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Registro Nº 333-195376

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO (SEC)
Washington, D.C. 20549

Alteração nº 2
no formulário F-3
para o formulário F-4
DECLARAÇÃO DE REGISTRO DE ACORDO COM A LEI DE VALORES MOBILIÁRIOS DE
1933
Embraer S.A.
(Denominação social exata da
Interessada conforme consta em seu
estatuto social)

Embraer Overseas Limited
(Denominação social exata da
Interessada conforme consta em seu
estatuto social)

Embraer Inc.
(Tradução para o inglês da
denominação social da Interessada)
República Federativa do Brasil
(Estado ou outra jurisdição de
incorporação da organização)

Ilhas Cayman
(Estado ou outra jurisdição de
incorporação da organização)

3721
(Número de código de classificação
industrial padrão primário)

3721
(Número de código de classificação
industrial padrão primário)

Não Aplicável
(Nº de identificação do empregador na
Receita Federal)

Não Aplicável
(Nº de identificação do empregador na Receita
Federal)

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, F-56, térreo, sala 2656
12227-901 – São José dos Campos, SP, Brasil
55-12-3927-1000
(Endereço, inclusive CEP, e telefone, inclusive código de área da sede social da interessada)
National Registered Agents, Inc.
875 Avenue of the Americas, Suite 501
New York, NY 10001
1-800-767-1553
(Nome, endereço, inclusive CEP e telefone, com código e área, do agente para citação)
Com cópia para:
Richard S. Aldrich, Jr., Esq.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, LLP
Av. Brig. Faria Lima, 3311
04538-133 São Paulo-SP, Brasil
55-11-3708-1830

Data de início aproximada da oferta pública proposta: ocasionalmente, após a data de vigência desta declaração de registro.
Se os únicos títulos sendo registrados neste formulário estiverem sendo oferecidos nos termos de planos de reinvestimento de
dividendos ou juros, marque a caixa a seguir.
Se algum dos títulos sendo registrados neste formulário estiver sendo oferecido de forma contínua ou diferida nos termos do
artigo 415 da Lei de Valores Mobiliários de 1933, marque a caixa a seguir. ⌧
Se este formulário for protocolado para registrar títulos adicionais para uma oferta de acordo com a Norma 462(b) da Lei de
Valores Mobiliários, marque a caixa a seguir e mencione o número de registro da Lei de Valores Mobiliários da declaração de
registro efetiva anterior para a mesma oferta.
Se este formulário tratar de uma alteração protocolada após essa entrada em vigor do formulário arquivado de acordo com a
Norma 462(d) da Lei de Valores Mobiliários, marque a caixa a seguir e mencione o número de declaração de registro da Lei de
Valores Mobiliários da declaração de registro anterior em vigor para a mesma oferta.
Se este formulário for uma declaração de registro nos termos da Instrução Geral I.C. ou uma alteração após a entrada em vigor
da presente, mediante registro na Comissão, nos termos do artigo 462(e) da Lei de Valores Mobiliários, marque a caixa a
seguir.
Se este formulário tratar de uma alteração protocolada após a entrada em vigor de uma declaração de registro protocolada nos
termos da Instrução Geral I. C. protocolada para registrar títulos ou classes adicionais de valores mobiliários, nos termos do
artigo 413(b) da Lei de Valores Mobiliários, marque a caixa a seguir.
As interessadas neste ato alteram esta declaração de registro na data ou nas datas conforme necessário para adiar sua
data de vigência até as interessadas protocolarem uma alteração posterior da qual consta especificamente que essa
declaração de registro entrará em vigor após essa data, de acordo com a Seção 8(a) da Lei de Valores Mobiliários de
1933 ou até que a declaração de registro entre em vigor nessa data conforme a Comissão de Valores Mobiliários e
Câmbio, agindo de acordo com a referida Seção 8(a), venha a determinar.

NOTA EXPLICATIVA
Esta Alteração nº 2 no formulário F-3 para o formulário F-4 (Protocolo nº 333-195376) da Embraer S.A. está sendo
protocolada somente para rearquivar alguns anexos à Declaração de Registro. Consequentemente, esta alteração nº 2 consiste
apenas da página de rosto, desta nota explicativa, da parte II da Declaração de Registro e de alguns anexos à Declaração de
Registro. O prospecto contido na parte I da Declaração de Registro permanece inalterado e foi omitido no presente.

PROSPECTO

EMBRAER OVERSEAS LIMITED
Montante principal agregado de US$ 540.518.000 em Notas Preferenciais (Senior Notes) de 5,696%
com vencimento em 2023

Garantido incondicionalmente quanto ao pagamento do principal e dos juros por
EMBRAER S.A.
A Embraer Overseas Limited, ou Embraer Overseas, emitiu as Notas, que são total, incondicional e
irrevogavelmente garantidas pela Embraer S.A., ou Embraer, em relação a ofertas públicas de troca concluídas em
16 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013 com base no artigo 144A e o Regulamento S nos termos da Lei de
Valores Mobiliários de 1933, com suas alterações. A Embraer é a empresa controladora da Embraer Overseas. Este
prospecto cobre revendas ocasionais pela venda a detentores de algumas ou de todas as Notas.
As notas pagam juros a uma taxa de 5,696% ao ano e começam a acumular juros a partir de 16 de setembro
de 2013 ou da data de pagamento de juros mais recente em que esses juros foram pagos ou disponibilizados, com
base em um ano de 360 dias, composto por doze meses de 30 dias. Os juros sobre as Notas são exigíveis
semestralmente, retroativo a 16 de março e 16 de setembro de cada ano, começando em 16 de setembro de 2014. As
Notas vencerão em 16 de setembro de 2023.
As Notas e as garantias constituem obrigações não subordinadas a descoberto da Embraer Overseas e da
Embraer , respectivamente, e são classificadas quanto ao direito de pagamento da mesma forma que todos as outras
dívidas futuras não subordinadas a descoberto existentes da Embraer Overseas e da Embraer, respectivamente.
Não receberemos qualquer rendimento pela venda das Notas pelos seus detentores. Além de descontos de
subscrição e comissões, comissões de corretagem e impostos de transferência, se houver, relativos à venda ou
alienação das Notas, pagaremos todas as despesas relacionadas ao registro das Notas e algumas outras despesas.
As Notas foram entregues em formato escritural na Depository Trust Company, ou DTC, nas contas de
seus participantes, incluindo Euroclear Bank S.A./N.V., operador do sistema Euroclear, ou Euroclear, e Clearstream
Banking, société anonyme, ou Clearstream Banking, e negociadas no sistema de liquidação de fundos no mesmo dia
da DTC.

Nosso negócio e o investimento nas Notas envolvem riscos significativos. Consulte “Fatores de risco”
a partir da página 6 deste prospecto.
A Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio Americana (SEC), nem qualquer outra comissão de
valores mobiliários estadual aprovou ou reprovou os títulos ou verificou a adequação da exatidão deste
prospecto. Qualquer declaração em contrário é crime.
A data deste prospecto é

24 de junho de 2014
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Você deve confiar apenas nas informações contidas neste prospecto ou incluídas por referência. Não
autorizamos ninguém a lhe fornecer informações diferentes ou adicionais. Se alguém lhe fornecer
informações diferentes ou adicionais, você não deve confiar nelas. Você deve supor que as informações
contidas ou incluídas por referência ao presente prospecto somente estão precisas na data do presente
prospecto ou na data do documento incluído por referência. Nossos negócios, a situação financeira, os
resultados de operações, os fluxos de caixa e as perspectivas podem ter mudado posteriormente. Este
prospecto não constitui oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários
que não sejam os títulos registrados a que se referem, nem constitui oferta de venda ou solicitação de oferta
para comprar títulos em qualquer jurisdição, para qualquer entidade a quem este tipo de oferta ou
solicitação seja ilegal nessa jurisdição.
Neste prospecto, salvo indicação em contrário, todas as referências a (i) “nós” e “nosso” correspondem à
Embraer S.A. e suas subsidiárias consolidadas, incluindo a Embraer Overseas, (ii) “Embraer Overseas” é a Embraer
Overseas Limited, (iii) “Embraer” é a Embraer S.A., (iv) “Notas restritas” são as Notas Preferenciais (Senior Notes)
de 5,696% com vencimento em 2023 emitidas em 16 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013 e garantias
relacionadas antes de sua alienação e registro conforme a presente declaração de registro, (v) “Notas irrestritas” são
as Notas Preferenciais (Senior Notes) de 5,696% com vencimento em 2023 emitidas em 16 de setembro de 2013 e
30 de setembro de 2013 e garantias relacionadas após sua alienação e registro conforme a presente declaração de
registro, (vi) “Notas” são as notas restritas e irrestritas, em conjunto, (vii) “real”, “reais” ou “R$” são a moeda legal
do Brasil e (viii) “dólares norte-americanos” ou “US$” são a moeda legal dos Estados Unidos.
ONDE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES
Estamos sujeitos a requisitos periódicos de declaração e outros requisitos de informação da Lei Americana
das Bolsas de Valores de 1934 (Lei das Bolsas), e suas emendas. Da mesma forma, somos obrigados a fornecer
relatórios e outras informações à Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas dos Estados Unidos (SEC).
A Embraer Overseas não é obrigada, nos termos da Lei das Bolsas a apresentar relatórios anuais,
trimestrais e atuais, relatórios aos acionistas e outras informações à SEC. A condição financeira da Embraer
Overseas, os resultados das operações e os fluxos de caixa são consolidados em nossas demonstrações financeiras.
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Você pode examinar e copiar os relatórios e outras informações que protocolarmos nos locais de consulta
pública mantidas pela SEC no 100 F Street, N.E., Washington, DC 20549, e no escritório regional da SEC
localizado no Citicorp Center, 500 West Madison Street , Suite 1400, Chicago, Illinois 60661. Você pode obter
cópias desses materiais mediante solicitação por escrito à seção de referência pública da SEC no 100 F Street, N.E.,
Washington, DC 20549, às taxas prescritas. Ligue para a SEC no telefone 1-800-SEC-0330 para obter mais
informações nas salas de informações públicas e os custos de cópia, bem como as taxas para envio por correio das
cópias dos documentos protocolados pela Embraer. Também é possível examinar e copiar este material nos
escritórios da Bolsa de Valores de Nova York (New York Stock Exchange, Inc.), 20 Broad Street, New York, New
York 10005.
INFORMAÇÕES INCLUÍDAS POR REFERÊNCIA
A SEC nos permite “incluir por referência” nesta declaração de registro determinadas informações que
apresentamos à SEC. Isto significa que podemos divulgar a você informações importantes, referindo-nos a outro
documento protocolado separadamente na SEC. Cada documento incluído por referência é atual somente na data
desse documento, e a inclusão por referência desses documentos não cria nenhuma implicação de que não houve
nenhuma mudança nos nossos negócios, desde a respectiva data ou que as informações nele contidas são atuais em
qualquer momento após essa data. As informações incluídas por referência são consideradas parte deste prospecto e
devem ser lidas com o mesmo cuidado. Quando atualizamos as informações contidas nos documentos que foram
incluídos por referência, para registros futuros na SEC, essas informações incluídas por referência no presente
prospecto são consideradas como sendo automaticamente atualizadas e substituídas. Em caso de conflito ou
inconsistência entre as informações contidas neste prospecto e as informações incluídas por referência neste
prospecto, você deve confiar nas informações contidas no documento que foi protocolado posteriormente. Todas as
informações constantes neste prospecto são qualificadas em sua totalidade pelas informações e demonstrações
financeiras, incluindo suas notas, contidas nos documentos que incluímos por referência.
Este prospecto inclui por referência os seguintes documentos:
•

nosso Relatório Anual do ano encerrado em 31 de dezembro de 2013 no Formulário 20F, protocolado em 20 de março de 2014 ou nosso formulário 20-F de 2013; e

•

nosso relatório no formulário 6-K apresentado em 30 de abril de 2014;

Também incluímos neste prospecto por referência todos os relatórios anuais subsequentes protocolados na
SEC no formulário 20-F nos termos da Lei das Bolsas, e nossos relatórios protocolados na SEC no formulário 6-K
que identificamos especificamente de forma a ser incluídos por referência (i) após a data desta declaração de registro
e antes de sua entrada em vigor, ao qual nos referimos como formulário provisório 6-K e (ii) até que a presente
oferta esteja encerrada.
Mediante pedido escrito ou verbal, forneceremos a qualquer pessoa, incluindo qualquer beneficiário
efetivo, a quem uma cópia deste prospecto é entregue, sem nenhum custo, uma cópia de qualquer ou todos os
documentos que foram incluídos por referência no presente prospecto mas não entregues com ele, além de anexos a
esses documentos incorporados, a menos que esses anexos sejam especificamente incluídos por referência nesse
documento. Você pode fazer essa solicitação por escrito ou telefonar-nos seguinte endereço ou telefone:
Luciano Rodrigues Fróes, Diretor de Relações com Investidores
Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170
F-56, térreo, sala 2656
12227-901 São José dos Campos, S.P.
Brasil
Telefone: +(55-12) 3927-4404
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DECLARAÇÕES PREVENTIVAS RELACIONADAS A INFORMAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS
Este prospecto, bem como as informações incluídas por referência no presente prospecto, inclui
estimativas, principalmente em “Fatores de risco”, “Item 3D. Fatores de risco” e “Item 5. Análise operacional e
financeira e perspectivas” incluídas em nosso Formulário 20-F de 2013 e nosso formulário provisório 6-K. Essas
estimativas incluem, entre outras, declarações sobre as condições atuais e tendências futuras no setor de aviação e
mercado de jatos executivos, nossa condição financeira, resultados de operações, fluxos de caixa, dividendos, planos
de financiamento, estratégias de negócios, eficiências ou sinergias operacionais, orçamentos, capital e outros
dispêndios, posições competitivas, oportunidades de crescimento para os produtos existentes, benefícios de novas
tecnologias, planos e objetivos da nossa administração e outros assuntos.
Essas estimativas baseiam-se em grande parte em nossas crenças e expectativas atuais e expectativas sobre
eventos futuros e tendências financeiras que afetam nossos negócios e estão sujeitas a riscos, incertezas e
suposições, inclusive, entre outros fatores:
•

nossa capacidade de gerar fluxo de caixa suficiente para atender todo nosso endividamento presente e
futuro;

•

a situação geral econômica, política e de negócios, no Brasil bem como em nossos outros mercados;

•

mudanças nas condições de competitividade e no nível geral de demanda por nossos produtos;

•

as expectativas da diretoria e as estimativas acerca de nosso desempenho financeiro futuro, planos e
programas de financiamento, e os efeitos da concorrência;

•

os efeitos de cancelamentos, modificações e/ou reprogramação de pedidos contratuais pelos clientes;

•

o efeito de prioridades ou reduções variáveis nos orçamentos de defesa do governo brasileiro ou de
governos internacionais sobre nossas receitas;

•

o desenvolvimento e comercialização continuamente bem-sucedidos da família de jatos EMBRAER
170/190, nossa linha de jatos executivos (inclusive Phenom 100, Phenom 300, Lineage 1000, Legacy
450 e Legacy 500) e nossas aeronaves de defesa;

•

nosso nível de endividamento;

•

a antecipação de tendências em nosso segmento incluindo, entre outros, a continuidade de tendências
de longo prazo no tráfego de passageiros e produção de receita no segmento de companhias aéreas;

•

nossas previsões de curto e longo prazo para o mercado de aeronaves comerciais com capacidade
para 30 a 120 passageiros;

•

nossos planos de despesas;

•

inflação e flutuações da taxa de câmbio;

•

o impacto dos preços voláteis de combustível e a resposta do setor de companhias aéreas;

•

nossa capacidade de desenvolver e entregar pontualmente os produtos;

•

a disponibilidade de financiamento de venda para os clientes atuais e em potencial;

•

a regulamentação governamental atual e futura;

•

o relacionamento com nossa força de trabalho;
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•

outros fatores de risco discutidos sob o título “Item 3D — Fatores de risco” em nosso formulário 20F de 2013; e

•

outros fatores discutidos sob “Fatores de risco” neste prospecto.

Os termos “acredita”, “poderá”, “será”, “calcula”, “estima”, “continua”, “estabelece”, “pretende”, "espera"
e semelhantes destinam-se a identificar considerações sobre estimativas. Não nos obrigamos a atualizar
publicamente ou revisar estimativas devido a novas informações, acontecimentos futuros ou outros fatores. À luz
destes riscos e incertezas, as estimativas e circunstâncias discutidas neste prospecto e nas informações incluídas por
referência neste prospecto podem não ocorrer.
O desempenho e os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles previstos nas estimativas em
decorrência de vários fatores, tais como os riscos descritos neste prospecto e nas informações incluídas por
referência neste prospecto, incluindo nossos formulários 20-F de 2013 e 6-K provisório. Os potenciais investidores
não devem confiar demais nessas estimativas. Saiba que você não deve depositar confiança indevida nessas
estimativas, que falam apenas a partir da data deste documento. Riscos adicionais relacionados a nossos negócios, os
setores em que atuamos ou quaisquer valores mobiliários que os detentores possam oferecer e vender nos termos
deste prospecto podem ser descritos ocasionalmente em nossos protocolos junto à SEC. Não temos a intenção, nem
assumimos qualquer obrigação, de publicar estimativas revisadas para refletir eventos ou circunstâncias após a data
desta declaração de registro ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos.
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RESUMO
Este resumo destaca informações selecionadas contidas em outros lugares ou incluídas por referência no
presente prospecto e podem não conter todas as informações que podem ser importantes para você. Você deve ler o
prospecto inteiro, incluindo os dados financeiros e as notas relacionadas, antes de tomar uma decisão de
investimento. Você deve prestar especial atenção para a seção “Fatores de risco” deste prospecto e dos
documentos incluídos por referência, incluindo nosso formulário 20-F de 2013 que contém nossas demonstrações
financeiras consolidadas auditadas em 31 de dezembro de 2013 e 2012 e de cada ano encerrado em 31 de dezembro
de 2013 e 2012, e nosso formulário 6-K provisório contendo nossas demonstrações financeiras consolidadas não
auditadas em 31 de março de 2014 e 2013 e dos três meses findos em 31 de março de 2014 e 2013 incluídas por
referência ao presente. Consulte “Introdução — Apresentação das informações financeiras e outros dados” em
nosso formulário 20-F de 2013 e no nosso formulário 6-K provisório.
Embraer Overseas Limited
A Embraer Overseas é uma empresa de responsabilidade limitada isenta das Ilhas Cayman e uma
subsidiária integral da Embraer S.A., uma empresa brasileira, e foi constituída em setembro de 2006 para atuar
principalmente como subsidiária de finanças da Embraer. Sua sede fica nos escritórios da Intertrust Corporate
Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Ilhas Cayman, e seus
documentos legais e quaisquer outros documentos sobre a Embraer Overseas que são referenciados no presente
prospecto podem ser inspecionados na sede da Embraer Overseas no mesmo endereço. Nenhuma demonstração
financeira foi produzida pela Embraer Overseas na data deste prospecto, e não se espera que demonstrações
financeiras sejam preparadas pela Embraer Overseas no futuro.
Embraer S.A.
Somos um dos maiores fabricantes de aeronaves comerciais (ou seja, jatos regionais e de média
capacidade) do mundo, com base na receita de aeronaves comerciais em 2013, com uma base global de clientes.
Concentramo-nos em obter a satisfação do cliente com uma oferta variada de produtos e serviços para os mercados
de aeronaves comerciais, jatos executivos, bem como os mercados de defesa e segurança. Nosso negócio de Aviação
Comercial, incluindo serviços relacionados à aviação, representou 53% de nossa receita em 2013. Somos o principal
fornecedor de aeronaves de defesa para a Força Aérea Brasileira, com base em números de aeronaves vendidas, e
também vendemos aviões para forças militares na Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina. Nosso negócio
de Defesa e Segurança, incluindo serviços relacionados à aviação, representou 19,2% de nossa receita em 2013.
Desenvolvemos uma linha de jatos executivos com base em uma de nossas plataformas de jatos regionais e
lançamos novos jatos executivos nas categorias básica, leve, ultragrande e meio-leve/médio: as famílias de
aeronaves Phenom 100/300, Lineage 1000 e Legacy 450/500, respectivamente. Nosso negócio de Jatos Executivos,
incluindo serviços relacionados a aviação, representou 26,4% de nossa receita em 2013. Fornecer suporte de alta
qualidade ao cliente é um elemento essencial do nosso enfoque no cliente e um fator crítico para mantermos
relacionamentos de longo prazo. Outros negócios relacionados foram responsáveis por 1,4% de nossas receitas em
2013.
Para o exercício findo 31 de dezembro de 2013 e os três meses encerrados em 31 de março de 2014,
geramos uma receita de US$ 6.235 bilhões e US$ 1.242 bilhão, respectivamente, dos quais aproximadamente 78% e
61%, respectivamente, foram expressos em dólares dos Estados Unidos. Em 31 de março de 2014, tínhamos uma
dívida pendente consolidada de US$ 2.217,8 bilhões. Em 31 de março de 2014, tínhamos uma carteira de pedidos
firmes num total US$ 19,2 bilhões, que incluía 464 pedidos firmes de aeronaves comerciais.
Informações sobre a empresa
Somos uma empresa de capital aberto, devidamente constituída nos termos das leis brasileiras, com prazo
indefinido. Originalmente fundada em 1969 pelo governo federal brasileiro, fomos privatizados em 1994. Com
relação à nossa privatização, fomos transformados em sociedade anônima de capital aberto e estamos sujeitos à
Legislação Societária brasileira. Nosso escritório principal está localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170,
12227-901, São José dos Campos, São Paulo, Brasil. Nosso telefone é +55-12-3927-1000. Nosso representante para

citação nos Estados Unidos é a National Registered Agents Inc., localizada no 875 Avenue of the Americas, Suite
501, Nova York, Nova York 10001, telefone +1-800-767-1553.
Mantemos um site na Internet no endereço www.embraer.com. As informações constantes do nosso portal
da Internet não fazem parte do presente prospecto nem são incluídas por referência.
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Descrição resumida das Notas
A seguinte descrição resumida das Notas está sujeita a diversas exceções e qualificações importantes.
Para obter informações adicionais sobre as condições das Notas, consulte “Descrição das Notas”.
Emitente

Embraer Overseas Limited.

Avalista

Embraer S.A.

Notas oferecidas

Montante principal agregado de US$ 540.518.000 em Notas
Preferenciais (Senior Notes) de 5,696% com vencimento em
2023.

Garantias

A Embraer garante, irrevogável e incondicionalmente, o
pagamento integral e pontual do principal, juros, valores
adicionais e todos os outros valores que podem se tornar devidos
e exigíveis em relação às Notas.

Data de vencimento

16 de setembro de 2023.

Taxa de juros

As Notas pagam juros à taxa de 5,696% ao ano e começam a
acumular juros a partir de 16 de setembro de 2013 e a partir da
data de pagamento de juros mais recente em que juros foram
pagos ou disponibilizados, com base em um ano de 360 dias,
composto por doze meses de 30 dias.
Se a presente declaração de registro no formulário F-3 deixar de
ter validade ou se o prospecto contido nele deixar de ser
utilizável, podemos ser obrigados a pagar juros adicionais como
descrito sob o título “Descrição das Notas — Direitos de registro
dos detentores de notas restritas — Juros adicionais”.

Datas de pagamento de juros

Os juros sobre as Notas são pagos semestralmente retroativo a
16 de março e 16 de setembro de cada ano, começando a partir
de 16 de setembro de 2014.

Ranking

As Notas são obrigações preferenciais da Embraer Overseas e
não são protegidas por garantia. O direito de pagamento das
Notas é:
• igual ao direito de pagamento a todas as outras dívidas não
garantidas e não subordinadas existentes e futuras da Embraer
Overseas;
• preferencial no direito de pagamento da dívida subordinada
da Embraer Overseas; e
• efetivamente subordinado à dívida e outros passivos
(incluindo dívidas comerciais a pagar) das subsidiárias da
Embraer Overseas e à dívida garantida da Embraer Overseas
na medida desse título.
As garantias são obrigações gerais da Embraer não protegidas
por qualquer caução. O direito ao pagamento nos termos das
garantias é:
• igual ao direito de pagamento a todas as outras dívidas não
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garantidas e não subordinadas existentes e futuras da
Embraer;
• preferencial no direito de pagamento da dívida subordinada
da Embraer; e
• efetivamente subordinado a determinadas obrigações, tendo
preferência legal, incluindo pedidos de vencimentos, salários,
seguridade social, impostos e custas judiciais, despesas e
custos, e à dívida e outros passivos (incluindo dívidas
comerciais a pagar) das subsidiárias da Embraer e à dívida
garantida da Embraer na medida desse título.
Pagamento de valores adicionais

A Embraer Overseas, em relação às Notas, e a Embraer, em
relação às garantias, se obrigam a pagar valores adicionais
relacionados a quaisquer pagamentos de juros ou do principal,
de modo que o montante que os detentores recebem após a
tributação no Brasil ou nas Ilhas Cayman seja igual ao montante
que eles teriam recebido se não estivessem sujeitos a retenção de
imposto, salvo algumas exceções.

