se à causa o valor de R$  1.000,00.  

 

Nestes termos, pede e aguarda deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019.  
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