EMBRAER S.A.
DELIBERAÇÕES
Comunicamos que o Conselho de Administração da Embraer S.A, em reunião
realizada em 9 de dezembro de 2010, aprovou as seguintes deliberações:
A) Pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º trimestre de 2010
no valor de R$ 144.733.008,80, observadas as seguintes condições:
1. aos acionistas detentores de ações da Embraer, serão pagos juros sobre
capital próprio à razão de R$ 0,20 por ação, sujeito à retenção de 15% de
imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais;
2. que os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados aos dividendos
obrigatórios a serem pagos pela Companhia em relação ao corrente
exercício social, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos
pela Companhia para todos os efeitos previstos na legislação societária;
3. que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas as ações da
Embraer em circulação na data base de 20 de dezembro de 2010;
4. que o crédito correspondente seja feito nos registros contábeis da
Companhia em 30 de dezembro de 2010, em nome dos acionistas com
base na posição acionária de 20 de dezembro de 2010;
5. que a data para início de pagamento seja o dia 14 de janeiro de 2011, sem
nenhuma remuneração; e
6. que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova York
passem a ser ex-direito aos juros sobre o capital próprio a partir do dia 21
de dezembro de 2010, inclusive.
B) Modificações na estrutura organizacional da Empresa
(1) a aceitação de renúncia, a partir de 31 de dezembro de 2010, ao cargo de
Vice-Presidente Executivo para o Mercado de Defesa, apresentada por
Orlando José Ferreira Neto, que assumirá outra posição executiva na
Empresa; e
(2) tendo em vista a criação de unidade empresarial denominada “Embraer
Defesa e Segurança”, dedicada ao gerenciamento das atividades
relacionadas ao mercado de defesa e segurança, incluindo as atividades
atualmente desenvolvidas pela área de defesa, não implicando na

constituição de nova pessoa jurídica, o Conselho aprovou a designação, a
partir de 1º de janeiro de 2011, de Luiz Carlos Siqueira Aguiar, para
assumir o cargo de Vice-Presidente Executivo para o Mercado de Defesa e
Segurança , também denominado Presidente - Embraer Defesa e
Segurança,
acumulando as respectivas funções com as suas atuais
relativas ao cargo de Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com
Investidores , até a eleição e posse de seu substituto nesta área.

São José dos Campos, 10 de dezembro de 2010.
Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Vice-Presidente Executivo Financeiro
e de Relações com Investidores