Resgate fiscal

A Embraer Overseas poderá, a seu critério, resgatar as Notas, no
todo mas não em parte, a 100% do seu montante principal mais
juros vencidos e não pagos e montantes adicionais, se houver, na
ocorrência de eventos especificados relacionados com a
legislação fiscal aplicável. Consulte “Descrição das Notas —
Resgate e Recompra — Resgate Opcional de Impostos”.

Resgate opcional

A Embraer Overseas poderá, a seu critério, resgatar as Notas, no
todo ou em parte, mediante o pagamento do montante principal
das Notas a serem resgatados e um montante “make-whole” (se
aplicável), acrescido de juros. Consulte “Descrição das Notas —
Resgate e Recompra — Resgate opcional com montante “MakeWhole”.

Convenções

O contrato de emissão que rege as Notas, datado de 16 se
setembro de 2013, entre a Embraer Overseas, como emitente, a
Embraer, como avalista e o Bank of Ney York Mellon, como
agente fiduciário (cujo prazo inclui qualquer sucessor como
agente fiduciário nos termos do contrato de emissão),
escriturário, agente de transferência e principal agente pagador,
conforme complementado por um contrato de emissão
complementar a ser firmado em ou antes de 27 de junho de
2014, ao qual nos referimos como o contrato de emissão, contêm
cláusulas restritivas que, entre outras coisas e sujeito a
determinadas exceções,
(1) limitam a capacidade da Embraer de:
•

incorrer em ônus; e

•

consolidar, fundir ou transferir ativos; e

(2) limitam a capacidade da Embraer Overseas em:
•

incorrer em ônus;
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•

consolidar, fundir ou transferir ativos; e

•

participar de certas atividades e transações.

Outras emissões

A Embraer Overseas se reserva o direito, ocasionalmente, sem o
consentimento dos portadores das Notas, de emitir Notas
adicionais com termos e condições idênticos aos das Notas, que
aumentarão o montante principal agregado e serão consolidadas
e formarão uma única série com as Notas.

Forma e denominação; Liquidação

As Notas foram emitidas sob a forma de notas globais em forma
totalmente registrada sem cupons de juros. As notas restritas são
representadas por certificados globais restritos com menções de
restrições de transferência, enquanto as notas irrestritas serão
representadas por certificados globais irrestritos. As notas
globais serão trocadas ou transferidas, conforme o caso, por
notas certificadas definitivas de forma totalmente registradas
sem cupons de juros, apenas em circunstâncias limitadas. As
Notas serão emitidas na forma de unidades de US$ 2.000 e
múltiplos inteiros de US$ 1.000 para o excedente. Consulte
“Descrição das Notas — Generalidades”.
As Notas foram entregues em formato escritural nas instalações
da Depository Trust Company, ou DTC, nas contas de seus
participantes, incluindo Euroclear Bank S.A./N.V., operador do
sistema Euroclear, ou Euroclear, e Clearstream Banking, société
anonyme, ou Clearstream Banking, e negociadas no sistema de
liquidação de fundos no mesmo dia da DTC.

Utilização dos Recursos

Nem a Embraer Overseas nem a Embraer receberão quaisquer
recursos provenientes da venda das Notas por qualquer detentor
vendedor nos termos do prospecto.

Direitos de registro

Em 16 de setembro de 2013, a Embraer Overseas e a Embraer
celebraram o acordo de direitos de registro com o Citigroup
Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities, Inc. e Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como
representantes dos compradores iniciais das notas restritas, ou os
gerentes de negócios, pelo qual a Embraer Overseas e a Embraer
concordaram, se e quando for exigido, uma declaração de
registro de prateleira, para envidar seus melhores e razoáveis
esforços para (i) protocolar uma declaração de registro de
prateleira permitindo a venda de todas as Notas por seus
respectivos portadores e tornar esta declaração de prateleira
válida, e (ii) manter a declaração de registro de prateleira
continuamente válida até que o primeiro dos seguintes eventos
ocorra: (a) quando todas as Notas restritas forem alienadas em
conformidade com a declaração de registro; ou (b) quando as
Notas restritas não estiverem mais em circulação. Consulte
“Descrição das Notas — Direitos de registro dos portadores de
Notas restritas”.
Esta declaração de registro no formulário F-3 foi devidamente
protocolada pela Embraer Overseas e pela Embraer para cumprir
suas obrigações descritas no parágrafo acima.
Pode ser feito um pedido de cotação das Notas na Bolsa de Nova
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York (NYSE) se solicitado pela maioria dos detentores de notas
restritas nos termos do acordo de direito de registro. Contudo,
não podemos assegurar que esses detentores farão esta
solicitação no futuro ou que este pedido seja aceito. No
momento não há mercado público para as notas.
Legislação aplicável

O contrato de emissão, as Notas e as garantias são regidos pelas
leis do estado de Nova York.

Fatores de Risco

Você deve considerar cuidadosamente as informações previstas
na seção intitulada “Fatores de risco” começando na página 6
deste prospecto e todas as outras informações fornecidas para
você no presente prospecto, para decidir se deve investir nas
Notas.

Agente Fiduciário, escriturário e agente de
transferência

The Bank of New York Mellon.

Principal agente pagador

The Bank of New York Mellon.
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ÍNDICE DE GANHO EM ENCARGOS FIXOS
O índice de ganho de encargos fixos para a Embraer é descrito abaixo para cada ano no período de cinco
anos findo em 31 de dezembro de 2013 e para os três meses findos em 31 de março de 2014.
Para fins de cálculo do índice de ganho em encargos fixos, os ganhos são definidos como receita antes de
impostos mais encargos fixos e amortização de juros capitalizados menos juros capitalizados e exigências de
dividendos em ações preferenciais, se houver. Os encargos fixos consistem de juros (capitalizados e gastos),
amortização dos custos de emissão de dívida diferidos e a parte da despesa de aluguel representando o fator de juros
e exigências de dividendos em ações preferenciais de subsidiárias com controle majoritário.

Três meses
findos em 31
de março de
2014
Índice de ganho em encargos fixos

3,98

Exercício findo em 31 de dezembro de

2013
5,49

2012
6,19
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2011
3,38

2010
5,36

2009
3,68

FATORES DE RISCO
Você deve considerar cuidadosamente os riscos e incertezas descritos abaixo, além de todas as outras
informações incluídas ou incluídas por referência neste prospecto, inclusive sob o título “Item 3D. Fatores de
risco”em nosso formulário 20-F de 2013 antes de decidir investir nas Notas. Nossos negócios, nossa situação
financeira e os resultados de operações e os fluxos de caixa podem ser adversamente afetados de forma substancial
por qualquer dos riscos e incertezas descritos neste documento. Riscos adicionais atualmente desconhecidos por
nós ou que julgamos irrelevantes no momento podem também prejudicar nossa condição financeira e as operações
de negócios.
Riscos relacionados às Notas
Podemos não conseguir gerar caixa suficiente para atender a todo nosso endividamento presente ou futuro,
incluindo as Notas, e podemos ter que tomar outras ações para atender nossas obrigações relativas ao
endividamento, o que pode não ser bem-sucedido.
Nossa capacidade de efetuar os pagamentos programados ou de refinanciar nossas obrigações de dívida
depende de nosso desempenho financeiro e operacional, que está sujeito a condições de mercado competitivas e
econômicas vigentes e a certos fatores financeiros, de negócios e outros além de nosso controle. Não garantimos que
consigamos manter um nível de fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais suficiente para permitir-nos
pagar o principal e o prêmio, se houver, e juros de nosso endividamento.
Se não pudermos efetuar pagamentos programados sobre nossa dívida, estaremos inadimplentes e, em
consequência, nossos credores podem declarar vencidos o principal e os juros, ou os emprestadores podem cancelar
seus compromissos de nos emprestar fundos e executar os ativos garantindo seus empréstimos.
O contrato de emissão não contém convênios financeiros, restringindo a ocorrência de endividamento futuro
por nós ou por nossas subsidiárias.
Nem nós, nem qualquer de nossas subsidiárias estamos impedidos de incorrer em dívida adicional nos
termos do contrato de emissão. Se incorrermos em dívida adicional classificada em igualdade com as Notas, os
detentores dessa dívida terão direito a compartilhamento proporcional a você em quaisquer rendimentos distribuídos
relativos a qualquer insolvência, liquidação, reorganização, dissolução ou outro tipo de fechamento de nossa
empresa. Isso pode ter o efeito de reduzir o valor dos rendimentos pagos a você.
A Embraer Overseas não tem nenhuma operação própria de geração de receita, portanto os portadores de
Notas dependem da Embraer para fornecer à Embraer Overseas fundos suficientes para efetuar pagamentos
relativos às Notas no seu vencimento.
A Embraer Overseas é uma subsidiária integral direta da Embraer e foi constituída nas Ilhas Cayman como
empresa de responsabilidade limitada em 22 de setembro de 2006. A Embraer Overseas foi criada principalmente
para funcionar como subsidiária de finanças da Embraer. Nesse sentido, a capacidade do Embraer Overseas em
pagar o principal, os juros e outros montantes devidos sobre as Notas dependerá das condições financeiras da
Embraer e de seus resultados operacionais. No caso de uma alteração adversa nas condições financeiras ou nos
resultados operacionais da Embraer, a Embraer Overseas pode não ter fundos suficientes para pagar todos os
montantes devidos sobre as Notas.
Acontecimentos em outros mercados emergentes podem afetar adversamente o valor de mercado das Notas.
O preço de mercado das Notas pode ser adversamente afetado pela queda nos mercados financeiros
internacionais e pelas condições econômicas mundiais. Os mercados de valores mobiliários brasileiros são, em graus
variados, influenciados por condições econômicas e de mercado em outros mercados emergentes, especialmente os
da América Latina. Embora a situação econômica varie de um país para outro, as reações dos investidores frente aos
acontecimentos em um país poderão afetar os mercados de valores mobiliários e os títulos de emissores em outros
países, incluído o Brasil. Não garantimos que o mercado de valores mobiliários brasileiro não continue a ser afetado
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negativamente por eventos em outros lugares, especialmente em mercados emergentes, ou que tais acontecimentos
não tenham um impacto negativo sobre o valor de mercado das Notas.
Pagamentos sobre as Notas e as garantias são subordinados a todas as obrigações de dívida garantidas da
Embraer Overseas e da Embraer, se for o caso, e efetivamente subordinados às obrigações de dívida de
nossas subsidiárias.
As Notas e as garantias constituem obrigações não subordinadas a descoberto da Embraer e da Embraer
Overseas e serão classificadas quanto ao direito de pagamento da mesma forma que todas as outras dívidas futuras
não subordinadas a descoberto existentes da Embraer e da Embraer Overseas. Embora os portadores das Notas
tenham um crédito direto mas sem garantia sobre os bens e o patrimônio da Embraer e da Embraer Overseas, o
pagamento sobre as Notas estão subordinados à dívida garantida da Embraer Overseas na medida dos bens e do
patrimônio protegendo essa dívida. Além disso, pela legislação brasileira, nossas obrigações quanto às garantias são
subordinadas a determinadas preferências legais, incluindo reclamações trabalhistas, obrigações securitárias,
seguridade social, impostos, custas judiciais, despesas e custos, bem como outras reivindicações legais específicas
da indústria aeronáutica. Em caso de liquidação da Embraer ou da Embraer Overseas, essas preferências legais
prevalecerão sobre quaisquer outras reivindicações, incluindo reclamações por qualquer portador das Notas.
Em 31 de março de 2014, em base consolidada, tínhamos US$ 2.217,8 bilhões em dívidas pendentes dos
quais US$ 297,3 milhões eram de dívida garantida e US$ 1.045,8 bilhões eram dívida de nossas subsidiárias. Desta
dívida total pendente, US$ 1.461 bilhão estava expresso em dólares norte-americanos.
Além disso, em 31 de março de 2014, tivemos uma exposição fora do balanço de US$ 608,0 milhões
relativa às garantias de valor financeiro e residual, garantidos por rendimentos esperados de garantias de
desempenho e a venda de ativos subjacentes que, em 31 de março de 2014, totalizavam US$ 870,0 milhões. Esse
montante representa o resultado agregado de diversas operações e, caso a caso, podemos nos confrontar com
eventuais insuficiências.
Todos os direitos dos portadores das Notas de participar nos ativos de nossas subsidiárias sobre alguma
liquidação ou reorganização estarão sujeitos às reivindicações anteriores dos credores de nossas subsidiárias. O
contrato de emissão inclui uma limitação, no futuro, em nossa capacidade de criar ônus, embora essa limitação
esteja sujeita a certas exceções significativas. O contrato de emissão não restringe nossas subsidiárias, fora a
Embraer Overseas, de criar ônus.
Realizamos uma parte de nossas operações de negócios através de nossas subsidiárias. No serviço dos
pagamentos a serem feitos sobre as Notas, dependeremos, em parte, dos fluxos de caixa provenientes dessas
subsidiárias, que consistem principalmente de pagamentos de dividendos.
A capacidade dessas subsidiárias em fazer pagamentos de dividendos a nós será afetada, entre outros
fatores, pelas obrigações dessas entidades com seus credores, exigências da lei societária brasileira e outras leis e
restrições incluídas em acordos celebrados entre, ou relativos a essas entidades.
A política cambial do Brasil pode afetar nossa capacidade de fazer remessas de dinheiro fora do Brasil em
relação às Notas.
Nos termos da legislação brasileira, as empresas brasileiras não são obrigadas a obter autorização do Banco
Central para fazer pagamentos em dólares norte-americanos para o exterior, relativos às Notas em favor de pessoas
estrangeiras, tais como os detentores das Notas. Não garantimos que essa legislação continue em vigor no momento
em que formos obrigados a realizar nossas obrigações de pagamento, relativas às Notas. Se essa legislação ou sua
interpretação for modificada e uma autorização do Banco Central for necessária, a Embraer pode precisar obter uma
autorização do Banco Central para transferir os montantes relativos às Notas para o exterior, ou, alternativamente,
fazer esses pagamentos com fundos detidos por nós para o exterior. Não garantimos que essa autorização seja obtida
ou que esses fundos estejam disponíveis.
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Restrições à circulação da moeda para o exterior podem prejudicar a capacidade dos detentores das Notas de
receber juros e outros pagamentos relativos às Notas.
O governo brasileiro poderá impor restrições sobre a conversão de moeda brasileira para moedas
estrangeiras e sobre a remessa a investidores estrangeiros dos resultados de seus investimentos no Brasil. A lei
brasileira permite ao governo impor essas restrições sempre que houver um desequilíbrio substancial na balança de
pagamentos do Brasil ou se houver razões para prever um grave desequilíbrio. O governo brasileiro impôs restrições
de remessas por aproximadamente seis meses em 1990. Restrições semelhantes, se impostas no futuro, podem
prejudicar ou impedir a conversão pagamentos de juros ou do principal, relativos às Notas pela Embraer, de reais em
dólares norte-americanos e a remessa de dólares norte-americanos para o exterior aos portadores das Notas. O
governo brasileiro pode tomar medidas semelhantes no futuro.
Não podemos assegurar que se desenvolva um mercado público ativo para as Notas.
Não há nenhum mercado público estabelecido para as Notas. Nós não podemos fornecer nenhuma garantia
quanto ao futuro desenvolvimento de um mercado para as Notas, a capacidade dos detentores das Notas em vendêlas, ou o preço pelo qual esses portadores consigam vender suas Notas. Se esse mercado se desenvolver, as Notas
podem ser negociadas a preços maiores ou menores do que o preço pago pelos investidores pelas Notas, dependendo
de vários fatores, incluindo taxas de juros vigentes, nossos resultados de operações e as condições financeiras, a
evolução política e econômica que afetam o Brasil e o mercado de valores mobiliários semelhantes. Não podemos
assegurar quanto à evolução ou liquidez de qualquer mercado para as Notas. A liquidez de qualquer mercado para as
Notas dependerá de uma série de fatores, incluindo:
•

o número de detentores de Notas;

•

nosso desempenho operacional e condições financeiras;

•

o mercado de valores mobiliários semelhantes;

•

se as notas, se solicitado pela maioria dos detentores de notas restritas conforme o acordo de
direitos de registro, serão cotadas na NYSE; e

•

taxas de juros vigentes.

Historicamente, o mercado de títulos de dívida semelhantes às Notas esteve sujeito a interrupções que
causaram substancial volatilidade dos preços dos valores mobiliários semelhantes às Notas. Não podemos assegurar
que o mercado para as Notas, se houver, esteja livre de perturbações semelhantes ou que qualquer dessas
perturbações não possa afetar adversamente o preço pelo qual você pode vender suas Notas. Portanto, não
garantimos que você consiga vender suas Notas em um momento específico ou que o preço que você receber ao
vender seja favorável.
Sentenças de tribunais brasileiros para fazer-nos cumprir nossas obrigações relativas às Notas podem ser
exigíveis apenas em reais.
Se processos forem instaurados perante a justiça no Brasil no sentido de fazer-nos cumprir nossas
obrigações relativas às Notas, em particular as garantias fornecidas pela Embraer, não seremos obrigados a cumprir
essas obrigações em moeda diferente do Real. Qualquer sentença contra nós nos tribunais brasileiros em relação a
quaisquer obrigações de pagamento relativas às Notas e suas garantias será expressa em reais, equivalente ao
montante em dólares norte-americanos à taxa de câmbio publicada pelo Banco Central na data em que a sentença for
pronunciada. Não podemos assegurar que essa taxa de câmbio irá permitir-lhe uma compensação integral do
montante investido nas Notas.
Alterações em nossas classificações de crédito podem afetar adversamente o valor das Notas.
As Notas foram classificadas BBB pela Standard & Poors e Baa3 pela Moodys. Essas classificações são
limitadas no escopo e não abordam todos os riscos significativos relativos a um investimento nas Notas, mas
refletem apenas a opinião de cada agência no momento em que a avaliação é emitida. Uma explicação do
significado dessa classificação pode ser obtida com essa agência classificadora. Pode não haver nenhuma garantia de

10

que essas classificações de crédito permaneçam em vigor em qualquer período, ou que não sejam rebaixadas,
suspensas ou retiradas inteiramente pelas agências classificadoras se, no julgamento de cada agência, as
circunstâncias o justifiquem. Mudanças reais ou previstas ou rebaixamentos em nossas classificações de crédito,
incluindo algum anúncio que nossas classificações estejam sob análise para rebaixamento, podem afetar o valor de
mercado das notas e aumentar nossos custos de empréstimos corporativos.
Em caso de falência seremos obrigados a pagar valores somente em reais.
Qualquer sentença contra nós nos tribunais brasileiros em relação a qualquer de nossas obrigações de
pagamento relativas às Notas devido à aceleração das Notas sobre nossa falência será expressa em reais equivalente
ao montante em dólares norte-americanos à taxa de câmbio na data em que uma sentença declarando nossa falência
for proferida. Consequentemente, em caso de falência, todos os créditos detidos contra nós expressos em moeda
estrangeira serão convertidos em reais na taxa de câmbio vigente na data da declaração de falência pelo juiz. Neste
caso, pode ser necessária uma autorização do Banco Central para a conversão desse montante expresso em reais em
moeda estrangeira e para a sua remessa ao exterior.
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UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
Nem a Embraer Overseas nem a Embraer receberão quaisquer recursos provenientes da venda das Notas
por qualquer detentor vendedor nos termos do prospecto.
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DETENTORES VENDEDORES
Os detentores vendedores podem, ocasionalmente, oferecer e vender alguns ou todos os títulos nos termos
do prospecto (conforme alterado e complementado pelo presente) nos termos dos procedimentos descritos sob o
título “Descrição das Notas — Direitos de registro dos detentores de notas restritas”. As informações referentes a
detentores vendedores e o montante agregado das Notas oferecidos pelos investidores vendedores serão fornecidos
adiante em um suplemento do prospecto, em uma emenda após a entrada em vigor ou em registros que fizermos na
SEC nos termos da Lei das Bolsas que são incluídos aqui por referência.
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TAXAS DE CÂMBIO
Até 4 de março de 2005, o Brasil tinha dois mercados de câmbio legais principais:
•

o mercado de câmbio comercial e

•

o mercado de câmbio de taxa flutuante.

A maior parte das operações de câmbio comerciais e financeiras era feita com base no mercado de câmbio
comercial. Essas operações incluíam a compra e venda de ações e pagamento de dividendos ou juros relacionados a
ações. Só era possível comprar moeda estrangeira no mercado de câmbio comercial por meio de um banco brasileiro
autorizado a comprar e vender moedas nesses mercados. As taxas de câmbio eram negociadas livremente nos dois
mercados.
A Resolução 3.265 do Conselho Monetário Nacional (CMN) de 4 de março de 2005 consolidou os
mercados em um único mercado de câmbio, em vigor em 14 de março de 2005. Todas as operações de câmbio são
agora realizadas por instituições autorizadas a operar no mercado consolidado, e estão sujeitas a registro no sistema
de registro eletrônico do Banco Central do Brasil, ou Banco Central. As taxas de câmbio continuam a ser livremente
negociadas, mas podem ser influenciadas pela intervenção do Banco Central.
Desde 1999 o Banco Central permite que a taxa real/dólar norte-americano flutue livremente, e, durante
esse período, a taxa real/dólar norte-americano tem flutuado consideravelmente. No passado, o Banco Central
intervinha de tempos em tempos para controlar movimentos instáveis em taxas de câmbio. Não podemos prever se o
Banco Central ou o governo brasileiro irá continuar deixando o real flutuar livremente ou se fará alguma intervenção
no mercado de câmbio por meio de um sistema de faixas de moeda ou outro modo. O real pode ser depreciado ou
valorizado em relação ao dólar norte-americano de forma substancial, no futuro.
A tabela a seguir mostra a taxa de venda do câmbio comercial, expressa em reais por dólar norteamericano, para os períodos indicados:

Exercício findo em 31 de dezembro de
2009 ..........................................................................
2010 ..........................................................................
2011 ..........................................................................
2012 ..........................................................................
2013 ..........................................................................

Taxa de câmbio em reais para US$1,00
Final do
Período
Baixo
Alto
Média (1)
1,7024
2,4218
1,9957
1,7412
1,6554
1,8811
1,7601
1,6662
1,5345
1,9016
1,6709
1,8758
1,7024
2,1121
1,9588
2,0435
1,9528
2,4457
2,1741
2,3426

Mês/exercício findo em
31de outubro de 2013 ...............................................
30 de novembro de 2013 ..........................................
31de dezembro de 2013 ............................................
31 de janeiro de 2014 ..............................................
28 de fevereiro de 2014 ...........................................
31 de março de 2014.................................................
31 de abril de 2014 ...................................................
31 de maio de 2014...................................................
Junho (até o dia 20) de 2014.....................................

Taxa de câmbio em reais para US$1,00
Final do
Período
Baixo
Alto
Média (2)
2,1611
2,2123
2,1886
2,2026
2,2426
2,3362
2,2954
2,3249
2,3102
2,3817
2,3455
2,3426
2,3335
2,4397
2,3822
2,4263
2,3334
2,4238
2,3837
2,3334
2,2603
2,3649
2,3298
2,2603
2,1974
2,2811
2,2328
2,2360
2,2101
2,2405
2,2209
2,2390
2,2296
2,2802
2,2467
2,2380

Fonte: Banco Central.
(1) Representa a média das taxas de câmbio no último dia de cada mês durante os respectivos períodos.
(2) Representa a média das taxas de câmbio durante os respectivos períodos.
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CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO
A tabela a seguir estabelece nossa capitalização em 31 de março de 2014, em base real, derivada de nossas
demonstrações financeiras consolidadas não auditadas.
Esta tabela deve ser lida em conjunto com nossas demonstrações financeiras consolidadas não auditadas e
as notas relacionadas e “Análise operacional e financeira e prospecto” em nosso formulário 20-F de 2013 e em
nosso formulário intermediário 6-K de março de 2014, ambos incluídos ao presente por referência.
Real em março de 2014
US$ (milhões)
2.217,8
Empréstimos (curto e longo prazo)................................
Patrimônio ................................................................
Capital social
1.438,0
Títulos do Tesouro
(78,7)
Reservas de receitas
2.205,6
Remuneração com base em ações
27,8
Outras perdas abrangentes acumuladas
(33,8)
Lucros Retidos
80,8
Juros não controlados
98,9
Total do capital próprio
3.738,6
Capitalização total ................................................................
5.956,4
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DESCRIÇÃO DAS NOTAS
A Embraer Overseas emitiu as Notas mediante um contrato de emissão datado de 16 de setembro de 2013
entre a Embraer Overseas, como emissor, a Embraer, como avalista e o Bank of New York Mellon, como agente
fiduciário (cujo termo inclui qualquer sucessor como agente fiduciário nos termos do contrato), escriturário, agente
de transferência e principal agente pagador, conforme complementado por um contrato de emissão complementar a
ser firmado em ou antes de 27 de junho de 2014, protocolado substancialmente ne forma do Anexo 4.2 à declaração
de registro da qual este prospecto faz parte. A Embraer Overseas e a Embraer também celebraram um acordo de
direitos de registro nos termos do qual concordaram, em benefício dos detentores das Notas, apresentar uma
declaração de registro de prateleira à SEC cobrindo a revenda das Notas em circunstâncias e datas específicas.
Uma cópia do contrato de emissão, incluindo a forma das Notas e a garantia relacionada, está disponível
para inspeção durante o expediente normal na sede do agente fiduciário e de todos os outros agentes pagadores e
está protocolada como anexo à declaração de registro que inclui este prospecto. Uma cópia do acordo de direitos de
registro é também protocolada como anexo à declaração de registro. A descrição a seguir é um resumo das
disposições substanciais das Notas, o contrato de emissão e o acordo de direitos de registro. Ela não pretende ser
completa. Este resumo está sujeito, e é qualificado com referência, a todas as disposições do contrato de emissão,
incluindo as definições de certos termos utilizados no contrato e disposições do acordo de direitos de registro,
incluindo as definições de certos termos utilizados no contrato de direitos de registro. Sempre que disposições
particulares ou termos definidos do contrato de emissão ou acordo de direitos de registro forem mencionados, essas
disposições ou termos definidos são incluídos ao presente prospecto por referência.
Incentivamos os detentores a ler o contrato de emissão e o acordo de direitos de registro porque é ele junto
com o acordo de direito de registro, e não esta descrição, que definem seus direitos como detentores das Notas.
Generalidades
As Notas:
• são obrigações preferenciais não garantidas e não subordinadas da Embraer Overseas;
• vencem em 100% do seu montante principal em 16 de setembro de 2023;
• foram emitidas em unidades de US$ 2.000 e múltiplos inteiros de US$ 1.000 para o excedente;
• são representadas por uma ou mais Notas registradas de forma global e podem ser trocadas por Notas
em forma de certificado apenas em circunstâncias limitadas; e
• são incondicionalmente garantidas em uma base preferencial sem garantia pela Embraer.
Os juros sobre as Notas:
• pagam uma taxa anual igual a 5,696%;
• se acumulam a partir de suas respectivas datas de emissões;
• são exigíveis em dinheiro semestralmente retroativamente a 16 de março e 16 de setembro de cada
ano, com início em 16 de março de 2014;
• são exigíveis aos detentores de registro em 1º de março e 1º de setembro, imediatamente antes da data
de pagamento dos juros correspondentes; e
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• são calculados com base num ano de 360 dias, composto por doze meses de 30 dias.
O principal e os juros (incluindo juros adicionais, se for o caso) e quaisquer quantias adicionais sobre as
Notas são pagáveis na sede do agente fiduciário e nos escritórios dos agentes pagadores, e a transferência das Notas
pode ser registrada na sede do agente fiduciário, escriturário e agente de transferência.
Se a presente declaração de registro no formulário F-3 deixar de ter validade o se o prospecto que ela
contém deixar de ser utilizável, podemos ser obrigados a pagar juros adicionais conforme descrito sob o título
“Diretos de registro dos detentores de notas restritas — Juros adicionais”.
Garantias da Embraer
A Embraer garante incondicionalmente as obrigações de pagamento da Embraer Overseas relativas às
Notas e ao contrato de emissão. As garantias constituem uma obrigação direta, preferencial e não garantida da
Embraer.
Classificação
As Notas constituem obrigações diretas, preferenciais e não garantidas da Embraer Overseas. As Notas são
classificadas, no mínimo, pari passu em prioridade de pagamento com todas as outras dívidas existentes e futuras,
preferenciais e não garantidas da Embraer Overseas.
Em 31 de março de 2014, a Embraer Overseas tinha US$ 883,0 milhões em dívidas pendentes, que é o
montante agregado principal pendente das Notas a 6,375% devidas em 2017, as Notas a 6,375% devidas em 2020 e
as Notas a 5,696% devidas em 2023.
As obrigações da Embraer relativas às garantias se classificam:
• iguais ao direito do pagamento de todas as outras dívidas existentes e futuras, preferenciais, não
garantidas da Embraer, sujeitas a certas preferências legais nos termos da lei aplicável, incluindo
reclamações trabalhistas e fiscais;
• preferenciais no direito de pagamento da dívida subordinada da Embraer; e
• efetivamente subordinadas à dívida e a determinadas obrigações (incluindo dívida subordinada dívidas
comerciais) das subsidiárias da Embraer, à dívida garantida da Embraer na medida desse título e a certas
obrigações com preferência legal, incluindo pedidos de vencimentos, salários, seguridade social,
impostos e custas judiciais, despesas e custos. Consulte “Fatores de Riscos — Riscos relativos às Notas
— Pagamentos sobre as Notas e a garantia será subordinada a todas as obrigações de dívida garantida
da Embraer Overseas e da Embraer, conforme o caso, e efetivamente subordinada às obrigações de
dívida das subsidiárias da Embraer”.
Em 31 de março de 2014, em base consolidada, tínhamos US$ 2.217,8 milhões em dívidas pendentes dos
quais US$ 297,3 milhões eram de dívida garantida e US$ 1.045,8 milhões eram de dívida de nossas subsidiárias.
Desta dívida total pendente, US$ 1.461,0 milhões estavam expressos em dólares norte-americanos. Além disso, em
31 de março de 2014, tivemos uma exposição fora do balanço de US$ 608,4 milhões relativas às garantias
financeiras e de valor residual e vendas de ativos subjacentes que, em 31 de março de 2014, totalizavam US$ 870,0
milhões.
Algumas das operações da Embraer são, e poderão ser no futuro, realizadas através de suas subsidiárias,
que podem emitir dívida, sem qualquer limitação ou restrição.
Resgate e recompra
As Notas não são resgatáveis antes do vencimento, exceto conforme descrito abaixo.
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Resgate Fiscal Opcional
A Embraer Overseas tem a opção de resgatar, no seu todo, mas não em parte, as Notas, com aviso não
inferior a 30 nem superior a 60 dias para os detentores, de 100% do montante principal, mais juros acumulados e
quaisquer quantias adicionais exigíveis com relação aos mesmos se em decorrência de alteração ou aditamento
ocorrido após a data deste prospecto na legislação das Ilhas Cayman ou do Brasil ou qualquer subdivisão política ou
autoridade tributária destas ou nelas (ou regras e regulamentos ou a interpretação oficial, administração ou sua
aplicação), formos obrigados a pagar quantias adicionais acima da retenção fiscal das Ilhas Cayman ou do Brasil
com base em uma alíquota legal de 15%. Esta notificação de resgate não será dada antes de decorridos 60 dias antes
da primeira data em que a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso, seja obrigada a pagar esses valores
adicionais, se um pagamento em relação a essas Notas for devido. Antes da publicação ou envio de qualquer
notificação de resgate das Notas como descrito acima, a Embraer Overseas deve entregar ao agente fiduciário um
certificado dos administradores, no sentido de que as obrigações da Embraer Overseas ou da Embraer, conforme o
caso, para pagar quantias adicionais não podem ser evitadas pela Embraer Overseas ou pela Embraer tomando as
medidas razoáveis disponíveis. A Embraer Overseas também emitirá o parecer de uma assessoria jurídica externa
independente de boa reputação afirmando que a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso, seria obrigada a
pagar quantias adicionais devido às alterações na legislação tributária ou nos regulamentos. O agente fiduciário
aceitará este certificado e o parecer como prova suficiente do atendimento às condições definidas acima, caso em
que será conclusivo e vinculante aos detentores.
Resgate opcional com montante “Make-Whole”
As Notas são resgatáveis, à opção da Embraer Overseas, no todo ou em parte, mediante notificação não
inferior a 30 nem superior a 60 dias aos detentores (notificação essa irrevogável), a um preço de resgate igual a (1)
100% do valor do principal dessas Notas e (2) a soma dos valores presentes de cada pagamento restante programado
do principal e juros respectivos (excluindo juros vencidos na data do resgate), descontados na data de resgate em
base semestral (supondo um ano de 360 dias, composto por doze meses de 30 dias) à alíquota do Tesouro mais 50
pontos básicos ( montante “Make-Whole”), o que for maior, além de, em ambos os casos, juros acumulados
(incluindo juros adicionais, se for o caso) e quaisquer montantes adicionais, sobre o valor do principal das Notas na
data de resgate.
Os termos a seguir são importantes para a determinação do preço de resgate.
“Taxa do Tesouro” significa, com relação a qualquer data de resgate, a taxa anual igual ao rendimento
semestral equivalente ao vencimento ou vencimento interpolado (em contagem de dias) do Comparable Treasury
Issue (CTI), assumindo um preço para o CTI (expresso em porcentagem do seu montante principal) igual ao do CTI
nessa data de resgate.
“Comparable Treasury Issue” ou CTI significa o(s) título(s) do Tesouro dos Estados Unidos selecionado(s)
por um Banco de Investimentos Independente com vencimento real ou interpolado comparável ao prazo
remanescente das Notas a serem resgatados que seriam utilizados, no momento da seleção e de acordo com as
práticas financeiras habituais, para precificação de novas emissões de títulos de dívida corporativa de vencimento
comparável ao prazo remanescente dessas Notas.
“Banco de Investimentos Independente” significa um dos Agentes do Tesouro de Referência nomeados
pela Embraer Overseas.
“Preço comparável do Tesouro” significa, com relação a qualquer data de resgate: (a) a média das cotações
do Agente do Tesouro de Referência para essa data de resgate, depois de excluir a cotação mais alta e a mais baixa
desse Agente do Tesouro de Referência, ou (b) se o Banco de Investimentos Independente obtiver menos de quatro
cotações desse Agente do Tesouro de Referência, a média de todas as cotações.
“Agente do Tesouro de Referência” significa Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated,
Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities Inc. ou suas filiais que são negociantes prioritários de
títulos de governo dos Estados Unidos e não menos que dois outros negociantes prioritários de títulos de governo
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dos Estados Unidos na cidade de Nova York nomeados com bom senso pela Embraer Overseas; desde que, no
entanto, se qualquer dos anteriores deixar de ser um negociante prioritário de títulos de governo dos Estados Unidos
na cidade de Nova York (“Negociante Prioritário do Tesouro”), a Embraer Overseas o substitua por outro
Negociante Prioritário do Tesouro.
“Cotação do Agente do Tesouro de Referência” significa, com relação a cada Agente do Tesouro de
Referência e qualquer data de resgate, conforme determinado pelo Banco de investimento independente, a média
entre a oferta e os preços pedidos para o CTI (expresso em cada caso, como porcentagem do seu montante principal)
cotados por escrito junto ao Banco de Investimento Independente por esse Agente do Tesouro de Referência às
15:30, hora de Nova York, do terceiro dia útil anterior a essa data de resgate.
Compras no mercado aberto
A Embraer Overseas, a Embraer ou suas filiais podem a qualquer momento adquirir as Notas a qualquer
preço no mercado aberto ou em outro lugar. Quaisquer Notas assim compradas podem ser canceladas ou revendidas,
mas somente serão revendidas em conformidade com os requisitos aplicáveis ou as isenções nos termos das leis de
mercados de capitais.
Pagamento de valores adicionais
O contrato de emissão estabelece que todos os pagamentos em relação às Notas sejam feitos sem retenção
ou dedução ou por conta de quaisquer impostos, direitos, avaliações ou outros encargos governamentais de qualquer
natureza, presentes ou futuros, impostos, cobrados, recolhidos, retidos ou avaliados por ou em nome das jurisdições
do Brasil, das Ilhas Cayman ou sucessoras ou de qualquer autoridade pelo presente ou com poder de tributação,
salvo se a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso, seja obrigada por lei a deduzir ou reter esses impostos,
direitos, avaliações e encargos governamentais. Nesse caso, a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso,
fará essa dedução ou retenção na fonte, efetuará o pagamento do montante retido à autoridade governamental
apropriada e pagará essas quantias adicionais se necessário para assegurar que os valores líquidos a receber pelos
detentores das Notas após essa retenção ou dedução seja igual aos montantes respectivos do principal, ou do prêmio,
se for o caso, ou os juros a receber relativos às Notas na ausência dessa retenção ou dedução. Não obstante o acima
exposto, nem a Embraer nem a Embraer Overseas terão de pagar quantias adicionais:
• para, ou a um terceiro, em nome de um detentor responsável por esses impostos, direitos, avaliações e
encargos governamentais com relação a esse título em virtude de haver alguma ligação com o Brasil ou
as Ilhas Cayman, além da mera detenção do título e o recebimento de pagamentos com relação a ele;
• em relação às Notas recompradas (se uma recompra for necessária) com mais de 30 dias após a Data
Relevante (conforme definido abaixo), exceto na medida em que o detentor dessa Nota tenha direito a
essas quantias adicionais na recompra dessa Nota para pagamento no último dia desse período de 30
dias;
• se essa retenção ou dedução for imposta num pagamento a uma pessoa e for necessária para cumprir
alguma diretiva da União Europeia relativa à tributação de poupança, implementando as conclusões da
reunião do Conselho da ECOFIN de 26 e 27 de novembro de 2000, ou qualquer lei implementando ou
cumprindo, ou introduzida a fim de cumprir essa Diretiva;
• ou para um terceiro, em nome de um detentor responsável por esses impostos, direitos, avaliações e
outros encargos governamentais em virtude da falta de cumprimento do detentor relativo a alguma
certificação, identificação ou outra exigência de comunicação relativo à nacionalidade, residência,
identidade ou ligação com o Brasil, as Ilhas Cayman ou uma jurisdição sucessora ou qualquer
subdivisão política ou autoridade aplicável ou com poder de tributação sobre esse detentor, se o
cumprimento for exigido por essa jurisdição sucessora ou qualquer subdivisão política ou autoridade
aplicável ou com poder de tributação como condição prévia para a isenção ou redução da taxa do
imposto, da avaliação ou de outro encargo governamental e a Embraer Overseas ou a Embraer,
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conforme o caso, deu aos detentores uma notificação prévia com pelo menos 30 dias de antecedência de
que os detentores deverão fornecer essa certificação, identificação ou outra exigência;
• em relação a qualquer imposto, avaliação ou encargo governamental sobre propriedade, herança,
presente, vendas, transferência, bens pessoais ou semelhante;
• em relação a qualquer imposto, avaliação ou outro encargo governamental exigível outro que por
dedução ou retenção no pagamentos do principal ou do prêmio, se for o caso, ou juros sobre o título ou
por pagamento direto pela Embraer Overseas ou Embraer em relação às alegações feitas contra a
Embraer Overseas ou Embraer; ou
• em relação a qualquer combinação dos itens acima.
Para efeitos das disposições acima descritas, “Data Relevante” significa (i) a data em que esse pagamento
vencer primeiro e (ii) se o montante total a pagar não foi recebido pelo agente fiduciário em ou antes da data de
vencimento, a data na qual o aviso é dado aos detentores de que o montante total foi recebido pelo agente fiduciário,
a última das duas. As Notas estão sujeitas, em todos os casos, a todas as legislações ou regulamentos tributários,
fiscais ou outros ou interpretação administrativa ou judicial. Salvo se especificamente previsto acima, nem a
Embraer Overseas nem a Embraer deverão fazer algum pagamento no que diz respeito a qualquer imposto, avaliação
ou encargo governamental imposto por qualquer governo ou por alguma subdivisão política ou autoridade tributária.
Caso esses montantes adicionais efetivamente pagos com relação às Notas descritas acima sejam baseados
em alíquotas de dedução ou retenção que excedam a alíquota adequada aplicável ao detentor dessas Notas, e em
decorrência disso esse detentor tiver o direito de reivindicação de reembolso ou crédito em função desse excesso de
autoridade, impondo essa retenção, esse detentor deverá, ao aceitar essas Notas, ser considerado como tendo sido
atribuído e transferidos todos os direitos, titularidade e juros sobre toda reivindicação de reembolso ou crédito sobre
esse excedente à Embraer Overseas ou à Embraer, conforme o caso.
Qualquer referência no presente prospecto, no contrato de emissão ou nas Notas, ao principal, juros ou
qualquer outro valor a ser pago em relação às Notas ou à garantia da Embraer Overseas ou da Embraer, conforme o
caso, será também considerada referência a qualquer montante adicional, salvo indicação em contrário, que pode ser
pago em relação a esse montante com relação às obrigações referidas nesta subseção.
Pagamentos
A Embraer Overseas e a Embraer (como avalista) devem fazer todos os pagamentos sobre as Notas
exclusivamente na moeda corrente dos Estados Unidos se, no momento do pagamento, for o meio legal para
pagamento de dívidas públicas e privadas.
A Embraer Overseas deve fazer os pagamentos de principal mediante recompra das notas relevantes no
escritório especificado do agente fiduciário ou de qualquer dos agentes pagadores. Os pagamentos do principal e dos
juros em relação a cada título são feitos pelo agente fiduciário e pelos agentes pagadores por cheque em dólar norteamericano contra um banco em Nova York e enviado ao detentor desse título no seu endereço registrado. Mediante
pedido do detentor ao escritório especificado do agente fiduciário não inferior a 10 dias úteis antes da data de
vencimento para qualquer pagamento relativo a um título, esse pagamento pode ser feito por transferência em dólar
norte-americano para uma conta mantida pelo detentor num banco em Nova York.
Todos os pagamentos feitos pela Embraer Overseas ou pela Embraer em relação às Notas ou garantias
relacionadas, conforme o caso, incluindo, entre outros, juros adicionais, se for o caso, devem ser feitos livres e
desimpedidos e sem retenção ou dedução por, ou por conta, de quaisquer impostos, direitos, avaliações ou outras
taxas governamentais de natureza semelhante, atuais ou futuros (e quaisquer multas, penalidades ou juros
relacionados) impostos ou cobrados por ou em nome do Brasil ou das Ilhas Cayman ou de qualquer subdivisão ou
autoridade política do Brasil ou das Ilhas Cayman, com poder de tributar, salvo se essa retenção ou dedução for
exigida por lei, exceto em determinadas circunstâncias especificadas contidas no contrato de emissão. Consulte “—
Pagamento de valores adicionais”. Nenhuma comissão ou despesa é debitada aos detentores em relação a esses
pagamentos.
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Sujeito à lei aplicável, o agente fiduciário e os agentes pagadores pagarão à Embraer Overseas ou à
Embraer, conforme o caso, mediante solicitação, os valores retidos por eles para pagamento do principal, do prêmio
se houver, ou dos juros que permaneçam não reclamados por dois anos e, posteriormente, os detentores com direito
a esses valores devem procurar a Embraer Overseas e a Embraer para pagamento a credores gerais. Após a
devolução desses valores pelo agente fiduciário ou pelos agentes pagadores à Embraer Overseas ou à Embraer,
conforme o caso, nem o agente fiduciário, nem os agentes pagadores serão responsáveis desses valores para com os
detentores.
Titulares de contas "street name" e outros detentores indiretos devem consultar seus bancos ou
corretores para obter informações sobre como eles receberão os pagamentos.
Notificações
Nós e o agente fiduciário somos obrigados a enviar notificações somente aos titulares diretos, usando seus
endereços constantes nos registros do agente fiduciário. Além disso, enquanto as Notas estiverem cotadas numa
bolsa de valores, notificaremos os detentores de acordo com as regras aplicáveis dessa bolsa.
Anulação e descarga
A Embraer Overseas e a Embraer estarão legalmente liberadas de qualquer pagamento e outras obrigações
sobre as Notas, salvo as diversas obrigações descritas abaixo (chamada “completa anulação”), desde que a Embraer
Overseas ou a Embraer, além de outras ações, implante as seguintes modalidades para reembolsar os detentores:
• A Embraer Overseas ou a Embraer deverão depositar irrevogavelmente num truste, em benefício de
todos os detentores diretos das Notas uma combinação de numerário e notas ou títulos do governo dos
EUA que, na opinião de um escritório de auditores independentes reconhecidos nacionalmente, gerarão
fundos suficientes para pagar os juros, o principal e quaisquer outros pagamentos, incluindo montantes
adicionais, sobre as Notas em suas várias datas de vencimento.
• A Embraer Overseas ou a Embraer devem entregar ao agente fiduciário um parecer jurídico de
advogados externos, com base em decisão da receita federal dos Estados Unidos ou por conta de
alteração na legislação federal do imposto de renda nos EUA, confirmando que, nos termos da atual lei
de imposto de renda federal dos EUA, a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso, pode fazer o
depósito acima sem que você seja tributado sobre as Notas de forma diferente do que se a Embraer
Overseas ou a Embraer não tivesse feito o depósito e, em vez disso, reembolsado as próprias Notas.
Se a Embraer Overseas ou a Embraer já tiverem realizado a anulação completa conforme descrito acima, os
detentores dependerão exclusivamente do depósito fiduciário para reembolso das Notas. Os detentores não poderiam
procurar a Embraer Overseas ou a Embraer para reembolso no caso improvável de alguma insuficiência. No entanto,
mesmo se Embraer Overseas ou a Embraer tomar essas ações, algumas de nossas obrigações relativas às Notas
permanecerão. Estas incluem as seguintes obrigações:
•

registrar a transferência e troca de Notas;

•

substituir Notas mutiladas, destruídas, perdidas ou roubadas;

•

manter os agentes pagadores; e

•

manter fundos para pagamento em truste.

Anulação do convênio

21

A Embraer Overseas ou a Embraer podem fazer o mesmo tipo de depósito descrito acima e serem liberadas
de todas ou algumas das cláusulas restritivas, se houver, que se aplicam às Notas. Isso é chamado de “Anulação do
convênio”. Neste caso, os detentores perderiam a proteção das cláusulas restritivas mas ganhariam a proteção de ter
numerário e Notas depositados em truste para reembolso das Notas. Para conseguir a Anulação do convênio, a
Embraer Overseas ou a Embraer são obrigadas a tomar todos os passos descritos acima, sob “— Anulação e
descarga” exceto que o parecer jurídico não deve se referir a uma mudança nas leis de imposto de renda federal dos
EUA ou uma decisão da receita federal dos Estados Unidos.
Se a Embraer Overseas ou a Embraer tiverem que fazer a Anulação do convênio, os eventos de
inadimplência relativos à violação dos convênios anulados, descrita abaixo, sob “— Eventos de inadimplência — o
que é um evento de inadimplência?” não se aplicam mais.
Se Embraer Overseas ou Embraer realiza a nulidade do Pacto, investidores ainda seriam capazes de olhar a
Embraer Overseas e a Embraer para reembolso das notas, se houvesse um défice no depósito fiduciário. Se ocorrer
qualquer evento de inadimplência e as Notas se tornarem imediatamente vencidos e exigíveis, pode haver uma
insuficiência. Dependendo do evento causando a inadimplência, os detentores podem não conseguir obter o
pagamento da insuficiência.
Convenções
Fusões e operações semelhantes
A Embraer Overseas e a Embraer concordaram que, sem o consentimento dos detentores de uma maioria do
montante principal agregado das Notas em circulação relativos ao contrato de emissão, não se consolidarão nem se
fundirão com qualquer outra empresa ou transmitirão ou transferirão todo ou substancialmente todo seu patrimônio
para qualquer outra pessoa, a menos que:
• a entidade formada por essa consolidação ou na qual a Embraer Overseas ou Embraer for fundida ou a
entidade que adquirir por meio de transporte ou transferência todo ou substancialmente todo o
patrimônio da Embraer Overseas ou da Embraer, que denominaremos “entidade sucessora”, assumirá
expressamente através de contrato de emissão suplementar o pagamento devido e em dia do principal e
dos juros relativos a todas as Notas emitidas conforme o contrato de emissão e todas as outras
obrigações da Embraer Overseas ou da Embraer conforme o contrato e as Notas e, em caso dessa
consolidação, fusão, transporte ou transferência envolvendo a Embraer Overseas, a Embraer reafirmará
expressamente suas obrigações nos termos do contrato e as Notas;
• imediatamente depois de efetivar essa transação, nenhum evento de inadimplência em relação a
qualquer título emitido nos termos do contrato de emissão tenha ocorrido e esteja em andamento;
• a Embraer Overseas e a Embraer entregaram ao agente fiduciário conforme o contrato de emissão um
certificado assinado por dois diretores executivos da Embraer e dois administradores da Embraer
Overseas afirmando que essa consolidação, fusão, transporte ou transferência e contrato suplementar
estão em conformidade com esta seção e que foram cumpridos todos as condições precedentes
constantes do contrato que se relacionam com essa transação e um parecer jurídico externo
independente de excelente reputação, afirmando que a consolidação, fusão, transporte ou transferência
está em conformidade com esta convenção e que todas as condições que dizem respeito à operação
foram cumpridas;
• a entidade sucessora concordará expressamente em reter qualquer imposto, obrigação, avaliação ou
outro encargo governamental posteriormente imposto ou cobrado pelo Brasil, pelas Ilhas Cayman ou
por uma jurisdição sucessora ou qualquer subdivisão ou autoridade política que tenha poder tributário
em consequência dessa consolidação, fusão, transporte ou transferência no que diz respeito ao
pagamento do principal ou dos juros sobre as Notas, e pagará esses montantes adicionais quando
necessário para assegurar que os valores líquidos a receber pelos detentores das Notas após qualquer
retenção ou dedução seja igual aos respectivos montantes do principal, do prêmio (se houver) e dos
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juros, conforme o caso, que seriam devidos com relação às Notas na ausência de tal consolidação, fusão,
transporte ou transferência, sujeito às exceções e limitações contidas em “— Pagamento de valores
adicionais,” em relação à jurisdição sucessora; e
• em caso de consolidação ou fusão da Embraer Overseas ou transporte ou transferência de todo ou de
substancialmente todo o patrimônio do patrimônio da Embraer Overseas, essa transação é permitida sob
“— Limitações na Embraer Overseas”.
Após qualquer consolidação, fusão, transporte ou transferência, de acordo com estas condições, a entidade
sucessora terá sucesso para, e será substituído por, e pode exercer todos os direitos e poderes, a Embraer Overseas
ou a Embraer em relação às Notas com o mesmo efeito que se a entidade sucessora tivesse sido nomeada como
emitente ou avalista, conforme o caso, das Notas emitidas nos termos do contrato de emissão. Se uma entidade
sucessora for organizada ou considerada residente em uma jurisdição diferente da do Brasil ou das Ilhas Cayman,
essa jurisdição será referenciada como “jurisdição sucessora”. Nenhuma entidade sucessora terá o direito de resgatar
as Notas, a menos que a Embraer Overseas ou a Embraer, conforme o caso, tenha tido esse direito em circunstâncias
semelhantes.
Se forem atendidas as condições acima descritas, nem Embraer nem a Embraer Overseas precisará obter o
consentimento dos detentores para fundir, consolidar, transmitir ou transferir todo ou substancialmente todo o
patrimônio para qualquer outra entidade. Além disso, a Embraer Overseas e a Embraer não precisarão atender essas
condições se Embraer Overseas ou a Embraer participar de outros tipos de transações, incluindo o seguinte:
•

qualquer transação em que a Embraer Overseas ou a Embraer adquira as ações ou bens de outra
entidade;

• qualquer transação que envolva uma mudança de controle da Embraer Overseas ou da Embraer, mas
em que nem a Embraer nem a Embraer Overseas seja fundida ou consolidada; e
• qualquer transação na qual a Embraer Overseas ou a Embraer venda ou de outra forma aliene menos
do que substancialmente todas suas propriedades ou bens.
Limitação de ônus
A Embraer concordou que, enquanto houver título em circulação, a Embraer Overseas ou a Embraer não
criará, incorrerá, emitirá ou assumirá nenhuma dívida (conforme definido em “— Definição de certos termos”
abaixo) garantida por qualquer hipoteca, penhor, vínculo, hipoteca, privilégio ou outro gravame (cada um chamado
“ônus”), exceto por Vínculos permitidos (conforme definido abaixo), sem garantir as Notas em circulação igual e
proporcionalmente.
Para efeitos da presente convenção, “Ônus Permitidos” significa qualquer vínculo:
(a) concedido sobre ou com relação a quaisquer bens adquiridos após a data do contrato de emissão pela
Embraer para fixar o preço de compra desses bens ou para fixar a dívida incorrida unicamente para fins de
financiamento da aquisição desses bens; desde que, no entanto, o montante máximo garantido, não exceda
o preço de compra desses bens ou a dívida incorrida unicamente para fins de financiamento da aquisição
desses bens;
(b) existentes na data do contrato de emissão e qualquer extensão, renovação ou substituição do mesmo; desde
que, no entanto, o montante total de endividamento assim garantido não exceda o montante garantido na
data do contrato de emissão;
(c) que surja no curso normal dos negócios da Embraer em conexão com o financiamento de qualquer
aeronave detida pela Embraer que é arrendada a outra entidade; desde que, no entanto, esse vínculo seja
limitado à aeronave;
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(d) que surja por força de lei, tal como ônus fiscal, comercial, marítimo ou outro gravame semelhante surgido
no curso normal dos negócios da Embraer ou da Embraer Overseas;
(e) surgido no curso ordinário dos negócios em relação ao financiamento de exportação, importação ou outras
transações comerciais da Embraer ou da Embraer Overseas;
(f) concedido sobre ou em relação a qualquer ativo ou propriedade presente ou futuro da Embraer relacionado
a endividamento da Embraer, que é devido a (1) qualquer agência de crédito governamental brasileira
(incluindo, entre outros, o Tesouro Nacional Brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social e BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a
Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), (2) qualquer banco oficial de exportação e
importação internacional ou seguradora oficial de crédito para exportação e importação, ou (3) a
International Finance Corporation ou qualquer agência internacional multilateral ou patrocinada pelo
governo;
(g) existente com relação a quaisquer bens de uma entidade no momento em que essa entidade é mesclada ou
consolidada com ou na Embraer ou Embraer Overseas (e que esse vínculo não incorra em antecipação
dessa transação), desde que esse vínculo não seja estendido a qualquer ativo da Embraer ou da Embraer
Overseas exceto os bens dessa entidade afetada antes de efetuar essa fusão ou consolidação, (2) existente
em quaisquer ativos no momento da sua aquisição (e não incorrendo em antecipação dessa transação) e (3)
para garantir qualquer extensão, renovação, refinanciamento, reembolso ou troca (ou sucessivas extensões,
renovações, refinanciamentos, reembolsos ou trocas), no todo ou em parte, de ou para qualquer dívida
garantida pelos ônus referidos acima, desde que esses ônus não se estendam a nenhum outro bem;
(h) criado em conformidade com qualquer ordem de penhora ou processo legal semelhante, decorrentes de
processos judiciais que estejam sendo contestados pela Embraer ou pela Embraer Overseas ou de boa fé e
por procedimentos adequados;
(i) em qualquer propriedade ou bens relativos ao endividamento relacionado a qualquer programa
regulamentado para desenvolvimento industrial ou de defesa relacionados com as atividades
desempenhadas pela Embraer impostas ou inseridos como resultado dos regulamentos ou requisitos de uma
autoridade governamental aplicável; desde que, no entanto, esse vínculo seja limitado a essa propriedade ou
ativos associados com esse programa regulamentado;
(j) existentes em qualquer ativo antes da aquisição pela Embraer e/ou pela Embraer Overseas e não criado em
função dessa aquisição;
(k) criado por fundos reservados ao pagamento do principal, dos juros e do prêmio, se houver, devido em
relação às Notas emitidos pela Embraer ou pela Embraer Overseas nos termos do contrato de emissão;
(l) decorrente de obrigações de arrendamento capitalizadas assumidas pela Embraer no curso normal dos
negócios; ou
(m) concedido após a data do contrato de emissão sobre ou em relação a qualquer ativo da Embraer, com
exceção dos acima referidos, desde que a quantia agregada de endividamento garantido nos termos desta
exceção não exceda, na data em que esse endividamento é incorrido, um montante igual a 10% do
Patrimônio Líquido da Embraer (calculado com base nas mais recentes demonstrações financeiras
trimestrais não auditadas ou anuais consolidadas auditadas da Embraer, o que for mais recente, preparadas
de acordo com as IFRS e às taxas de câmbio vigentes no último dia do período coberto por essas
demonstrações financeiras).
Limitações da Embraer Overseas
O contrato de emissão limita e impede a Embraer Overseas de tomar as seguintes ações ou envolver-se nas
seguintes atividades ou operações:
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(1) envolver-se em qualquer negócio ou participar de qualquer transação ou acordo, exceto para:
(a) emissão, venda e resgate de Notas e outras dívidas (incluindo empréstimos consorciados) e quaisquer
atividades casualmente relacionadas;
(b) a constituição de endividamento para fazer empréstimos entre empresas para a Embraer e suas
subsidiárias para financiar a aquisição de materiais de suprimento pela Embraer e suas subsidiárias e
atividades relacionadas;
(c) quaisquer medidas de gestão de caixa e investimentos de curto prazo;
(d) celebrar em acordos de hedge relativos às Notas ou outras dívidas;
(e) qualquer transação no curso normal dos negócios da Embraer Overseas; e
(f) qualquer outra transação exigida por lei aplicável;
(2) participar de qualquer consolidação, fusão, incorporação, joint venture ou outra forma de combinação com
qualquer entidade, ou venda, arrendamento, transporte ou de outro modo a eliminação de qualquer dos seus
ativos ou créditos, exceto, em cada caso, com ou para a Embraer ou uma subsidiária e que seja permitida
sob “— Limitação na consolidação, fusão ou transferência de ativos” acima; desde que, no entanto, se a
Embraer Overseas participar de operação deste tipo com uma subsidiária, e disso resultar uma entidade
sucessora constituída em ou destinada a ser constituída em uma jurisdição outra que as Ilhas Cayman, essa
operação só será permitida se ela não resultar em pagamento de valores adicionais, conforme descrito em
“—Valores Adicionais” (como previsto pelas disposições do quarto item sob o título “— Limitação de
fusão, incorporação ou transferência de ativos”) relativo ao próximo pagamento no que diz respeito às
Notas;
(3) participar de qualquer transação que resultaria em ser considerada uma “empresa de investimento”,
conforme definido na Lei das Empresas de Investimento dos EUA de 1940, com suas alterações; e
(4) criar qualquer vínculo em favor de qualquer entidade que exceto (a) qualquer vínculo incorrido relativo à
participação em qualquer acordo de hedge permitido nos termos da cláusula (1)(d) acima ou (b) qualquer
“vínculo permitido” nos termos de “— Limitação nos Gravames”.
Eventos de inadimplência
O contrato de emissão estabelece que os detentores terão direitos especiais se um evento de inadimplência
ocorrer e não for sanado ou dispensado, conforme descrito abaixo nesta subseção.
O que é um evento de inadimplência?
O contrato de emissão estabelece que o termo “Evento de inadimplência” com relação às Notas, significa
qualquer dos seguintes casos:
• falta de pagamento de juros (ou montantes adicionais, se houver) sobre qualquer das Notas na data de
vencimento, por mais de 30 dias; ou falta de pagamento de qualquer principal ou prêmio, se for o caso
(ou montantes adicionais, se for o caso), em qualquer título na data de vencimento;
• a Embraer Overseas ou a Embraer deixar de realizar ou observar qualquer convênio ou acordo em
relação às Notas e essa inadimplência persiste por um período de 60 dias após a Embraer Overseas ou
Embraer, conforme o caso, receber uma notificação de inadimplência afirmando que estamos em falta.
A notificação deve ser enviada pelo agente fiduciário ou pelos detentores de 25% do montante principal
das Notas;
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• o vencimento de qualquer dívida da Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial num montante
agregado total de US$ 50 milhões (ou o equivalente em outras moedas) ou mais é aumentado em
conformidade com os termos desse endividamento, ou a falha da Embraer Overseas, Embraer ou
qualquer filial em efetuar o pagamento na data de vencimento dessa dívida (depois de dar efeito a
qualquer período de carência previsto nos termos de tal endividamento);
• uma ou mais sentenças finais ou decretos para o pagamento em dinheiro superior a US$ 50 milhões (ou
o equivalente em outras moedas), no total, sejam aplicados contra a Embraer, a Embraer Overseas ou
qualquer subsidiária e não for pago (seja integralmente ou em parcelas, em conformidade com os termos
da sentença) ou de outra forma dispensados e, no caso de cada sentença ou decreto, (i) um processo de
execução foi instaurado por algum credor após essa sentença ou decreto e não for dispensado no prazo
de 60 dias após o início desse processo de execução ou e (ii) há um período de 60 dias após essa
sentença durante o qual essa sentença ou decreto não é cumprida, dispensada ou suspensa;
• a Embraer Overseas, a Embraer ou uma subsidiária significativa: (i) inicia um processo voluntário ou
apresenta de um pedido ou petição de mandado de execução para iniciar o processo de falência ou foi
condenada à falência; (ii) solicita ou consente no pedido de ordem de relaxamento contra ele em caso
involuntário; (iii) solicita ou consente na indicação de um custodiante para qualquer parte substancial de
sua propriedade; (iv) faz uma transferência geral em benefício dos seus credores; (v) propõe ou
compromete-se a um acordo ou composição de falência entre ela e os seus credores; ou (vi) solicita uma
reorganização das suas dívidas (recuperação judicial ou extrajudicial);
• um tribunal de jurisdição competente emite uma ordem ou decreto com base em lei de falência que: (i)
relaxamento contra a Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial significativa em um caso
involuntário; (ii) indica um custodiante da Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial significativa
ou para alguma parte substancial da propriedade da Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial
significativa; (iii) ordena a dissolução ou liquidação da Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial
significativa; (iv) julga a Embraer Overseas, Embraer ou qualquer subsidiária significativa como falida
ou insolvente; (v) ratifica um acordo ou concordata entre a Embraer Overseas, Embraer ou qualquer
subsidiária significativo e os respectivos credores; ou (vi) concede uma recuperação judicial ou
extrajudicial à Embraer Overseas, Embraer ou qualquer filial significativa, e o despacho ou a sentença é
mantida e em vigor por 60 dias;
• uma sentença ou sentenças final(is) (não passível(is) de recurso) determina(m) que as garantias dessas
títulos são inaplicáveis ou inválidas, por qualquer motivo essas garantias deixam de ser válidas e
vinculativas ou oponíveis à Embraer ou a qualquer entidade agindo em seu nome negar ou repudiar suas
obrigações referentes a essas garantias; ou
• um evento de ilegalidade deve ter ocorrido e estar em curso.
Recursos após um evento de inadimplência
O agente fiduciário não se considerado como tendo sido notificado de qualquer inadimplência ou evento de
inadimplência (diferente de falta de pagamento), a menos que uma notificação por escrito de algum evento de fato
inadimplência ou evento de inadimplência seja recebida por um administrador responsável do agente fiduciário na
sua sede e que esta notificação mencione as Notas e o contrato de emissão.
Salvo disposição em contrário na frase a seguir, se um evento de inadimplência ocorrer e não foi sanado, o
agente fiduciário pode, ou mediante pedido escrito dos detentores de não menos do que 25% do montante principal
das Notas em circulação, declarar exigível a totalidade do montante principal das Notas e exigível imediatamente e
mediante essa declaração, o principal, os juros acumulados e quaisquer montantes adicionais não pagos se tornarão
imediatamente vencidos e exigíveis. Se ocorrer um evento de inadimplência em função de falência, insolvência ou
reorganização relativas à Embraer Overseas ou à Embraer, a totalidade do montante principal das Notas será
automaticamente acelerado, sem qualquer declaração ou ação pelo agente fiduciário ou qualquer detentor e todo o
principal, juros acumulados ou montantes adicionais se tornarão devidos e exigíveis.
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Cada uma das situações acima descritas é chamada de aceleração do vencimento das Notas nos termos do
contrato de emissão. Se o vencimento das Notas for acelerado e uma sentença para pagamento ainda não tiver sido
obtida, os detentores de uma maioria no montante agregado do principal das Notas em circulação poderá cancelar a
aceleração das Notas, desde que a Embraer Overseas ou a Embraer tenha pago ou depositado ao agente fiduciário
nos termos do contrato de emissão uma quantia suficiente para pagar (i) todos os juros vencidos e quaisquer quantias
adicionais sobre todas as Notas, (ii) o principal de quaisquer Notas que se tornaram exigíveis (diferente dos
montantes devidos unicamente por causa da aceleração), (iii) os juros sobre juros vencidos à taxa suportada (ou
prescrita) pelas Notas (na medida em que o pagamento de juros for lícito) e (iv) todas as somas pagas ou adiantadas
pelo agente fiduciário nos termos do contrato de emissão e todos os montantes que a Embraer Overseas ou a
Embraer devem ao agente fiduciário; e desde que, finalmente, todas as outras inadimplências no que diz respeito às
Notas tenham sido sanadas ou dispensadas.
O agente fiduciário não é obrigado, nos termos do contrato de emissão, a gastar ou arriscar seus próprios
fundos ou, de outro modo, incorrer em qualquer responsabilidade financeira no desempenho de qualquer das suas
obrigações nos termos do contrato de emissão, ou no exercício de qualquer dos seus direitos ou poderes, se o agente
fiduciário tiver motivos razoáveis para crer que o reembolso dos fundos ou a indenização adequada contra esses
riscos ou responsabilidade não estejam razoavelmente assegurados.
Antes de os detentores ignorarem o agente fiduciário e impetrarem sua própria ação judicial ou outra ação
legal formal ou tomarem outras medidas para fazer valer os seus direitos ou proteger seus interesses relacionados às
Notas, deve ocorrer o seguinte:
• os detentores devem notificar escrito o agente fiduciário nos termos do contrato de emissão do evento
contínuo de inadimplência;
• os detentores de não menos de 25% no montante das Notas em circulação devem fazer um pedido por
escrito para que o agente fiduciário interponha recurso com relação ao evento de inadimplência;
• eles ou outros detentores devem oferecer ao agente fiduciário uma indenização razoavelmente
satisfatória para cobrir os custos, despesas e passivos a serem incorridos ao impetrar essa ação;
• o agente fiduciário não deve ter tomado medidas durante 60 dias após terem sido tomados os passos
acima; e
• durante esses 60 dias, os detentores de uma maioria no montante das Notas em circulação não devem ter
dado ao agente fiduciário indicações incompatíveis com o pedido por escrito dos detentores de mais de
25% no montante principal das Notas.
Nos termos do contrato de emissão, os detentores têm direito, no entanto, a impetrar, a qualquer momento,
uma ação para o pagamento doa valores devidos pelas suas Notas na ou após a data de vencimento e que não foram
pagos integralmente pela Embraer Overseas ou pela Embraer.
Dispensa de inadimplência
Os detentores de não menos do que a maioria do montante principal das Notas podem dispensar qualquer
inadimplência para as Notas, exceto para as inadimplências que não podem ser perdoadas sem o consentimento de
cada detentor. Neste caso, a inadimplência será tratada como se não tivesse ocorrido. No entanto, ninguém pode
dispensar a falta de pagamento sem a aprovação de cada detentor de Notas.
Titulares de contas "street name" e outros detentores indiretos devem consultar seus bancos ou
corretores para obter informações sobre como notificar ou orientar ou solicitar ao agente fiduciário, bem
como declarar ou cancelar uma aceleração do vencimento das Notas ou dispensar uma inadimplência.
Alteração e dispensa

27

O contrato de emissão estabelece várias categorias de alterações que podem ser feitas ao contrato de
emissão e às Notas. Essas mudanças podem ou não exigir o consentimento dos detentores, conforme descrito abaixo.
Alterações que exigem a aprovação de cada detentor
O contrato de emissão estabelece que existem alterações que não podem ser feito nele sem a aprovação de
cada detentor das Notas em circulação sendo afetados. Estes tipos de alterações são:
• uma alteração no vencimento declarado de qualquer pagamento de principal ou juros sobre as Notas;
• uma redução no montante do principal, na taxa de juros, no preço de resgate para as Notas ou o
montante principal que seria devido e exigível mediante aceleração;
• uma alteração na obrigação de pagar quantias adicionais;
• uma alteração na moeda de qualquer pagamento sobre as Notas;
• uma alteração no local de qualquer pagamento sobre as Notas;
• uma deterioração do direito do detentor de processar pelo pagamento de qualquer quantia devida em
suas Notas;
• uma alteração nos prazos de pagamento, ou controle sobre ou liberação ou redução de qualquer caução
ou privilégio para garantir o pagamento do principal, juros ou prêmio, se houver, relativo a qualquer
título;
• uma alteração em qualquer provisão de garantias pela Embraer de modo a afetar significativa e
adversamente os detentores; e
• uma alteração das seções do contrato de emissão relativas a contratos suplementares, renúncia com o
consentimento dos detentores ou dispensa de inadimplências passadas, exceto para aumentar a
porcentagem de detentores necessários para efetuar uma alteração ou dispensa ou garantir que certas
outras disposições do contrato de emissão não possam ser alteradas ou dispensadas sem a aprovação de
cada detentor de Notas.
Alterações que não exigem aprovação
O contrato de emissão estabelece que algumas alterações não exigem aprovação pelos detentores de Notas
nos termos desse contrato de emissão. Esse tipo de alteração é limitado a esclarecimentos de ambiguidades,
omissões, defeitos e incoerências, alterações, suplementos e outras mudanças que não afetem negativamente os
detentores de Notas em circulação nos termos do contrato de emissão em qualquer aspecto significativo, como a
adição de convênios, eventos de inadimplência adicionais ou agentes fiduciários sucessores.
Alterações que exigem a aprovação da maioria
O contrato de emissão estabelece que outras alterações nele e nas Notas em circulação relativos a ele devem
ser aprovadas pelos detentores de uma maioria do montante principal das Notas afetados pela alteração. A aprovação
necessária deve ser dada por escrito.
O contrato de emissão estabelece que essa mesma aprovação de maioria é necessária para que a Embraer
Overseas ou a Embraer obtenha uma renúncia de qualquer das suas obrigações contratuais nos termos do contrato de
emissão. Os convênios da Embraer Overseas e da Embraer nos termos do contrato de emissão incluem os convênios
feitos pela Embraer Overseas e pela Embraer sobre fusões e transações semelhantes e a constituição de ônus sobre
seus bens, que estão descritos abaixo, sob os títulos “— Certos convênios — fusões e transações semelhantes” e “—
Limitação nos gravames”. Se os detentores aprovarem a renúncia de um convênio, a Embraer Overseas e a Embraer
não terão de cumpri-lo. Os detentores, no entanto, não podem aprovar uma renúncia de qualquer provisão nas Notas
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ou no contrato de emissão, dado que afeta algum valor mobiliário que a Embraer Overseas e a Embraer não podem
alterar sem a aprovação do detentor desse valor mobiliário, como descrito acima em “— Alterações que exigem a
aprovação de cada detentor”, a menos que o detentor aprove a renúncia.
Mecânica de votação
As Notas não serão consideradas em circulação e, portanto, não estarão aptas a votar, se tivermos
depositado ou deixado para você num truste o numerário para seu pagamento ou resgate. As Notas detidas pela
Embraer Overseas, Embraer ou suas filiais não são consideradas em circulação.
A Embraer Overseas tem, geralmente, o direito de definir qualquer dia como data de registro para fins de
determinar os detentores de Notas em circulação que têm direito de voto ou de tomar outras medidas nos termos do
contrato de emissão. Em circunstâncias limitadas, o agente fiduciário, e não a Embraer Overseas, tem direito de
definir uma data de registro para ações dos detentores. Se uma data de registro for definida para uma votação ou
outra medida a ser tomada pelos detentores, este voto ou esta medida somente pode ser dado ou tomado por
detentores de Notas em circulação na data do registro e deve ser dado ou tomado no prazo de 180 dias a contar da
data de registro ou de outro período que nós, ou o agente fiduciário, conforme o caso, possa determinar. Este período
pode ser encurtado ou prolongado (mas não além de 180 dias).
Titulares de contas "street name" e outros detentores indiretos devem consultar seus bancos ou
corretores para obter informações sobre como uma aprovação pode ser concedida se quisermos alterar o
contrato de emissão ou as Notas ou solicitar uma renúncia.
Outras emissões
A Embraer Overseas se reserva o direito, ocasionalmente, sem o consentimento dos detentores das Notas,
de emitir Notas adicionais com termos e condições substancialmente idênticos aos das Notas, que aumentarão o
montante principal agregado e serão consolidados e formarão uma única série com as Notas.
Propriedade escritural, denominação e procedimentos de transferência para as Notas
A Embraer Overseas emitiu inicialmente as Notas de forma global, que foram aceitas no sistema de
liquidação escritural da DTC. As Notas serão depositadas junto ao agente fiduciário, como custodiante, para o
indicado pela DTC. O custodiante e a DTC registrarão eletronicamente o montante das Notas detidas pelo sistema
DTC. Os investidores podem deter essas Notas diretamente através da DTC se forem participantes da DTC, ou
indiretamente através de organizações que têm conta na DTC. Consulte “Escrituração; Entrega e forma”.
Escrituração de propriedade, denominação e processo de transferência de Notas
Inicialmente a Embraer Overseas emite as Notas em um formulário global, que é aceito no sistema de
registros do DTC. As Notas depositadas ficam sob custódia de um agente fiduciário nomeado pelo DTC. Este agente
e a DTC irão, eletronicamente, registrar o montante principal das Notas junto ao sistema. Os investidores podem
demonstrar interesse diretamente na DTC ou indiretamente através de organizações que possuam contas na DTC.
Veja item “Escrituração; Entrega e Forma”.
Sobre o agente fiduciário
O Bank of New York Mellon atuará como agente fiduciário nos termos do contrato de emissão. O Bank of
New York Mellon pode ocasionalmente ter outras relações de negócios com a Embraer, a Embraer Overseas e suas
filiais.
Definição de certos termos
Os termos a seguir têm um significado específico para fins de contrato de emissão, Notas e as garantias:
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“Endividamento” significa, com relação a qualquer pessoa, qualquer montante exigível (seja uma
obrigação direta ou indireta por meio de garantias por essa pessoa) em conformidade com (i) um acordo ou
instrumento envolvendo ou evidenciando a quantia emprestada, (ii) uma venda ou transferência condicional com
recurso ou obrigação de recompra ou (iii) a obrigação de arrendamento capitalizado; desde que, no entanto, como
usado na disposição de aceleração cruzada descrita no terceiro item, sob o título “Eventos de Inadimplência — O
que é um Evento de Inadimplência?” “Endividamento” não inclua qualquer pagamento feito pela Embraer em nome
de uma filial, sobre qualquer endividamento dessa filial que se torne imediatamente devida e exigível, em
decorrência de uma inadimplência por essa filial, em conformidade com garantias ou instrumento similar fornecido
pela Embraer em conexão com a dívida, desde que esse pagamento feito pela Embraer seja feito até cinco dias úteis
após a notificação enviada à Embraer declarando que o pagamento é devido nos termos dessas garantias ou
instrumento similar.
“Filial” significa, com relação a qualquer pessoa específica, (a) qualquer outra pessoa que, direta ou
indiretamente, esteja no controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com essa pessoa específica ou (b)
qualquer outra pessoa que seja diretor ou administrador (i) dessa pessoa específica, (ii) de qualquer controlada dessa
pessoa específica ou (iii) qualquer pessoa descrita na cláusula (a) acima. Para efeitos da presente definição, controle
de uma pessoa significa o poder, direto ou indireto, orientar ou forçar a orientação da administração e políticas dessa
pessoa, seja por contrato ou de outra forma e os termos “controlando” e “controlado” tenham significados
correlativos sobre o disposto acima.
“Obrigação de arrendamento capitalizado” significa qualquer obrigação exigida para ser classificado e
contabilizado como arrendamento de bens num balanço patrimonial dessa pessoa, preparado de acordo com as IFRS.
“Contrato de hedge” significa (i) qualquer acordo de swap de taxa de juros, acordo de teto de taxa de juro
ou outro acordo destinado a proteger contra as flutuações das taxas de juros ou (ii) qualquer contrato de câmbio
futuro, acordo de swap de câmbio ou outro acordo destinado a proteger contra as flutuações do câmbio.
“Evento de ilegalidade” significa um evento em decorrência do qual seria e continuaria ilegal a Embraer
Overseas ou a Embraer executar ou cumprir uma ou mais das suas obrigações nos termos das Notas, das garantias
ou do contrato de emissão.
“Subsidiária significativa” significa qualquer subsidiária da Embraer que, no momento da determinação,
(a) detinha ativos que, na data do balanço trimestral não auditado ou do balanço anual auditado consolidado da
Embraer, o que for mais recente, constituíam pelo menos 10% dos ativos totais da Embraer em base consolidada
nessa data, ou (b) tinha receitas no período de 12 meses findo na data da demonstração de resultados trimestral não
auditada ou da demonstração de resultados anual auditada consolidada da Embraer, a que for mais recente, que
constituía pelo menos 10% do total da receita da Embraer numa base consolidada durante esse período.
“Subsidiária” significa qualquer empresa, associação, parceria ou outra entidade de negócios, dos quais
mais de 50% do total de ações com poder de voto do capital social ou outros interesses (incluindo interesses de
parceria) com direito (sem considerar a ocorrência de alguma contingência) de voto nas eleições de administradores,
diretores ou agentes fiduciários estejam no momento de posse ou controladas, direta ou indiretamente, (a) pela
Embraer, (b) pela Embraer e uma ou mais de suas subsidiárias ou (c) por uma ou mais de suas subsidiárias.
Direitos de registro dos detentores de Notas Restritas
A Embraer Overseas emitiu as Notas para alguns detentores de suas Notas de 6,375% devidas em 2017 e
Notas de 6,375% devidas em 2020 com base na cláusula 144A e Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Em
16 de setembro de 2013, a Embraer Overseas e a Embraer entraram em um acordo de direitos de registro com os
gestores do negócio, nos termos do qual a Embraer Overseas e a Embraer concordaram, se e quando uma declaração
de registro de prateleira foi necessária, em envidar seus melhores esforços razoáveis para:
• protocolar a declaração de registro de prateleira à SEC, assim que possível;
• fazer com que a declaração de registro de prateleira seja declarada em vigor; e
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• manter a declaração de registro de prateleira em vigor até que (1) a data em que todas as Notas restritas
cobertas pela declaração de registro de prateleira tenham sido trocadas ou eliminadas em conformidade
com as mesmas ou (2) a data em que as Notas restritas cobertas pela declaração de registro de prateleira
deixarem de estar em circulação, o que ocorrer primeiro.
Durante o período em que a declaração de registro estiver em vigor, a Embraer Overseas e a Embraer
concordam em:
• envidar seus melhores esforços razoáveis para manter a declaração de registro de prateleira
continuamente em vigor até que as Notas deixem de ser registráveis;
• complementar ou alterar a declaração de registro de prateleira, o prospecto relacionado e qualquer
prospecto de venda livre, se exigido pelas normas, regulamentos ou instruções aplicáveis à declaração
de registro de prateleira; e
•

fornecer a cada detentor de Notas restritas autorizado a revender suas Notas nos termos da declaração de
registro de prateleira, como descrito abaixo, cópias de qualquer complementação ou alteração
imediatamente após ter sido usada ou protocolada à SEC.

A declaração de registro de prateleira permite a apenas alguns detentores revenderem ocasionalmente suas
Notas restritas. Um detentor que pretenda vender as Notas nos termos da declaração de registro de prateleira será
geralmente obrigado a fornecer certas informações e fazer determinadas declarações à Embraer Overseas (incluindo
aquelas estabelecidas em forma de notificação e questionário que precisará ser preenchido e assinado por esse
detentor em conformidade com o acordo de direitos de registro), para ser nomeado como detentor de Notas
vendedor no prospecto relacionado e entregar um prospecto aos compradores, estará sujeito a algumas das
disposições de responsabilidade civil nos termos da Lei de Valores Mobiliários em conexão com essas vendas e será
vinculado pelas disposições do acordo de direitos de registro aplicáveis a esse detentor (incluindo certas obrigações
de indenização). A Embraer Overseas ou a Embraer também podem enviar notificação para suspender a disposição
das Notas restritas em conformidade com a declaração de registro de prateleira, desde que, no entanto, nessas
circunstâncias a Embraer Overseas e a Embraer estendam o período durante o qual essa declaração de registro de
prateleira seja mantida em vigor. A Embraer Overseas e a Embraer podem este tipo de notificação apenas duas vezes
durante qualquer período de 365 dias e qualquer dessas suspensões não deve exceder 45 dias em qualquer período
de 3 meses ou 90 dias em qualquer período de 12 meses para cada suspensão, e não deve haver mais de duas
suspensões em vigor durante qualquer período de 365 dias.
A Embraer Overseas e a Embraer concordaram em cooperar com os detentores e facilitar a preparação em
tempo hábil e a entrega de certificados que representem as Notas a serem vendidas e não tendo qualquer inscrições
restritivas e permitem que essas Notas sejam emitidas com essa denominação e registradas nesses nomes (coerente
com as disposições do contrato de emissão) que esses detentores possam razoavelmente solicitar.
Juros adicionais
Se ocorrer uma falta de registro (conforme definido abaixo), deveremos pagar juros adicionais para cada
detentor de Notas restritas. Durante o primeiro período de 90 dias em que ocorrer uma falta de registro, pagaremos
juros adicionais de 0,25% ao ano sobre as Notas, que será aumentado em um adicional de 0,25% por ano, durante
cada período subsequente de 90 dias, até o máximo de 0,50% ao ano, até que cada falta de registro tenha sido
sanada. Esses juros adicionais serão acumulados somente nos dias em que ocorrer a falta de registro e se mantiver.
Após sanar todas as faltas de registro, não serão mais acumulados juros adicionais. Você não terá direito a receber
juros adicionais se os detentores não cumprirem suas obrigações de fazer determinadas declarações ou fornecer
determinadas informações conforme exigido no acordo de direitos de registro.
Após a data de vigência desta declaração de registro, poderá ocorrer uma “falta de registro” somente se esta
declaração de registro não estiver mais valendo ou o prospecto aqui contido deixar de ter utilidade, seja ou não
autorizada pelo acordo de direitos de registro, a qualquer momento durante o período de validade da prateleira
(conforme definido abaixo) e essa falta de estar valendo ou ter utilidade permaneça por mais de 45 dias
(consecutivos ou não) em qualquer período de 3 meses ou 90 dias (consecutivos ou não) em qualquer período de 12
meses. O período de “validade da prateleira” significa o período após a data de vigência desta declaração de registro
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até que: (a) quando as Notas forem alienadas em conformidade com a declaração de registro; ou (b) quando as Notas
deixarem de estar em circulação, o que ocorrer primeiro.
Denominação e registro
As Notas foram emitidas de forma totalmente registrada, sem cupons, em unidades de montante principal
de US$ 2.000 e múltiplos inteiros de US$ 1.000 para o excedente. Na data deste prospecto, o montante principal
agregado de US$ 540.518.000 das Notas restritas está em circulação.
Até que esta declaração de registro fique válida e os detentores de Notas restritas as revendam nos termos
dessa declaração de registro, as Notas continuarão a estar sujeitas a certas restrições na transferência estabelecidas
sobre as Notas e no contrato de emissão e nos certificados comprovando as Notas. As Notas serão emitidas em
conformidade e terão direito aos benefícios do contrato de emissão, datado de 16 de setembro de 2013, entre a
Embraer Overseas, como emissora, a Embraer, como avalista e o Bank of New York Mellon, como agente
fiduciário. Assim que as Notas estejam registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários e os detentores de notas
restritas atenderem as condições do contrato de emissão, os certificados das Notas não aceitarão menções
restringindo a sua transferência.
Pagaremos todos os encargos e despesas, além de certos impostos aplicáveis, relativos ao registro.
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ESCRITURAÇÃO; ENTREGA E FORMA
Procedimentos escriturais para as Notas Globais
As descrições das operações e procedimentos da DTC, Euroclear e Clearstream Banking estão
estabelecidas abaixo são fornecidos unicamente por questão de conveniência. Essas operações e procedimentos
estão exclusivamente sob o controle destes sistemas de liquidação e estão ocasionalmente sujeitos a alteração por
eles. Nem a Embraer Overseas, a Embraer ou o agente de bolsa assume qualquer responsabilidade por essas
operações ou procedimentos, e os investidores são incentivados a entrar em contato diretamente com o sistema
pertinente ou seus participantes para discutir esses assuntos.
A DTC nos informou que é:
• uma instituição fiduciária com fins limitados constituída sob as leis do estado de Nova York;
• uma “organização bancária” na acepção da legislação bancária de Nova York;
• um membro do sistema do Federal Reserve (Banco Central dos EUA);
• uma “instituição compensação” na acepção do código comercial uniforme, com suas alterações; e
• uma “agência de compensação”, registrada nos termos da Seção 17A da Lei das Bolsas.
A DTC foi criada para custodiar os valores mobiliários de seus participantes e facilita a compensação e
liquidação de transações de valores mobiliários entre seus participantes através de trocas de escrituração eletrônica
para as contas de seus participantes, o que elimina a necessidade de transferência física e entrega dos certificados.
Os participantes da DTC incluem corretores de títulos e negociantes; bancos e empresas fiduciárias; empresas de
compensação e algumas outras organizações. O acesso indireto ao sistema da DTC também está disponível a outras
entidades, tais como bancos, corretores, negociantes e empresas fiduciárias; esses participantes indiretos fazem
compensação por meio da DTC ou mantêm relações de custódia com algum participante da DTC, direta ou
indiretamente. Os investidores que não são participantes da DTC podem com vantagens possuir valores mobiliários
detidos por ou em nome da DTC somente através de participantes diretos ou indiretos da DTC.
A Embraer Overseas e a Embraer esperam que, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela
DTC, a posse das Notas continue a ser divulgada, e a transferência de propriedade das Notas continue a valer
somente através de registros mantidos pela DTC, relacionados aos interesses dos participantes da DTC e os registros
dos participantes diretos e indiretos, no que diz respeito aos interesses de pessoas que não sejam participantes da
DTC.
A legislação de algumas jurisdições pode exigir que alguns compradores de títulos recebam os títulos
fisicamente de forma definitiva. Da mesma forma, a capacidade de transferir os interesses nas Notas representados
por uma Nota Global preferencial para essas pessoas pode ser limitada. Além disso, como a DTC pode agir somente
em nome de seus participantes que, por sua vez, agem em nome de pessoas que detêm interesses através de
participantes, a capacidade de uma pessoa com interesses em Notas Preferenciais representados por um título global
para penhorar ou transferir esses interesses a pessoas físicas ou jurídicas que não participam do sistema da DTC, ou
de outra forma tomar ações em relação a esses interesses, podem ser afetados pela falta de uma segurança física
definitiva em relação aos interesses.
Enquanto a DTC ou seu indicado for o proprietário registrado de um título global, a DTC ou seu indicado,
conforme o caso, será considerado, para todos os efeitos, o único proprietário ou detentor das Notas Preferenciais
representados pelo título global nos termos do contrato de emissão. Salvo a disposição em contrário abaixo, os
proprietários de interesses benéficos em uma Nota Global:
• não terão direito a ter Notas Preferenciais, representadas pelo título global registrado em seus nomes;
• não receberão nem terão direito a receber fisicamente as Notas Preferenciais certificadas; e
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• não serão considerados proprietários ou detentores das Notas Preferenciais nos termos do contrato de
emissão para qualquer finalidade, incluindo no que diz respeito a dar qualquer orientação, instrução ou
aprovação ao agente fiduciário nos termos do contrato de emissão.
Assim, cada detentor possuindo um interesse benéfico em um título global deve se valer dos procedimentos
da DTC e, se o detentor não for um participante direto ou indireto da DTC, dos procedimentos do participante da
DTC através do qual o detentor possui seu interesse, para exercer quaisquer direitos de um detentor de Notas nos
termos do contrato de emissão ou o título global preferencial. Entendemos que nos termos da prática existente do
setor, se a Embraer Overseas ou a Embraer solicitar alguma medida dos detentores das Notas Preferenciais, ou se
um detentor proprietário de um interesse benéfico em um título global desejar tomar qualquer atitude que a DTC,
como detentora do título global, tenha o direito de tomar, a DTC autorizará seus participantes a tomar a medida e os
participantes autorizarão os detentores a tomar a medida através de participantes ou, caso contrário, atuarão
mediante instrução desses detentores. Nem a Embraer Overseas, a Embraer ou o agente fiduciário terá qualquer
responsabilidade ou obrigação em qualquer aspecto dos registros relativos aos pagamentos efetuados por conta de
Notas Preferenciais pela DTC, ou de manutenção, supervisão ou exame de quaisquer registros da DTC relativos às
Notas Preferenciais.
Pagamentos relacionados ao principal de um prêmio, se for o caso, e aos juros (incluindo juros adicionais,
se houver, sobre as Notas Preferenciais não registradas) sobre quaisquer Notas Preferenciais, representadas por um
título global registrado em nome da DTC ou seu indicado na data do registro aplicável serão exigíveis pelo agente
fiduciário para a DTC ou seu indicado como detentor registrado do título global que representa essas Notas
Preferenciais nos termos do contrato de emissão. Nos termos do contrato de emissão, a Embraer Overseas, a
Embraer e o agente fiduciário podem tratar as pessoas em cujo nome estão registrados as Notas Preferenciais,
incluindo as Notas Globais, como os proprietários das Notas Preferenciais para fins de recebimento de pagamento
sobre as Notas Preferenciais e para todo e qualquer outro efeito. Consequentemente, a Embraer Overseas, a Embraer
ou o agente fiduciário não tem nem terá qualquer responsabilidade ou obrigação pelo pagamento dos montantes aos
proprietários de interesses benéficos em um título global, incluindo o principal, o prêmio, se for o caso, e os juros.
Pagamentos feitos por participantes da DTC, diretos e indiretos, para os proprietários de interesses benéficos em um
título global serão regidos pelas instruções vigentes e pela prática habitual do setor e serão da responsabilidade dos
participantes da DTC, diretos e indiretos.
Transferências entre os participantes da DTC serão efetuadas em conformidade com os procedimentos da
DTC e serão liquidadas no mesmo dia. Transferências entre participantes do Euroclear ou Clearstream Banking
serão efetuadas da forma habitual em conformidade com as respectivas regras e procedimentos operacionais.
Sem prejuízo do cumprimento das restrições de transferência aplicáveis às Notas Preferenciais, as
transferências no mercado entre os participantes da DTC, de um lado, e do Euroclear ou Clearstream Banking, de
outro, serão efetuadas através da DTC, de acordo com as regras da DTC em nome do Euroclear ou do Clearstream
Banking, conforme o caso, pelo seu respectivo depositário. Essas transações dentro do mercado, no entanto, exigirão
a entrega de instruções ao Euroclear ou Clearstream Banking, conforme o caso, pela contraparte nesse sistema, em
conformidade com as regras e procedimentos e dentro dos prazos estabelecidos desse sistema, no horário de
Bruxelas. Se a transação atender suas exigências de liquidação, o Euroclear ou Clearstream Banking, conforme o
caso, fornecerá instruções ao seu respectivo depositário para tomar medidas para a liquidação final efetiva em seu
nome entregando ou recebendo juros sobre as Notas Globais pertinentes na DTC e fazendo ou recebendo pagamento
em conformidade com os procedimentos normais para liquidação de fundos no mesmo dia aplicável à DTC. Os
participantes do Euroclear e os participantes do Clearstream Banking não podem dar instruções diretamente aos
depositários do Euroclear ou Clearstream Banking.
Por causa das diferenças de fuso horário, a conta de valores mobiliários de um participante Euroclear ou
Clearstream Banking comprando um interesse em um título global de um participante da DTC será creditada, e todo
crédito será informado ao participante Euroclear ou Clearstream Banking pertinente, durante o dia de processamento
da liquidação de valores mobiliários, que deve ser um dia útil para o Euroclear e o Clearstream Banking,
imediatamente após a data de liquidação da DTC. Fundos recebidos no Euroclear ou Clearstream Banking em
decorrência de vendas de interesse num título global por ou através de um participante Euroclear ou Clearstream
Banking para um participante da DTC será recebido com o valor na data de liquidação da DTC, mas estará
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disponível na conta Euroclear ou Clearstream Banking pertinente apenas no dia útil do Euroclear ou Clearstream
Banking seguinte à data de liquidação da DTC.
Apesar da DTC, Euroclear e Clearstream Banking terem concordado com os procedimentos acima para
facilitar as transferências de interesses nas Notas Globais entre os participantes da DTC, Euroclear e Clearstream
Banking, eles não têm nenhuma obrigação de executar ou continuar a executar os procedimentos, que podem ser
interrompidos a qualquer momento. Nem a Embraer Overseas, a Embraer ou o agente fiduciário terá qualquer
responsabilidade pelo desempenho da DTC, Euroclear ou Clearstream Banking ou seus respectivos participantes,
diretos ou indiretos, pelas suas respectivas obrigações nos termos das regras e procedimentos que regem suas
operações.
Nota certificada
Se:
• A DTC notificar a Embraer Overseas que em algum momento não quiser ou não puder continuar como
depositário ou se a DTC deixar de ser registrada como agência de compensação nos termos da Lei das
Bolsas e um depositário sucessor não for nomeado no prazo de 90 dias após a notificação ou cessação;
• A Embraer Overseas ou a Embraer, a seu critério, notificar o depositário, por escrito, que decide forçar
a emissão de Notas Preferenciais em forma definitiva, nos termos do contrato de emissão; ou
• após a ocorrência de alguns outros eventos, conforme previsto no contrato de emissão;
então, mediante a entrega das Notas Globais pela DTC, Notas certificadas serão emitidas para cada pessoa que a
DTC identificar como beneficiário das Notas representadas pelas Notas Globais. Mediante a emissão de Notas
certificadas, o agente fiduciário deve registrá-las em nome dessa(s) pessoa(s) ou seu indicado e fazer com que as
Notas certificadas lhes sejam entregues.
A Embraer Overseas, a Embraer ou o agente fiduciário não serão responsáveis por qualquer atraso da DTC
ou de qualquer participante da DTC, direto ou indireto, na identificação dos beneficiários efetivos das Notas
relacionadas e cada uma dessas pessoas pode, para todos os efeitos, confiar conclusivamente e será protegida por
fazê-lo, nas instruções da DTC incluindo no que diz respeito ao registro, entrega e os respectivos montantes do
principal das Notas a serem emitidas.
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TRIBUTAÇÃO
A discussão a seguir, sujeita às limitações estabelecidas abaixo, descreve considerações tributárias
relevantes nas Ilhas Cayman, no Brasil e nos Estados Unidos, relacionadas a nosso controle acionário e alienação
de Notas. Essa análise não pretende ser uma análise completa de todas as considerações fiscais relativas a esses
países e não aborda o tratamento fiscal de detentores de Notas nos termos da legislação de outros países.
Detentores de Notas residentes em países que não as Ilhas Cayman, o Brasil e os Estados Unidos, bem como
detentores residentes nesses países, são fortemente incentivados a consultar seus respectivos assessores fiscais com
relação às leis de que país são relevantes para eles.
Tributação das Ilhas Cayman
Sujeito às limitações e pressupostos abaixo, na opinião da Travers Thorp Alberga, assessor jurídico da
Embraer Overseas nas Ilhas Cayman, seguem abaixo as considerações relevantes em relação às Notas e a sua
emissão, venda, resgate e/ou registro nas Ilhas Cayman.
A Embraer Overseas recebeu do governador em exercício das Ilhas Cayman um compromisso em
conformidade com a lei de concessões fiscais (Revisão 2011) das Ilhas Cayman datado de 17 de outubro de 2006 no
sentido de que, por um período de 20 anos a contar da data desse compromisso, nenhuma lei promulgada nas Ilhas
Cayman impondo tributação sobre lucros ou rendimentos ou ganhos ou apreciações será aplicável ao emissor ou às
suas operações e nenhum desses impostos ou imposto sobre propriedade ou sobre herança será exigível sobre ações,
debêntures ou outras obrigações do emitente.
O emitente foi informado pela Travers Thorp Alberga, assessor jurídico da Embraer Overseas, que nos
termos da legislação existente nas Ilhas Cayman:
1.

Os pagamentos relativos às Notas e às garantias não estarão sujeitos a tributação nas Ilhas Cayman e
nenhuma retenção na fonte será exigida sobre esses pagamentos a qualquer detentor de Notas e os
ganhos derivados da alienação das Notas não estarão sujeitos a imposto de renda ou societário nas
Ilhas Cayman. As Ilhas Cayman atualmente não têm nenhum imposto de renda ou tributação na
natureza de retenção na fonte, imposto corporativo ou sobre o capital e nenhum imposto predial,
imposto sobre herança ou doações; e

2.

Nenhuma taxa de selo ou de capital é cobrada nas Ilhas Cayman na emissão, venda, resgate ou
registro das Notas. Não existe nenhum tratado fiscal aplicável entre os Estados Unidos e as Ilhas
Cayman.

No entanto, detentores cujas Notas são levadas para as Ilhas Cayman podem, em determinadas
circunstâncias, estarem sujeitos ao pagamento de taxa de selo imposto em conformidade com as leis das Ilhas
Cayman em relação às Notas e um instrumento de transferência de título para um valor mobiliário em forma
registrada, se levado ou executado nas Ilhas Cayman, estaria sujeitos à taxa de selo das Ilhas Cayman. Uma taxa de
selo das Ilhas Cayman de uma quantia nominal também seria exigível caso a documentação relativa às garantias seja
introduzida ou executada nas Ilhas Cayman.
Tributação brasileira
Sujeito às limitações e pressupostos abaixo, na opinião da Bocater, Camargo, Costa & Silva Advogados,
assessor jurídico da Embraer Overseas e da Embraer no Brasil, seguem abaixo os aspectos tributários brasileiros
relevantes das Notas aplicáveis a uma pessoa física ou jurídica, truste ou organização, residente ou domiciliada fora
do Brasil para fins tributários (“detentor não brasileiro”).
Geralmente, todos os ganhos de capital gerados fora do Brasil, em decorrência de uma transação entre dois
não residentes do Brasil com bens não localizados no Brasil não estão diretamente sujeitos à tributação no Brasil.
Por outro lado, quando os ativos estão localizados no Brasil, esses ganhos de capital estão sujeitos ao imposto de
renda, de acordo com a lei nº 10.833, promulgada em 29 de dezembro de 2003.
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Dado que as Notas serão emitidas no exterior, acreditamos que elas não caiam na definição de ativos
localizados no Brasil, para efeitos da lei nº 10.833. No entanto, não garantimos aos potenciais detentores não
brasileiros que essa interpretação da lei nº 10.833 prevaleça nos tribunais brasileiros.
Via de regra, um titular não brasileiro é tributado no Brasil se a renda for derivada de fontes brasileiras ou
se os ganhos forem obtidos da alienação de bens localizados no Brasil. Como a Embraer Overseas é considerada,
para efeitos fiscais, como domiciliada no exterior, os pagamentos de juros ou do principal, nos termos das Notas,
feitos pela Embraer Overseas a um titular não brasileiro não estão sujeitos a impostos retidos na fonte no Brasil,
desde que esses pagamentos sejam feitos com fundos mantidos por essa entidade no exterior.
Caso o tribunal determine que as Notas são consideradas bens localizados no Brasil, os ganhos na venda ou
outra alienação das Notas reconhecidas por um detentor não brasileiro estarão sujeitos a imposto de renda no Brasil
a uma alíquota de 15% ou 25% se o detentor não brasileiro estiver localizado em um país ou local que não impõe
imposto de renda, ou que imponha a uma alíquota máxima inferior a 20% (“jurisdição fiscal baixa ou inexistente”).
Além disso, em 24 de junho de 2008, a lei nº 11.727 introduziu o conceito de “regime fiscal privilegiado”,
que é um regime de tributação que (i) não tributa a receita ou a tributa a uma alíquota máxima inferior a 20%; (ii)
concede benefícios fiscais a pessoas físicas ou jurídicas não residentes (a) sem necessidade de realizar uma atividade
econômica substancial no país ou dependência ou (b) contingente para o não exercício de uma atividade econômica
substancial no país ou dependência; ou (iii) não tributa ou tributa a receita gerada no exterior a uma alíquota máxima
inferior a 20%; ou (iv) não fornece acesso a informações relacionadas com a composição acionária, propriedade de
bens e direitos de transações econômicas realizadas. Em princípio, a melhor interpretação da lei nº 11.727/08 nos
leva a concluir que o conceito de “regime fiscal privilegiado” deve ser aplicado unicamente para fins de regras de
transferência de preços em transações de exportação e importação. No entanto, devido à falta de precedentes, não
somos capazes de determinar se o conceito de regime fiscal privilegiado será estendido ou não para o conceito de
jurisdição fiscal baixa ou inexistente para outros fins pelas autoridades fiscais brasileiras.
Geralmente, os pagamentos de renda feitos por residentes brasileiros estão sujeitos a imposto de renda
retido na fonte, a uma alíquota variável, dependendo da natureza do pagamento e a localização do beneficiário, à
alíquota máxima de 25%. Assim, se a Embraer, como avalista das Notas, tiver que fazer pagamentos de juros nos
termos das Notas, esses pagamentos serão taxados a uma alíquota não superior a 25%.
Há alguma incerteza quanto ao tratamento fiscal aplicável aos pagamentos do montante principal pela
Embraer, como avalista, a detentores não brasileiros. Embora o argumento de que esses pagamentos feitos pela
Embraer não convertem a natureza do pagamento do principal em rendimento tributável, não há precedentes de
tribunais brasileiros que endossem essa posição e não é possível garantir que esse argumento prevaleça na justiça.
Além disso, a conversão de moeda nacional em moeda estrangeira, bem como a conversão de moeda
estrangeira em moeda brasileira, estão sujeitas a imposto sobre operações de câmbio (“IOF/Câmbio”). Atualmente, a
alíquota aplicável para a maioria das transações de câmbio do IOF/Câmbio é de 0,38%, embora outras alíquotas, que
variam de 0% a 6,00% podem ser aplicáveis a transações específicas. Em todo caso, o governo federal pode
aumentar, a qualquer momento, essa taxa até 25%, mas apenas em relação a transações futuras.
De modo geral, não há taxa de selo, de transferência ou outros impostos similares no Brasil com relação à
transferência, cessão ou venda de qualquer instrumento de dívida fora do Brasil (incluindo as Notas) nem qualquer
imposto sobre herança, doações ou de sucessão aplicável à propriedade, transferência ou alienação das Notas, exceto
para impostos cobrados em alguns Estados do Brasil sobre doações e herança por pessoas físicas ou jurídicas não
domiciliadas ou residentes no Brasil para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou residentes nesses Estados
brasileiros.
Certas considerações de imposto de renda federal nos EUA
A discussão a seguir resume as consequências previsíveis sobre o imposto de renda federal dos EUA na
compra, posse e alienação das notas. Aplica-se apenas aos detentores dos Estados Unidos (conforme definido
abaixo) que adquirirem Notas por esta oferta e as mantenham como bens de capital (em geral, propriedade detida
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para fins de investimento). Esta seção não se aplica aos detentores sujeitos a regras especiais, incluindo corretores,
negociantes de valores mobiliários ou moedas, negociantes de títulos que optam por usar um método de marcação a
mercado de contabilização para detenção de valores mobiliários, organizações isentas de impostos, seguradoras,
bancos, instituições de poupança e outras instituições financeiras, pessoas beneficiadas por imposto mínimo
alternativo, pessoas que mantêm um interesse em entidade que detém as Notas, pessoas que detêm as Notas para
transações de hedge, integração, conversão ou venda construtiva ou cobertura, ou pessoas cuja moeda funcional não
seja o dólar norte-americano.
Esta discussão não pretende ser uma análise completa de todas as considerações potenciais de imposto de
renda federal dos EUA que possam ser pertinentes para os detentores dos EUA à luz de suas circunstâncias
particulares. Além disso, não aborda nenhum aspecto de tributação sobre propriedades ou doações estrangeiras,
estaduais ou locais. Cada investidor em potencial deve consultar seu próprio assessor tributário quanto às
consequências fiscais de impostos federais, estaduais e locais dos Estados Unidos e estrangeiros e qualquer outro na
compra, posse e alienação das Notas. Esta discussão se baseia no Código Tributário Federal de 1986, com suas
alterações (“código”), seu histórico legislativo, os pronunciamentos administrativos da Receita Federal (“IRS”),
regulamentos existentes e propostos do Tesouro dos EUA e acórdãos e decisões judiciais publicados, tudo em vigor
na data do presente, sendo que qualquer deles podem ser anulados, revogados ou modificados (possivelmente com
efeitos retroativos) de modo a resultar em consequências sobre o imposto de renda federal dos EUA diferentes das
discutidas abaixo.
Um “detentor dos EUA” é um beneficiário efetivo das notas que, para fins de imposto de renda federal dos
EUA, é um cidadão ou residente nos Estados Unidos, uma corporação (ou outra entidade tratada como corporação
para fins de imposto de renda federal dos EUA) criada ou organizada nos termos das leis dos Estados Unidos, ou de
qualquer Estado ou do distrito de Colúmbia, uma propriedade cujo rendimento esteja sujeito a imposto de renda
federal dos Estados Unidos independentemente de sua origem, ou um truste, (i) se um tribunal dos Estados Unidos
puder exercer supervisão primária sobre a administração do truste e se uma ou mais pessoas dos EUA estejam
autorizadas a controlar todas as decisões substanciais do truste, ou (ii) que escolheu incontestavelmente ser tratado
como cidadão dos EUA para fins de imposto de renda federal dos EUA.
Se uma parceria ou outra entidade de repasse deter as Notas, o tratamento de imposto de renda federal dos
EUA de um parceiro, beneficiário ou outra parte interessada dependerá em geral do status dessa pessoa e do
tratamento fiscal da entidade de repasse. Um parceiro, beneficiário ou outra parte interessada em uma entidade de
repasse que detenha as notas deve consultar seu próprio assessor tributário no que se refere ao tratamento de imposto
de renda federal dos EUA para seu investimento nas Notas.
Pagamentos de juros
Os juros sobre as notas (incluindo quaisquer valores adicionais e impostos devidos nos pagamentos) serão
tributáveis a um detentor dos EUA como renda ordinária no momento em que forem recebidos ou acumulados,
dependendo do método de contabilização do detentor para fins fiscais. Os juros sobre as Notas serão tratados como
receita de fonte estrangeira para fins de crédito de imposto estrangeiro nos EUA e geralmente devem constituir
“rendimento de categoria passiva” ou, no caso de alguns detentores nos EUA, “rendimento de categoria geral”. As
regras que regem o crédito de impostos estrangeiro são complexas. Os detentores dos EUA deverão consultar seus
assessores tributários sobre a disponibilidade do crédito por imposto pago no exterior para suas circunstâncias
específicas.
(i) Ágio sobre títulos
Um detentor dos EUA que compra uma nota por um valor superior ao seu valor principal pode optar por
tratar o excedente como “ágio sobre títulos amortizável”, caso em que o valor necessário para ser incluído na renda
anual do detentor dos EUA quanto aos juros sobre a Nota será reduzido do montante de ágio sobre títulos
amortizável atribuível para esse ano (com base no rendimento da Nota até o vencimento). Qualquer opção para
amortizar o ágio sobre títulos é aplicável a todas as obrigações (exceto obrigações sobre as quais os juros são
deduzíveis da renda bruta para fins de imposto de renda federal dos EUA) detidas pelo detentor nos EUA no início
do primeiro ano tributável para o qual a opção se aplica ou posteriormente, adquiridas pelo detentor nos EUA e é
irrevogável, sem o consentimento do IRS.
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(ii) Desconto de mercado
Uma nota será geralmente tratada como sendo comprada com um desconto de mercado (“nota com
desconto de mercado”) se o montante principal da nota exceder o valor pelo qual o detentor nos EUA adquiriu a
nota por pelo menos 0,25% do preço de resgate declarado da nota no vencimento, multiplicado pelo número de anos
completos até o vencimento da nota. Se este excedente não for suficiente para justificar que a nota seja uma nota
com desconto de mercado, então o excedente se constitui num “desconto de mercado de minimis”.
Qualquer ganho reconhecido no vencimento ou na alienação de uma nota de desconto de mercado será
tratado como rendimento normal na medida em que o ganho não ultrapasse o desconto de mercado acumulado na
nota. Alternativamente, um detentor de uma nota de desconto de mercado nos EUA pode optar por incluir
atualmente o desconto de mercado no rendimento para toda a vida útil da nota. Esta opção é aplicável a todos os
instrumentos de dívida com desconto de mercado adquiridos pelo titular da opção nos EUA em ou após o primeiro
dia do primeiro ano tributável ao qual se aplica a opção. Esta opção não pode ser revogada sem o consentimento do
IRS. Um detentor de uma nota de desconto de mercado nos EUA que não optar por incluir atualmente o desconto do
mercado no rendimento, precisará normalmente adiar as deduções dos juros incorridos sobre empréstimos obtidos
para adquirir ou possuir uma nota de desconto de mercado que ultrapasse os juros na nota a serem incluídos na renda
do detentor nos EUA, na medida em que este excedente de despesa de juros não ultrapasse a parcela do desconto de
mercado imputável aos dias em que a nota de desconto de mercado foi detida pelo detentor nos EUA.
O desconto de mercado será acumulado linearmente, a menos que o detentor nos EUA opte por acumular o
desconto de mercado pelo método de rendimento constante. Esta opção se aplica somente para a nota de desconto de
mercado à qual é feita e é irrevogável.
Devido à complexidade e variedade das regras especiais relativas ao tratamento de desconto de mercado e
ágio sobre títulos, os compradores em perspectiva devem consultar seus próprios assessores tributários com relação
às consequências fiscais da compra das notas com desconto ou ágio sobre o valor principal da nota.
Compra, venda ou outra alienação das notas
Um detentor nos EUA geralmente reconhecerá ganho ou perda sobre da venda, troca, resgate ou outra
alienação tributável de uma nota sobre um valor igual à diferença, se houver, entre a quantia obtida na venda, troca,
resgate ou outra alienação tributável (deduzida de quaisquer valores atribuíveis aos juros acumulados mas não
pagos, que serão tratados como juros conforme descrito acima, sob o título “Pagamentos de juros”) e a base fiscal
ajustada na nota do detentor nos EUA. A base fiscal ajustada na nota de um detentor nos EUA será geralmente seu
custo aumentado do valor de qualquer desconto de mercado incluído na receita do detentor nos EUA relativa à nota
e deduzido (i) do montante de todos os pagamentos que não sejam pagamentos qualificados de juros declarados e
(ii) o montante de qualquer ágio sobre títulos amortizável aplicado para reduzir os juros sobre a nota.
Exceto pelo discutido acima, sob o título “Desconto de mercado”, qualquer ganho ou perda que um
detentor nos EUA reconheça na alienação de uma nota será considerado ganho ou perda de capital e será
considerado ganho ou perda de capital a longo prazo se o detentor nos EUA tiver detido a nota por mais de um ano.
O ganho de capital a longo prazo de detentores nos EUA pode estar qualificado para taxas de tributação reduzidas.
Esse ganho ou perda realizado por detentor nos EUA será tratado, de forma geral, como ganho ou perda de fonte nos
EUA para fins de créditos fiscais no exterior. A possibilidade de deduzir as perdas de capital por um detentor nos
EUA pode ser limitada.
Divulgação exigida em relação a ativos financeiros externos
Alguns detentores nos EUA podem ser obrigados a declarar informações relativas a interesse nas notas,
sujeitos a certas exceções (incluindo uma exceção para notas em contas mantidas por certas instituições financeiras),
anexando um formulário 8938 do IRS completo, declaração de ativos financeiros externos específicos, com suas
declarações de renda para cada ano em que mantiveram interesse nas notas. Detentores nos EUA são incentivados a
consultar seus próprios assessores tributários em relação às exigências de comunicação de informações relativas à
sua posse das notas.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO
Não receberemos nenhuma das receitas da venda das Notas por este prospecto. As Notas oferecidas por
este prospecto podem ser ocasionalmente vendidas para os compradores:
•

diretamente pelos detentores de Notas vendedores, ou

•

através de seguradores, corretores ou agentes que podem receber uma remuneração sob a forma de
descontos, concessões ou comissões dos detentores vendedores ou dos compradores das Notas
oferecidas por este prospecto.

Os lucros agregados para os detentores vendedores pela venda das Notas oferecidas por este prospecto
serão o preço de compra pago pelas Notas, menos os descontos e comissões, se houver. Os detentores vendedores se
reservam o direito de aceitar e, ocasionalmente, juntamente com seus agentes, rejeitar, no todo ou em parte, qualquer
proposta de compra de Notas a ser feita diretamente ou através de agentes.
Pode ser feito um pedido de cotação das Notas na Bolsa de Nova York (NYSE) se solicitado pela maioria
dos detentores de notas restritas nos termos do acordo de direito de registro. Contudo, não podemos assegurar que
esses detentores farão esta solicitação no futuro ou que este pedido seja aceito. No momento não há mercado público
para as notas. Nenhuma garantia pode ser dada quanto à evolução da liquides ou de algum mercado público de
valores. Consulte “Fatores de risco” na página 6 deste prospecto.
Os detentores vendedores e qualquer corretor ou agente que participe na distribuição das Notas oferecidas
por este prospecto podem ser considerados como “subscritores”, na acepção da seção 2(a)(11) da Lei de Valores
Mobiliários. Em consequência, os lucros sobre a venda desses valores mobiliários pelos detentores vendedores e
quaisquer descontos, comissões ou concessões recebidos por esses corretores ou agentes podem ser considerados
como descontos e comissões de subscrição nos termos da Lei de Valores Mobiliários. Se os detentores vendedores
forem considerados subscritores, eles estão sujeitos a certas responsabilidades legais, incluindo, entre outros, as das
seções 11, 12 e 17 da Lei de Valores Mobiliários e da regra 10b-5 nos termos da Lei das Bolsas. Se os detentores
vendedores forem considerados subscritores, eles também estarão sujeitos às exigências de entrega do prospecto da
Lei de Valores Mobiliários.
Se as Notas forem vendidas através de subscritores ou corretores, os detentores vendedores serão
responsáveis pelos descontos ou comissões de subscrição ou comissões dos agentes.
As Notas podem ser vendidas em uma ou mais transações a:
• preços fixos,
• preços de mercado vigentes no momento da venda ou preços relacionados aos preços de mercado
vigentes no momento da venda,
• preços variados determinados no momento da venda, ou
• preços negociados
Estas vendas podem ser efetuadas em transações:
• em qualquer bolsa de valores nacional ou serviço de cotação em que as Notas podem ser cotadas no
momento da venda, incluindo a NYSE,
• no mercado paralelo,
• em transações, exceto nessas bolsas ou serviços, ou no mercado paralelo, ou
• através da venda de opções.
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Essas transações podem incluir transações em bloco ou cruzadas. Transações cruzadas são transações em
que o mesmo corretor atua como agente em ambos os lados de uma negociação.
Relativo às vendas das Notas oferecidas por este prospecto ou de outro modo, os detentores vendedores
podem efetuar transações de hedge com corretores-negociantes. Por sua vez. esses corretores-negociantes podem se
envolver em pequenas vendas das Notas no curso de suas posições de hedge. Os detentores vendedores também
podem vender as Notas a descoberto e entregar Notas para fechar posições a descoberto, ou notas de empréstimo ou
de penhor e ações ordinárias a corretores-negociantes que, por sua vez, podem vender as Notas.
A nosso conhecimento, não existem atualmente planos, acordos ou entendimentos entre os detentores
vendedores e qualquer subscritor, corretor-negociante ou agente sobre a venda das Notas oferecidas pelo presente.
Os detentores vendedores não podem vender qualquer um ou mais Notas oferecidas usando este prospecto. Porém os
detentores vendedores podem transferir, legar ou doar qualquer dessas Notas por outros meios não descritos neste
prospecto, incluindo nos termos de uma ou mais transações isentas de registro nos termos da Lei de Valores
Mobiliários, se disponível. Além disso, as Notas cobertas por este prospecto que se qualificam para a venda nos
termos da regra 144 ou 144A da Lei de Valores Mobiliários podem ser vendidos desta forma em vez de nos termos
do presente prospecto.
Cada corretor-negociante que receber Notas por sua conta, em conformidade com a oferta pública de troca,
deve confirmar que entregará um prospecto relativo a qualquer revenda dessas Notas. Este prospecto, que pode ser
ocasionalmente alterado ou complementado, pode ser usado por um corretor-negociante para revenda de Notas
recebidas em troca por Notas restritas se essas Notas restritas tiverem sido adquiridas em decorrência de atividades
de geração de mercado ou outras atividades comerciais. Concordamos que, por um período de 180 dias após a
consumação da oferta de troca, disponibilizaremos este prospecto, com eventuais alterações ou complementos, para
qualquer corretor-negociante para uso em conexão nessa revenda. Além disso, até 180 dias após a data deste
prospecto, todos os negociantes efetuando transações das Notas podem ser obrigados a entregar um prospecto.
Não receberemos nenhum rendimento de qualquer venda de Notas por corretores. Notas recebidas por
corretores por sua conta, em conformidade com a oferta de troca, podem ser ocasionalmente vendidas, em uma ou
mais transações no mercado paralelo, em operações negociadas, mediante a venda de opções sobre as Notas ou uma
combinação desses métodos de revenda, a preços de mercado vigentes no momento da revenda, a preços
relacionados a esses preços de mercado vigentes ou a preços negociados. Qualquer dessas revendas pode ser feita
diretamente aos compradores ou para ou através de corretores ou negociantes que podem receber remuneração na
forma de comissões ou concessões de qualquer desses corretores-negociantes ou dos compradores dessas Notas de
troca. Qualquer corretor-negociante que revender Notas recebidas por ele por sua conta, em conformidade com as
Notas, e quaisquer comissões ou concessões recebidas por qualquer dessas pessoas podem ser consideradas
remuneração pela subscrição nos termos da Lei de Valores Mobiliários. A carta de transmissão afirma que, ao
reconhecer que entregará e ao entregar um prospecto, um corretor-negociante não considera que esteja admitindo ser
um “emissor” na acepção da Lei de Valores Mobiliários.
Os detentores vendedores e qualquer outra pessoa participando de uma distribuição de Notas oferecidas por
este prospecto estará sujeito à Lei das Bolsas. As regras da Lei das Bolsas incluem, entre outros, a Regulamento M,
que pode limitar o prazo das compras e vendas de qualquer das Notas por detentores vendedores e qualquer outra
pessoa. Além disso, o Regulamento M da Lei das Bolsas pode restringir a capacidade de qualquer pessoa envolvida
na distribuição das Notas de participar de atividades de criação de mercado com relação às Notas específicas sendo
distribuídas por um período de tempo antes do início dessa distribuição. Isso pode afetar a fungibilidade das Notas e
a capacidade de qualquer pessoa física ou jurídica de participar em atividades de criação de mercado com relação às
Notas.
Concordamos em pagar substancialmente todas as despesas incidentes no registro das Notas ao público
diferentes de comissões, taxas e descontos de subscritores, corretores, negociantes e agentes.
Podemos suspender o uso deste prospecto por qualquer período e a qualquer momento, incluindo, entre
outros, em caso de desenvolvimento corporativo pendente, registros públicos na SEC, e eventos similares.
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APLICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CIVIS
Ilhas Cayman
A Embraer Overseas foi notificada por seu assessor jurídico nas Ilhas Cayman, Travers Thorp Alberga, que
embora não haja nenhuma execução legal nas Ilhas Cayman de sentenças obtidas nos Estados Unidos, os tribunais
das Ilhas Cayman, com base no princípio que uma sentença de um tribunal estrangeiro competente impõe ao
devedor a obrigação de pagar o montante para o qual tiver sido proferida a sentença, reconhecem e fazem cumprir
uma sentença estrangeira de um tribunal com jurisdição sobre um réu de acordo com as normas de conflitos de lei
das Ilhas Cayman. Para ser aplicada, a sentença estrangeira deve ser final e transitada em julgado e para uma quantia
liquidada independente de impostos ou multa ou obrigações fiscais ou de receita similares ou de um tipo
incompatível com uma sentença das Ilhas Cayman em relação às mesma questões ou obtidas de mesma forma e não
se de um tipo em que a aplicação seja contrária à justiça natural, estatuto ou política pública das Ilhas Cayman. Há
dúvida, no entanto, sobre como o Tribunal das Ilhas Cayman irá:
• reconhecer ou impor sentenças dos tribunais dos Estados Unidos com base nas disposições de
responsabilidade civil das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos ou de qualquer Estado; ou
• em recursos originais interpostos nas Ilhas Cayman, impor responsabilidades sobre as disposições de
responsabilidade civil das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos ou de qualquer Estado, em
cada caso, alegando que essas disposições são penais por natureza.

Um Tribunal das Ilhas Cayman pode suspender o processo se processos simultâneos estiverem sendo
interpostos em outro lugar. A Embraer Overseas nomeou a National Registered Agents, Inc. como seu agente para
citação.
Brasil
Somos uma empresa constituída sob as leis brasileiras. Todos os nossos conselheiros e administradores e
alguns dos consultores e contadores independentes, listados no presente, residem no Brasil ou em outros lugares fora
dos Estados Unidos e todos ou uma parte significativa dos nossos bens e dos ativos dessas pessoas pode estar
localizada fora dos Estados Unidos. Em consequência, pode não ser possível para os investidores nos citarem e
citarem essas outras pessoas nos Estados Unidos ou em outras jurisdições fora do Brasil, ou aplicar sentenças contra
nós ou elas proferidas segundo as disposições de passivos civis das leis federais do mercado de capitais dos EUA ou
de outras jurisdições.
Fomos informados por Márcia Sato Davoli de Araújo, nossa consultora jurídica associada, que uma
sentença final transitada em julgado para o pagamento de quantias proferida por qualquer tribunal do estado de Nova
York ou tribunal federal sediado na cidade de Nova York em relação às Notas seria reconhecida nos tribunais
brasileiros, e que esses tribunais imporiam essa sentença sem qualquer julgamento ou reexame do mérito da ação
original somente se essa sentença tiver sido anteriormente ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Esta
ratificação é dada somente se:
• a sentença cumprir todas as formalidades exigidas para sua execução segundo as leis do estado de Nova
York;
• a sentença foi emitida por um tribunal competente após a devida citação das partes que, se feita no
Brasil, deve estar em conformidade com a legislação brasileira, ou depois de obter provas suficientes da
ausência das partes, conforme estabelecido nos termos da lei aplicável;
• a sentença não é passível de recurso;
• a sentença foi autenticada por um consulado brasileiro no estado de Nova York;
• a sentença foi traduzida para o português por um tradutor juramentado certificado; e
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• a sentença não vá de encontro à política pública brasileira, à boa moral ou à soberania nacional.

Além disso:
•

ações cíveis podem ser impetradas perante tribunais brasileiros no contexto do prospecto com base nas
leis federais de valores mobiliários dos Estados Unidos e que os tribunais brasileiros possam impor
essas responsabilidades nessas ações contra nós (desde que as disposições da legislação federal de
valores mobiliários dos Estados Unidos não infrinjam a política pública brasileira, a boa moral ou a
soberania nacional e, também, que os tribunais brasileiros possam afirmar jurisdição sobre a ação
específica);

•

a capacidade do credor de uma sentença para cumpri-la, anexando certos ativos do réu, é limitada
pelas disposições das leis brasileira de falência, insolvência, liquidação, reorganização ou
semelhantes; e

•

um autor brasileiro ou estrangeiro que resida no exterior ou esteja no exterior durante o curso da ação
no Brasil deve depositar uma caução para cobrir honorários advocatícios e despesas judiciais do réu,
caso não possua bens imóveis no Brasil para garantir o pagamento, exceto em caso de ações de
execução ou reconvenção, conforme estabelecido nos termos do artigo 836 do Código de Processo
Civil Brasileiro.

Não obstante o acima exposto, nenhuma garantia pode ser dada que essa confirmação possa ser obtida, que
o processo descrito acima possa ser realizado em tempo hábil, ou que um tribunal brasileiro imponha uma sentença
monetária por violação das leis de valores mobiliários dos EUA no que diz respeito às Notas.
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DESPESAS
A seguir estão as despesas incorridas na emissão e distribuição das Notas sendo registradas nos termos da
declaração de registro da qual este prospecto faz parte. Seremos responsáveis pelas despesas da oferta listadas
abaixo. Todos os valores são estimados, exceto a taxa de registro.

US$ 69.619
*
*
US$ 283.609
*
US$*

Taxas de registro na SEC
Despesas de impressão
Despesas e honorários advocatícios
Honorários e despesas dos contadores
Custos diversos
Total

* As despesas estimadas (à exceção da taxa de registro na SEC) ainda não são conhecidas.
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QUESTÕES LEGAIS
A validade das Notas oferecidas e vendidas nesta oferta, e certos assuntos de imposto de renda federal dos
EUA serão analisados para a Embraer Overseas e a Embraer pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Determinadas matérias do direito brasileiro, relacionadas às Notas e às garantias, e tributárias serão analisadas pela
Bocater, Camargo, Costa e Silva — Advogados, assessor jurídico da Embraer Overseas e da Embraer. Certos
assuntos da legislação e da tributação das Ilhas Cayman serão analisados para a Embraer Overseas pela Travers
Thorp Alberga, Ilhas Cayman, assessor jurídico da Embraer Overseas e da Embraer nas Ilhas Cayman.
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AUDITORES INDEPENDENTES “EXPERTS”
As demonstrações financeiras consolidadas da Embraer S.A. em 31 de dezembro de 2013 e 2012, e para os
exercícios findos naquelas datas e avaliação da administração sobre a eficácia dos controles internos sobre os
relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2013, foram incorporadas aqui por referência com base no relatório da
KPMG Auditores Independentes, empresa de auditoria independente, incorporadas aqui por referência e sob a
autoridade dessa empresa como especialista em contabilidade e auditoria.
As demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa da Embraer S.A. para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, incorporadas neste prospecto por
referência ao Formulário 20-F de 2013, foram incorporadas aqui por referência com base no relatório da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, uma empresa de auditoria independente, dada a autoridade da
referida empresa como especialista em auditoria e contabilidade.
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PARTE II
INFORMAÇÕES NÃO EXIGIDAS NO PROSPECTO
Item 8. Indenização de diretores e executivos
As leis brasileiras e o estatuto social do titular do registro ou outros documentos constitutivos não garantem
a indenização de diretores ou executivos.
O titular do registro mantém seguro de responsabilidade civil cobrindo todas as despesas, passivos e perda
(incluindo honorários advocatícios razoáveis, sentenças e quantias pagas ou a serem pagas na liquidação) que
qualquer de seus diretores e executivos são legalmente obrigados a pagar (e para o qual não são indenizados pelo
titular do registro) em decorrência de um pedido por escrito para ressarcimento dos prejuízos financeiros ou de
qualquer processo formal civil, criminal ou administrativo relacionado a qualquer erro, inexatidão, ato, omissão,
negligência ou violação de um direito, interpretado por esses diretores e executivos, agindo como tal, tanto
individualmente ou como em grupo e também em relação a ser diretor ou executivo do titular do titular do registro.
Este seguro de responsabilidade civil cobre também todos os pagamentos efetuados pelo titular do registro
para indenizar seus diretores e executivos contra todas as despesas, passivos e perdas (incluindo honorários
advocatícios razoáveis, sentenças e quantias pagas ou a pagar na liquidação) que os conselheiros e diretores são
legalmente obrigados a pagar nas circunstâncias acima explicadas.
Item 9. Anexos
Consulte o índice para ver os anexos após as páginas de assinatura.
Item 17. Compromissos
(a)

O signatário se compromete:

(1)
A protocolar, durante qualquer período em que as ofertas ou vendas estejam sendo
efetuadas, uma emenda após a data de entrada em vigor a esta declaração de registro:
(i)
incluir todos os prospectos exigidos pela seção 10(a)(3) da Lei de Valores
Mobiliários de 1933;
(ii)
refletir no prospecto quaisquer fatos ou eventos surgidos após a data de entrada
em vigor da declaração de registro (ou a emenda pós-ativa mais recente) que, individualmente ou
em grupo, representem uma mudança fundamental nas informações estabelecidas na declaração de
registro. Não obstante o já mencionado, qualquer aumento ou diminuição no volume dos títulos
mobiliários oferecidos (se o valor total dos títulos mobiliários oferecidos em dólares não exceder o
que foi registrado) e qualquer desvio do valor mínimo ou máximo do intervalo máximo estimado
da oferta puder ser refletido na forma de prospecto protocolado junto à Comissão de acordo com a
Regra 424(b) se, no agregado, as alterações no volume e no preço representarem uma mudança de
20%, no máximo, no preço máximo da oferta agregada estabelecido na tabela “Cálculo da taxa de
registro” na declaração de registro em vigor; e
(iii)
incluir qualquer informação relevante referente ao plano de distribuição que não
tenha sido previamente divulgada na declaração de registro, ou qualquer alteração relevante nas
informações da declaração de registro;
desde que, no entanto, os parágrafos (a)(1)(i) e (a)(1)(ii) não se apliquem se a declaração de registro for
feita nos formulários S-3, S8 ou F-3, e as informações necessárias a serem incluídas por esses parágrafos
numa alteração após a entrada em vigor estiverem contidos em relatórios periódicos protocolados com ou
fornecidos à Comissão pelo titular do registro em conformidade com as seções 13 ou 15(d) da Lei das
Bolsas que são incluídos à declaração de registro por referência.
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(2)
Que, com a finalidade de determinar qualquer responsabilidade segundo a Lei de Valores
Mobiliários de 1933, cada emenda feita após a entrada em vigor seja considerada nova declaração de
registro relacionada aos títulos mobiliários oferecidos por ela, e a oferta desses títulos nessa ocasião seja
considerada uma oferta bona fide inicial.
(3)
Remover do registro, por meio de uma emenda após a entrada em vigor, os títulos sendo
registrados que não tenham sido vendidos no término da oferta.
(4)
Protocolar uma emenda após a entrada em vigor da declaração de registro, a fim de
incluir alguma demonstração financeira exigida pelo Item 8-A do formulário 20-F no início de qualquer
oferta postergada ou durante toda a oferta contínua. As demonstrações financeiras e as informações
exigidas pela seção 10+a) (3) da Lei não precisam ser fornecidas, desde que o titular do registro inclua no
prospecto, mediante emenda após sua entrada em vigor, as demonstrações financeiras exigidas segundo
esse parágrafo (4), bem como outras informações necessárias para garantir que todas as outras informações
no prospecto sejam pelo menos tão atuais quanto as demonstrações financeiras. Não obstante o disposto
acima, em relação às declarações de registro no formulário F-4, uma alteração após a entrada em vigor não
precisam ser protocoladas para incluir as demonstrações financeiras e as informações exigidas pela seção
10(3) da Lei ou o item 8.A do formulário 20-F se essas demonstrações financeiras e informações constarem
de relatórios periódicos protocolados ou fornecidos à Comissão pelo titular do registro em conformidade
com a seção 13 ou 15(d) da Lei das Bolsas que são incluídos na declaração de registro por referência.
(b)
À medida que possam ser permitidas indenizações por responsabilidades surgidas nos termos da
Lei do Mercado de Capitais de 1933 aos diretores, executivos e controladores, segundo as disposições já
mencionadas, ou outras, fomos avisados que, na opinião da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, essa
indenização vai de encontro à política pública, conforme expressa na Lei do Mercado de Capitais e, portanto, não é
executável. Caso uma reivindicação por indenização contra essas responsabilidades (exceto o pagamento das
despesas incorridas ou pagas por um diretor, executivo ou controlador na defesa bem sucedida de qualquer ação ou
processo judicial ou extrajudicial) seja feita por esse diretor, executivo ou controlador relacionada aos títulos
mobiliários sendo registrados, exceto se, na opinião de nossos consultores o assunto tenha sido determinado pelo
precedente controlador, submeteremos a questão a um tribunal de jurisdição adequada, para definir se a indenização
vai de encontro ao interesse público, conforme a Lei, e será regida por uma sentença.
(c)
O abaixo-assinado compromete-se a responder aos pedidos de informações incluídas por
referência no prospecto nos termos dos itens 4, 10(b), 11 ou 13 desse formulário, até um dia útil após o recebimento
desse pedido e enviar os documentos incluídos por serviço de correio prioritário ou outro meio igualmente ágil, bem
como (ii) organizar ou prever um local nos Estados Unidos para efeitos de resposta a esses pedidos. O compromisso
na alínea (i) acima inclui informações contidas nos documentos protocolados após a data de vigência da declaração
de registro até a data da resposta ao pedido.
(d)
O abaixo-assinado compromete-se fornecer, por meio de uma alteração após a entrada em vigor,
todas as informações relativas a alguma transação, e a empresa sendo adquirida envolvida, que não foi objeto de e
incluída na declaração de registro quando entrar em vigor.

48

ASSINATURAS
Em conformidade com as exigências da Lei de Valores Mobiliários de 1933, o titular do registro certifica
que tem motivos razoáveis para acreditar que atende todos os requisitos para protocolar o formulário F-3 e que se
empenhou devidamente para que esta Alteração nº 1 no formulário F-3 para a declaração de registro no formulário
F-4 fosse assinada em seu nome pelo abaixo-assinado, o qual foi devidamente autorizado, em São José dos Campos,
estado de São Paulo, Brasil, em 24 de junho de 2014.
EMBRAER OVERSEAS LIMITED
Por: /ass./ José Antonio de Almeida Filippo
Nome: José Antonio de Almeida Filippo
Cargo: Vice Presidente Executivo Financeiro e
Relações com Investidores
Por: /ass./ Marcio de Almeida Libanio
Nome: Marcio de Almeida Libanio
Cargo: Diretor Financeiro
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ASSINATURAS
Em conformidade com as exigências da Lei de Valores Mobiliários de 1933, o titular do registro certifica
que tem motivos razoáveis para acreditar que atende todos os requisitos para protocolar o formulário F-3 e que se
empenhou devidamente para que esta Alteração nº 1 no formulário F-3 para a declaração de registro no formulário
F-4 fosse assinada em seu nome pelo abaixo-assinado, o qual foi devidamente autorizado, em São José dos Campos,
estado de São Paulo, Brasil, em 24 de junho de 2014.
EMBRAER S.A.
Por: /ass./ Frederico Pinheiro Fleury Curado
Nome: Frederico Pinheiro Fleury Curado
Cargo: Presidente e CEO
Por: /ass./ José Antonio de Almeida Filippo
Nome: José Antonio de Almeida Filippo
Cargo: Vice Presidente Executivo
Financeiro e Relações com Investidores

De acordo com as exigências da Lei de Valores Mobiliários de 1933, com suas alterações, esta Alteração nº
1 no formulário F-3 à Declaração de Registro no formulário F-4 foi assinada pelas seguintes pessoas nos cargos
indicados em 24 de junho de 2014:
Nome

Cargo

Presidente do Conselho de Administração

/ass./ Alexandre Gonçalves Silva*
Frederico Pinheiro Fleury Curado

Vice-Presidente do Conselho de Administração

/ass./ Sérgio Eraldo de Salles Pinto*
Sérgio Eraldo de Salles Pinto

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Antonio Franciscangelis Neto*
Antonio Franciscangelis Neto

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Arno Hugo Augustin Filho*
Arno Hugo Augustin Filho

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Ernani de Almeida Ribeiro Junior*
Ernani de Almeida Ribeiro Junior
/ass./ Israel Vainboim*
Israel Vainboim

Membro do Conselho de Administração

/ass./ João Cox Neto*
João Cox Neto

Membro do Conselho de Administração
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Nome

Cargo

/ass./ Josué Christiano Gomes da Silva*
Josué Christiano Gomes da Silva

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Samir Zraick*
Samir Zraick

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Paulo Roberto de Oliveira*
Paulo Roberto de Oliveira

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Vitor Paulo Camargo Gonçalves*
Vitor Paulo Camargo Gonçalves

Membro do Conselho de Administração

/ass./ Frederico Pinheiro Fleury Curado*
Frederico Pinheiro Fleury Curado

Presidente e CEO

Vice Presidente Executivo Financeiro e
Relações com Investidores

/ass./ José Antonio de Almeida Filippo
José Antonio de Almeida Filippo

* Por: /ass./ José Antonio de Almeida Filippo
Nome: José Antonio de Almeida Filippo
Cargo: Procurador de pessoas indicadas
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REPRESENTANTE AUTORIZADO
Em conformidade com as exigências da seção 6(a) da Lei de Valores Mobiliários, o representante autorizado
empenhou devidamente para que esta declaração de registro fosse assinada em seu nome pelo abaixo-assinado,
unicamente em seu cargo como representante devidamente autorizado do titular do registro nos Estados Unidos, no
estado de Delaware, Estados Unidos da América, neste dia 24 de junho de 2014.
Por /ass./ Donald J. Puglisi
:
Nome: Donald J. Puglisi
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ÍNDICE DE ANEXOS
Número do
Anexo

Descrição

4.1

Contrato de emissão, datado de 16 de setembro de 2013, entre Embraer Overseas Limited,
Embraer S.A. e o Bank of New York Mellon, como agente fiduciário, escriturário, agente de
transferência e principal agente pagador, incluído aqui por referência ao Anexo 2.7 no
formulário 20-F de 2013 da Embraer.

4.2*

Formulário do primeiro contrato de emissão complementar incluindo o formulário de Nota
Global, a ser firmado em ou antes de 27 de junho de 2014, entre Embraer Overseas Limited,
Embraer S.A. e o Bank of New York Mellon, como agente fiduciário, escriturário, agente de
transferência e principal agente pagador

4.3

Contrato de direitos de registro, datado de 16 de setembro de 2013, entre Embraer Overseas
Limited, Embraer SA e Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e Merrill
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como representantes dos compradores iniciais,
incluído aqui por referência ao Anexo 2.8 no formulário 20-F de 2013 da Embraer.

5.1*

Parecer da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP com relação às notas

5.2*

Parecer da Bocater, Camargo, Costa e Silva — Advogados com relação as notas

5.3*

Parecer da Travers Thorp Alberga com relação às notas

8.1*

Parecer da Bocater, Carnargo, Costa e Silva — Advogados sobre determinadas questões
tributárias no Brasil

8.2 *

Parecer da Travers Thorp Alberga sobre certas questões tributárias das Ilhas Cayman

23.1*

Consentimento da KPMG Auditores Independentes

23.2*

Consentimento da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

23.3

Consentimento da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (contido no seu parecer
arquivado como Anexo 5.1)

23.4

Consentimento da Bocater, Camargo, Costa e Silva — Advogados (contido no seu parecer
arquivado como Anexo 5.2)

23.5

Consentimento da Travers Thorp Alberga (contido no seu parecer arquivado como Anexo 5.3)

24**

Procuração (incluída nas páginas de assinatura)

25**

Declaração de elegibilidade do Bank of New York, como agente fiduciário, no formulário T-1

* arquivado no presente
** anteriormente arquivado
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ANEXO 4.2
EMBRAER OVERSEAS LIMITED
como a Empresa
EMBRAER S.A.
como Avalista
e
THE BANK OF NEW YORK MELLON,
como Fideicomissário, Agente de Registro, Agente de Transferência e Principal Agente de
Pagamento

_______________________________________________________
PRIMEIRA ESCRITURA COMPLEMENTAR
US$540.518.000
Notas a 5,696% a vencer em 2023
Datada de 23 de junho de 2014
_______________________________________________________

1

PRIMEIRA ESCRITURA COMPLEMENTAR, datada de 23 de junho de 2014
("Primeira Escritura Complementar”) firmada entre a EMBRAER OVERSEAS LIMITED,
uma empresa isenta de responsabilidade limitada, constituída nos termos das leis das Ilhas
Cayman (“Empresa”), EMBRAER S.A., uma sociedade organizada nos termos das leis da
República Federativa do Brasil (“Avalista”), com sede social à Brigadeiro Faria Lima, 2170, F56, São José dos Campos, Estado de São Paulo, 12227-901, Brasil e THE BANK OF NEW
YORK MELLON, uma empresa bancária de Nova Iorque, como Fideicomissário, Agente de
Registro, Agente de Transferência e Principal Agente de Pagamento (“Fideicomissário”) da
ESCRITURA, datada de 16 de setembro de 2013, firmada entre a Empresa, a Avalista e o
Fideicomissário (“Escritura”).
CONSIDERANDO QUE a Seção 9.1 da Escritura prevê que a Empresa, a Avalista e o
Fideicomissário podem alterar ou suplementar a Escritura ou as Notas (incluindo as Notas
Iniciais), sem o consentimento de qualquer Detentor para, entre outras coisas, corrigir qualquer
ambiguidade, omissão, vício ou inconsistência em tais instrumentos, ficando estabelecido que
tal alteração ou suplementação não afetem de modo significativo e desfavorável os direitos de
qualquer Detentor;
CONSIDERANDO QUE as Notas Iniciais e determinadas Notas Adicionais
(coletivamente denominadas "Notas Vinculadas”) foram emitidas para os Detentores em relação
às ofertas de permuta concluídas em 16 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013, de
acordo com a Norma 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários;
CONSIDERANDO QUE a Sociedade e a Avalista são partes do Contrato de Direitos
de Registro, nos termos do qual a Empresa e a Avalista concordaram em registrar as Notas
Vinculadas em ou antes de 27 de junho de 2014 ("Data Programada") por meio da Oferta de
Permuta, caso elas determinem que a Oferta de Permuta não possa ser concluída até a Data
Programada, por meio de uma declaração de registro de prateleira (“Declaração de Registro de
Prateleira”);
CONSIDERANDO QUE a Sociedade e a Avalista determinaram que a Oferta de
Permuta não poderia ser concluída até a Data Programada e consequentemente arquivaram a
Declaração de Registro de Prateleira em 23 de junho de 2014 para o registro das Notas
Vinculadas;
CONSIDERANDO QUE o Contrato de Direitos de Registro e a Escritura também
dispõem que, se a Declaração de Registro de Prateleira não for efetiva até a Data Programada,
ou se ela deixar de ser efetiva após a Data Programada, conforme estabelece o Contrato de
Direitos de Registro (cada um desses casos denominado “Descumprimento do Registro de
Prateleira”), a Empresa e a Avalista deverão pagar Juros Adicionais nos termos das notas
Vinculadas;
CONSIDERANDO QUE as partes da Escritura desejam esclarecer os procedimentos
para o registro das Notas Vinculadas nos termos do Contrato de Registro de Prateleira,
incluindo (i) a forma da nota global não vinculada que representa as Notas Vinculadas após o
registro das Notas nos termos da Lei de Valores Mobiliários, mediante a vigência da Declaração
de Registro de Prateleira e as alterações apropriadas ou suplementações do mesmo e (ii) a
documentação a ser fornecida ao Fideicomissário em tal caso e
CONSIDERANDO QUE a assinatura e entrega desta Primeira Escritura
Complementar foram devidamente autorizadas pela Sociedade e pela Avalista e que todas as
condições e requisitos necessários para tornar este instrumento um contrato válido e vinculante
da Empresa, da Avalista e do Fideicomissário foram devidamente cumpridos e atendidos.
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ISTO POSTO, considerando o acima exposto e por outra contraprestação boa e valiosa,
cujo recebimento é pelo presente reconhecido, a Empresa, a Avalista e o Fideicomissário
mutuamente se obrigam e concordam, para benefício igual e proporcional das Detentoras, com o
quanto segue:
ARTIGO I
Seção 1.1 Termos em Maiúsculas. Os termos em maiúsculas usados no presente instrumento e
que não tenham definição terão os significados atribuídos a eles na Escritura.
ARTIGO II
Seção 2.1 Alteração da Seção 1.1 – Definições e Outras Disposições de Aplicação Geral. A
Seção 1.1 da Escritura fica por este instrumento alterada pela adição das seguintes definições:
O termo “Notas Vinculadas” significa as Notas Iniciais e determinadas Notas
Adicionais em termos idênticos aos das Notas Iniciais emitidas em uma oferta de permuta
concluída em 30 de setembro de 2013, com base na Norma 144A e no Regulamento S nos
termos da Lei de Mercados de Valores.
O termo “Declaração de Registro de Prateleira” tem o significado especificado no
Contrato de Direitos de Registro.
O termo “Notas Globais não Vinculadas” significa uma ou mais Notas Globais
permanentes na forma definitiva totalmente registrada, sem cupons de juros que não trazem e
não precisam trazer a Legenda da Lei de Valores Mobiliários. Para a finalidade da Declaração
de Registro de Prateleira, a Nota Global não Vinculada assumirá substancialmente a forma da
Nota estabelecida no Anexo A do presente instrumento.
Alteração da Seção 2.7 – Transferência e Permuta. A Seção 2.7 da Escritura fica por este
instrumento alterada pela adição do seguinte Parágrafo (i) e, na medida necessária, as
referências na seção à Escritura serão consideradas modificadas para refletir tal adição.
(i) Um interesse pecuniário em qualquer Nota Global Vinculada ou em qualquer Nota
Global do Regulamento S pode ser permutado por qualquer de seus detentores por um interesse
pecuniário em uma Nota Global não Vinculada, ou transferido para uma Pessoa que aceite sua
entrega na forma de um interesse pecuniário em uma Nota Global não Vinculada no caso em
que: (i) a permuta e/ou transferência seja realizada nos termos da Declaração de Registro de
Prateleira, de acordo com o Contrato de Direitos de Registro e confirmada por escrito pela
Empresa, por meio de instruções que incluirão as informações registradas pela Empresa sobre
tal detentor e enviadas pela Empresa para o Agente de Registro (com uma cópia para o
Fideicomissário) em forma aceitável para o Agente de Registro (e o Fideicomissário), na qual o
Agente de Registro e o Fideicomissário possam se basear de forma conclusiva e (ii) o cedente
de tal interesse pecuniário entregue ao Agente de Registro: (A) uma ordem por escrito de um
participante ou de um participante indireto no DTC, incluindo a Euroclear e a Clearstream
Banking, dada ao Depositário de acordo com os Procedimentos Aplicáveis, orientando o
Depositário para que dê crédito ou providencie para que seja dado crédito de um interesse
pecuniário em outra Nota Global a uma nota global não vinculada, em um valor igual ao
interesse pecuniário a ser transferido ou permutado e (B) as instruções dadas de acordo com os
Procedimentos Aplicáveis contendo informações relativas à conta Participante a ser creditada
com tal aumento.
Se tal permuta ou transferência for realizada em um momento em que uma Nota Global
não Vinculada ainda não tenha sido emitida, a Empresa emitirá e a Avalista fornecerá uma
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Garantia e, mediante o recebimento de uma Ordem de Autenticação, de acordo com a Seção
2.02 do presente, o Fideicomissário deverá autenticar uma ou mais Notas Globais não
Vinculadas em um valor total do principal igual ao valor total do principal das participações
pecuniárias transferidas ou permutadas nos termos deste Parágrafo (i).
O interesse pecuniário em qualquer Nota Global não Vinculada pode ser transferido
para pessoas que aceitarem a sua entrega na forma de um interesse pecuniário em uma Nota
Global não Vinculada. Nenhuma ordem ou instrução por escrito deverá ser entregue ao Agente
de Registro para dar efeito a tais transferências. O interesse pecuniário em uma Nota Global não
Vinculada não pode ser permutado, nem transferido a Pessoas que assumem sua entrega na
forma de um interesse pecuniário em uma Nota Global Restrita ou em uma Nota Global pelo
Regulamento S.
Mediante qualquer permuta ou transferência de um interesse pecuniário em qualquer
Nota Global Restrita ou Nota Global pelo Regulamento S por um interesse pecuniário em uma
Nota Global não Vinculada, o interesse pecuniário em tal Nota Global Vincula ou Nota Global
pelo Regulamento S, conforme o caso, a ser assim transferido ou permutado será marcado para
refletir a redução de seu valor principal pelo valor do principal total de tal interesse pecuniário a
ser assim permutado por um interesse pecuniário na Nota Global não Vinculada. Até que seja
assim transferida ou permutada completamente, a Nota Global Vinculada ou a Nota Global pelo
Regulamento S terá, em todos os aspectos, o direito aos mesmos benefícios nos termos desta
Escritura que as Notas autenticadas e entregues pelo presente.
ARTIGO III
Seção 3.1 Modelo de Notas Globais não Vinculadas. Apenas para finalidades de esclarecimento,
as Notas Globais não Vinculadas devem assumir substancialmente a forma estabelecida no
Anexo A do presente instrumento.
Seção 3.2 Escritura Alterada. A Escritura e suplementações de acordo com esta Primeira
Escritura Complementar são ratificadas e confirmadas em todos os seus aspectos por esta
Primeira Escritura Complementar, sendo que todas as suas disposições serão consideradas parte
da mesma.
Seção 3.3 Uma Classe de Notas. Nos termos da Seção 2.15 da Escritura, as partes do presente
confirmam as Notas Vinculadas, as Notas representadas pelas Notas Globais não Vinculadas e
quaisquer Notas Adicionais votarão e consentirão em conjunto com todas as questões como uma
classe; sendo que nenhuma das Notas Vinculadas, as Notas representadas pelas Notas Globais
não Vinculadas e quaisquer Notas Adicionais não terão o direito de voto ou consentimento
como uma classe separada em qualquer questão. As Notas Vinculadas, as Notas representadas
pelas Notas Globais não Vinculadas e quaisquer Notas Adicionais deverão em conjunto ser
consideradas como constituindo uma única classe ou série, para todas as finalidades nos termos
desta Escritura.
Seção 3.4 Benefícios da Primeira Escritura Complementar. Nada contido nesta Primeira
Escritura Complementar será ou deverá ser interpretado como conferindo a qualquer Pessoa,
que não seja um Detentor das Notas, a Empresa, a Avalista ou o Fideicomissário, qualquer
direito ou participação de se valer de qualquer benefício nos termos de quaisquer disposições da
Escritura ou desta Primeira Escritura Complementar.
Seção 3.5 Data de Vigência. A Primeira Escritura Complementar entrará em vigor na data por
primeiro acima inscrita e mediante sua assinatura e entrega pelas partes do presente instrumento.
Seção 3.6 Lei Regente Esta Primeira Escritura Complementar será regida e interpretada de
acordo com as leis do Estado de Nova Iorque.
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As disposições da Seção 12.11 da Escritura ficam por este instrumento incorporadas por
referência na mesma medida como se fossem estabelecidas plenamente no presente, ficando
estabelecido que as referências em tal seção à Escritura serão referências a esta Primeira
Escritura Complementar.
Seção 3.7 Vias. As partes do presente podem assinar qualquer número de cópias desta Primeira
Escritura Complementar. Cada cópia assinada será um original, porém todas as cópias juntas
representarão o mesmo acordo.
Seção 3.8 Fideicomissário. Ao agir nos termos do presente instrumento, o Fideicomissário terá
os direitos, proteções e imunidades concedidos a ele nos termos da Escritura. O Fideicomissário
não será responsável em nenhuma circunstância em relação à validade ou suficiência desta
Primeira Escritura Complementar, ou em relação aos considerandos aqui contidos, todos eles
sendo feitos exclusivamente pela Empresa e pela Avalista.
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EM TESTEMUNHO DO QUE as partes desta Primeira Escritura Complementar a assinaram no
dia e ano por primeiro acima inscritos.
EMBRAER OVERSEAS LIMITED

Por:
Nome:
Cargo:

Por:
Nome:
Cargo:

EMBRAER S.A.

Por:
Nome:
Cargo:

Por:
Nome:
Cargo:

THE BANK OF NEW YORK MELLON,
como Fideicomissário, Agente de Registro, Agente de
Transferência e Principal Agente de Pagamento

Por:
Nome:

Cargo:

6

Anexo A

MODELO DE NOTA GLOBAL
[ANVERSO DA NOTA]
EXCETO QUANDO ESTA NOTA GLOBAL SEJA APRESENTADA POR
UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA COMPANHIA DE FIDEICOMISSO
DEPOSITÁRIA, UMA COMPANHIA DE FIDEICOMISSO DE FINALIDADE
LIMITADA DE NOVA IORQUE (“DTC”), PARA A EMITENTE INDICADA NO
PRESENTE INSTRUMENTO ("COMPANHIA") OU SEU AGENTE DE REGISTRO
PARA REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA, PERMUTA OU PAGAMENTO, E
QUALQUER CERTIFICADO EMITIDO SEJA REGISTRADO NO NOME DA CEDE
& CO. OU EM OUTRO NOME QUE SEJA SOLICITADO POR UM
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA DTC (E QUALQUER PAGAMENTO SEJA
FEITO À CEDE & CO. OU A TAL OUTRA ENTIDADE QUE SEJA SOLICITADA
POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA DTC), QUALQUER
TRANSFERÊNCIA, PENHOR OU OUTRO USO DO PRESENTE EM
CONTRAPRESTAÇÃO OU DE OUTRA FORMA POR OU PARA QUALQUER
PESSOA É ILÍCITO, NA MEDIDA EM QUE O AGENTE DE REGISTRO DO
PRESENTE, A CEDE & CO., TENHA PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE.
AS TRANSFERÊNCIAS DESTA NOTA GLOBAL NO TODO SE
LIMITARÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS PARA UM INDICADO DA DTC OU POR
UM INDICADO DA DTC PARA A DTC OU PARA OUTRO INDICADO DA DTC
OU PELA DTC OU QUAISQUER DE TAIS INDICADOS PARA UM
DEPOSITÁRIO SUCESSOR OU PARA UM INDICADO DE TAL DEPOSITÁRIO
SUCESSOR, E AS TRANSFERÊNCIAS DESTA NOTA GLOBAL EM PARTE
SERÃO LIMITADAS ÀS TRANSFERÊNCIAS FEITAS DE ACORDO COM AS
RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS NA ESCRITURA E REFERIDAS NO VERSO DO
PRESENTE INSTRUMENTO.
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EMBRAER OVERSEAS LIMITED
US$540.518.000
Notas Garantidas a 5,696% devidas em 2023
NOTA GLOBAL NÃO VINCULADA
Representando US$[500.000.000][40.518.000]
de Notas Garantidas a 5,696% com vencimento em 2023
Garantidas pela
Embraer S.A.
Nº U-1
CUSIP No. [_]
ISIN nº [_]

Valor do Principal
US$[ ]

A EMBRAER OVERSEAS LIMITED, uma empresa de responsabilidade
limitada organizada nos termos das leis das Ilhas Cayman ("Empresa", cujo termo inclui
qualquer empresa sucessora nos termos da Escritura referida no verso do presente), pelo
valor recebido e por este instrumento promete pagar à CEDE & CO, ou a seus
cessionários registrados, zero ou a soma listada no Anexo de Aumentos ou Reduções na
Nota Global anexada ao presente, em 16 de setembro de 2023 (“Data do Pagamento do
Principal”), mediante apresentação e entrega desta Nota, ou em outra data ou datas nas
quais a quantia do principal pertinente possa se tornar pagável, de acordo com as
disposições do presente instrumento e da Escritura.
A participação na quantia do principal em circulação será cobrada à taxa de
5,696% ao ano, pagável semestralmente em atraso a cada dia 16 de março e 16 de
setembro (sendo cada uma de tais datas uma "Data de Pagamento dos Juros"), a partir
de 16 de setembro de 2014, até o pagamento de tal valor do principal ter sido feito ou
devidamente previsto no total, juntamente com tais outros valores que venham a ser
pagáveis, tudo sujeito e de acordo com os termos e condições estabelecidos o presente e
na Escritura.
Por este instrumento é feita referência a outras disposições desta Nota,
estabelecidas no verso da mesma, provisões essas que deverão para todas as finalidades
ter o mesmo efeito como se estivessem estabelecidas neste lugar.
Exceto quando o certificado de autenticação do presente tiver sido assinado pelo
Fideicomissário ou Agente de Autenticação pela assinatura manual de um de seus
signatários autorizados, esta Nota não dará direito a nenhum benefício nos termos da
Escritura, tampouco será válida ou obrigatória para qualquer finalidade.
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EM TESTEMUNHO DO QUE a Empresa fez com que esta Nota fosse
devidamente assinada.
Data: __, 2014

EMBRAER OVERSEAS LIMITED

Por:
Nome:
Cargo:

Por:
Nome:
Cargo:
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CERTIFICADO DE AUTENTICAÇÃO
DO FIDEICOMISSÁRIO
Esta é uma das Notas
referidas na Escritura
aqui mencionada.
THE BANK OF NEW YORK MELLON
como Fideicomissário

Por:
Representante Autorizado
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[MODELO DO VERSO DA NOTA]
Notas Garantidas a 5,696% devidas em 2023
TERMOS E CONDIÇÕES DAS NOTAS
Esta Nota é uma das Notas Garantidas a 5,696% da Empresa, com emissão
devidamente autorizada a vencer em 2023, garantidas pela Avalista. As Notas
constituem as obrigações não garantidas principais da Empresa, inicialmente no valor
total do principal de US$[_], com vencimento de 100% do valor do principal em 16 de
setembro de 2023.
1. Escritura.
As Notas são e serão emitidas nos termos de uma Escritura datada de 16 de
setembro de 2013 (“Escritura”), firmada entre a Embraer Overseas Limited, Embraer
S.A. e The Bank of New York Mellon, como Fideicomissário, Agente de Registro,
Agente de Transferência e Principal Agente de Pagamento (o “Fideicomissário"). Os
termos das Notas incluem aqueles declarados na Escritura. Os Detentores das Notas
terão o direito de se beneficiarem, se obrigarem e serem considerados como tendo
recebido notificação de todas as disposições da Escritura. O presente instrumento faz
referência à Escritura e a todas as suas escrituras suplementares para uma declaração
dos respectivos direitos, limitações de direitos, deveres e imunidades da Empresa, da
Avalista, do Fideicomissário e dos Detentores das Notas nos termos daquelas escrituras
e nos termos mediante os quais as Notas são e devem ser autenticadas e entregues.
Todos os termos usados nesta Nota que estejam definidos na Escritura terão os
significados atribuídos a eles na Escritura. As cópias da Escritura e de cada Nota Global
estarão disponíveis para inspeção na sede do Fideicomissário e de cada Agente de
Pagamento.
A Empresa pode, de tempos em tempos, sem o consentimento dos Detentores
das Notas, criar e emitir Notas Adicionais que tenham os mesmos termos e condições
das Notas em todos os aspectos, exceto pela data de emissão, o preço de emissão, o
pagamento dos juros vencidos antes da data de sua emissão e o primeiro pagamento
desses juros após esta data de emissão. As Notas Adicionais emitidas dessa forma serão
consolidadas e formarão uma única série com as Notas que estiverem anteriormente em
circulação.
As Notas incluem as Notas Iniciais emitidas na Data de Emissão, quaisquer
Notas Adicionais emitidas de acordo com a Seção 2.14 da Escritura, bem como
quaisquer Notas de Permuta emitidas em permuta das Notas Iniciais ou das Notas
Adicionais, de acordo com a Escritura e o Contrato de Direitos de Registro, datado de
16 de setembro de 2013, entre a Empresa, a Avalista e os Compradores Iniciais
("Contrato de Direitos de Registro"). As Notas Iniciais, quaisquer Notas Adicionais e as
Notas de Permuta são tratadas como uma única classe de valores mobiliários nos termos
da Escritura.
A Escritura impõem determinadas limitações para a criação de Gravames pela
Avalista e a Empresa, assim como para a consolidação, incorporação e certas outras
transações que envolvam a Avalista. Além disso, a Escritura exige a manutenção de
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seguro para a Avalista e suas Subsidiárias, a manutenção da existência da Avalista e
suas Subsidiárias, o pagamento de determinados impostos e créditos e requisitos de
relatórios aplicáveis à Avalista.
2. Garantia.
A Avalista deverá garantir de forma incondicional, em base prioritária sem
garantia, as obrigações de pagamento da Empresa nos termos das Notas e da Escritura.
As obrigações da Avalista nos termos da Garantia terão classificação:
(i) com direitos iguais de pagamento a todas as outras dívidas
prioritárias não garantidas existentes e futuras da Avalista, sujeitos às
preferências legais nos termos da lei aplicável, incluindo ações trabalhistas e
fiscais e
(ii) prioritária em direito de pagamento da dívida subordinada da
Avalista. Uma Garantia da Avalista está anexada a esta Nota.
3. Juros.
As Notas renderão juros à taxa anual mostrada acima a partir de 16 de setembro
de 2013 ou a partir da Data de Pagamento de Juros mais recente (conforme definição a
seguir) na qual foram pagos ou provisionados juros, pagáveis semestralmente em atraso
em 16 de março e 16 de setembro de cada ano (cada uma de tais datas denominada
“Data de Pagamento de Juros”), a partir de 16 de setembro de 2014. Os juros sobre as
Notas serão calculados com base em um ano de 360 dias com 12 meses de 30 dias.
No caso em que a Declaração de Registro de Prateleira (conforme definição do
Contrato de Direitos de Registro) tenha sido declarada efetiva e daí por diante deixe de
ser efetiva, ou o prospecto aqui contido deixe de ser utilizável, em cada caso seja ou não
permitido pelo Contrato de Direitos de Registro, a qualquer momento durante o Período
de Eficácia de Gaveta (conforme definição no Contrato de Direitos de Registro), e tal
falha de permanecer efetivo ou utilizável perdure por mais de 45 dias (sejam ou não
consecutivos) em qualquer período de 3 meses ou 90 dias (sejam ou não consecutivos)
em qualquer período de 12 meses (cada um denominado "Descumprimento do
Registro"), então a taxa de juros das Notas aumentará em 0,25% ao ano para o primeiro
período de 90 dias a partir do dia imediatamente seguinte a tal Inadimplemento do
Registro e em 0,25% adicional por ano em relação a cada período de 90 dias
subsequente, em cada caso até e incluindo a data em que tal Inadimplemento do
Registro se encerrar, até um aumento máximo de 0,5% por ano.
Para evitar dúvidas, qualquer aumento na taxa de juros nos termos do parágrafo
anterior não será cumulativo. O Detentor deste valor mobiliário tem direito aos
benefícios do Contrato de Direitos de Registro.
4. Principal.
Exceto quando sejam previamente resgatadas ou compradas e canceladas, as
Notas serão resgatadas a 100% do valor do principal das mesmas em 16 de setembro de
2023.
5. Método de Pagamento.
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O principal e os juros (incluindo os Juros Adicionais, se houver) e quaisquer
Valores Adicionais devidos em relação a esta Nota serão pagáveis na Sede do
Fideicomisso Corporativo, na sede do Fideicomissário e estarão sujeitos a quaisquer
outras leis fiscais ou outras leis e regulamentos aplicáveis a eles, nas sedes especificadas
de qualquer outro Agente de Pagamento indicado pela Empresa.
Os pagamentos de juros (incluindo Juros Adicionais, se houver) e de quaisquer
Valores Adicionais devidos em relação a cada Nota serão feitos em cada Data de
Pagamento de Juros pelos Agentes Pagadores à Pessoa em cujo nome tal Nota estiver
registrada, como demonstra o Registro no fechamento dos negócios em 1º de março e 1º
de setembro, conforme o caso (cada uma denominada uma "Data de Registro") que
imediatamente preceder tal Data de Pagamento de Juros.
Os pagamentos em relação a cada Nota serão feitos por cheque em dólares
norte-americanos sacado contra um banco na Cidade de Nova Iorque, podendo ser
enviados por correio para o Detentor de tal Nota em seu endereço indicado no Registro.
Mediante o pedido por escrito do Detentor para a sede especificada de qualquer Agente
de Pagamento, com antecedência mínima de 10 dias da data do vencimento de qualquer
pagamento em relação a uma Nota, tal pagamento poderá ser feito por transferência
bancária para uma conta em dólares norte-americanos mantidas pelo recebedor junto a
um banco da Cidade de Nova Iorque. Não obstante o acima exposto, os pagamentos em
relação às Notas registradas em nome da DTC ou de seu indicado serão realizados de
acordo com os Procedimentos Aplicáveis.
A Sociedade e a Avalista farão todos os pagamentos desta Nota exclusivamente
na moeda dos Estados Unidos da America que na época seja a moeda legal para o
pagamento de dívida pública e privada. Exceto conforme previsto na Seção 2.8 da
Escritura, nenhuma taxa ou despesa será cobrada dos Detentores em relação a tais
pagamentos.
No caso em que a Data de Pagamento em relação a qualquer Nota não seja um
dia útil no local no qual ela seja apresentada para pagamento, o Detentor da mesma não
terá o direito ao pagamento do valor devido até o próximo dia útil em tal local e não terá
direito a juros adicionais (incluindo Juros Adicionais, se houver) ou a outro pagamento
em relação a tal atraso.
Se o valor do principal ou dos juros (incluindo os Juros Adicionais, se houver) e
de quaisquer Valores Adicionais devidos sobre as Notas não for pago totalmente, o
Agente de Registro anotará no Registro o montante do principal ou dos juros (incluindo
os Juros Adicionais, se houver), bem como todos os Valores Adicionais devidos em
relação aos mesmos que foram realmente pagos, caso se aplique.
6. Agente de Registro, Agente de Pagamento e Agente de Transferência.
O Fideicomissário atuará como Agente de Registro e Agente de Transferência.
O The Bank of New York Mellon atuará como Principal Agente de Pagamento das
Notas. A Empresa pode indicar e alterar qualquer Agente de Registro, Agente de
Pagamento ou Agente de Transferência sem notificação prévia.
7. Valores Adicionais.
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Todos os pagamentos pela Empresa ou pela Avalista em relação à Notas ou à
Garantia, conforme o caso, incluindo sem limitação, os Juros Adicionais, se houver,
serão feitos livres e desimpedidos e sem retenção ou dedução por conta de quaisquer
impostos, encargos, lançamentos ou outras taxas governamentais presentes ou futuros
de qualquer natureza que sejam impostos, cobrados, recebidos, retidos ou lançados por
ou em nome de jurisdição no Brasil ou nas Ilhas Cayman, ou de jurisdição sucessora ou
de qualquer autoridade de tais jurisdições com poder para tributar, exceto quando tal
retenção ou dedução seja exigida por lei. Nesse caso, a Empresa ou a Avalista (como
avalista das Notas), conforme se aplique, fará tal dedução ou retenção, fará o pagamento
do valor assim retido à autoridade governamental apropriada e pagará a cada Detentor
os valores adicionais ("Valores Adicionais") que se façam necessários para garantir que
os valores líquidos recebíveis pelos Detentores (incluindo os Valores Adicionais) após
tal retenção ou dedução serão iguais aos valores respectivos do principal ou prêmio, se
houver, ou juros que seriam recebíveis em relação às Notas, na falta de tal retenção ou
dedução.
(a) Não obstante o acima exposto, a Empresa e a Avalista não
terão que pagar Valores Adicionais:
(i) a um Detentor ou a um terceiro em seu nome, que seja
responsável por tais impostos, encargos, lançamentos ou taxas
governamentais em relação a tal Nota, em virtude de tal Detentor ou do
proprietário usufrutuário ter alguma ligação com o Brasil ou com as Ilhas
Cayman, além de simplesmente deter a Nota e o recebimento dos
pagamentos em relação à Nota;
(ii) em relação às Notas resgatadas (se o resgate for
exigido) mais de 30 dias após a Data Relevante, exceto na medida em
que o Detentor de tal Nota teria o direito a tais Valores Adicionais na
apresentação para pagamento de tal Nota no último dia de tal período de
30 dias;
(iii) quando tal retenção ou dedução seja imposta sobre
um pagamento a um indivíduo e seja exigida nos termos de qualquer
Diretriz da União Europeia sobre tributação de poupança,
implementando as conclusões da assembleia do Conselho do ECOFIN de
26-27 de novembro de 2000 ou de qualquer lei que implemente ou
cumpra, ou que seja introduzida em conformidade com tal diretriz;
(iv) a um Detentor ou a um terceiro em nome de um
Detentor que seja responsável por tais impostos, encargos, lançamentos
ou outras taxas governamentais em virtude do não cumprimento por tal
Detentor ou pelo proprietário usufrutuário de qualquer certificação,
identificação ou outro requisito de relatório relativo a nacionalidade,
residência, identidade ou conexão com jurisdição no Brasil, nas Ilhas
Cayman ou com jurisdição sucessora ou subdivisão política ou sua
autoridade que tenha poder para tributar tal Detentor ou proprietário
usufrutuário, se o cumprimento for exigido por tal jurisdição, ou por
qualquer subdivisão política ou sua autoridade que tenha poder para
tributar, como pré condição para a isenção ou redução da alíquota do
imposto, lançamento ou outro encargo governamental, e a Empresa ou a
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Avalista, conforme se aplique, tenha apresentado notificação aos
Detentores com antecedência mínima de 30 dias, informando que eles
devem fornecer tal certificação, identificação ou cumprir outro requisito;
(v) em relação a qualquer imposto sobre propriedade,
herança, doação, vendas, transferência, propriedade pessoal ou imposto,
lançamento ou encargo governamental semelhante;
(vi) em relação a qualquer imposto, lançamento ou outro
encargo governamental que seja pagável, por outro meio que não seja
dedução ou retenção dos pagamentos do principal ou prêmio, se houver,
ou dos juros (incluindo Juros Adicionais, se houver) sobre a Nota ou pelo
pagamento direto pela Empresa ou Avalista em relação às reivindicações
feitas contra a Empresa ou a Avalista;
(vii) qualquer combinação dos itens acima.
Para as finalidades das disposições descritas acima "Data Relevante" significa a
data que vier antes entre (i) a data na qual tal pagamento se tornar devido e (ii) se o
valor total pagável ainda não tiver sido recebido pelo Fideicomissário em ou antes de tal
data de vencimento, a data na qual é apresentada aos Detentores notificação de que o
valor total foi assim recebido pelo Fideicomissário. As Notas estão sujeitas em todos os
casos a qualquer lei de tributação, fiscal ou outra lei ou regulamentação, ou
interpretação administrativa ou judicial Exceto quando especificamente previsto acima,
nem a Empresa, tampouco a Avalista deverão fazer um pagamento em relação a
qualquer imposto, lançamento ou encargo governamental cobrado por qualquer governo
ou subdivisão política ou autoridade fiscal.
No caso em que os Valores Adicionais efetivamente pagos em relação às Notas
descritas acima se baseiem nas taxas de dedução ou retenção ou em impostos retidos
acima da taxa apropriada aplicável ao Detentor de tais notas e, como resultado disso tal
Detentor tenha o direito de fazer uma reivindicação de reembolso ou crédito de tal
excesso junto à autoridade que imponha tal retenção de imposto, então tal Detentor
deverá, ao aceitar tais notas, ser considerado como tendo assinado e transferido todo
direito, titularidade e participação em qualquer dessas reivindicações de reembolso ou
crédito de tal excesso à Empresa ou à Avalista, conforme o caso.
A Empresa ou a Avalista, conforme o caso, também pagará qualquer imposto de
selo, judicial, de emissão, de registro ou de documentos, presentes ou futuros, ou ainda
qualquer outro imposto sobre produtos industrializados ou impostos sobre propriedades,
encargos ou tributações semelhantes que venham a surgir em qualquer jurisdição de
assinatura, entrega, registrou ou realização de pagamentos ou execução em relação às
Notas e à Garantia, excluindo quaisquer desses impostos, encargos ou tributações
semelhantes impostos por qualquer jurisdição fora do Brasil ou das Ilhas Cayman, além
daquelas resultantes de ou que devam ser pagas em relação à execução das Notas e da
Garantia após a ocorrência de qualquer Inadimplemento ou Evento de Inadimplemento.
Nenhum Valor Adicional será pago em relação a um pagamento sobre qualquer
Nota ou Garantia a um Detentor que seja um Fideicomissário ou sociedade ou além do
proprietário usufrutuário exclusivo de tal pagamento, na medida em que um beneficiário
ou instituidor em relação a tal Fideicomissário, ou um membro de tal sociedade ou
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proprietário usufrutuário não tivesse o direito de receber o pagamento dos Valores
Adicionais, se o beneficiário, instituidor, membro ou proprietário usufrutuário for o
Detentor da Nota.
A Empresa ou a Avalista fornecerão ao Fideicomissário o reconhecimento
oficial da autoridade fiscal pertinente (ou, se tal reconhecimento não estiver disponível,
uma cópia certificada de tal reconhecimento ou de outra documentação disponível),
comprovando o pagamento de impostos em relação aos quais a Empresa ou a Avalista
pagaram quaisquer Valores Adicionais. Cópias de tal documentação serão
disponibilizadas para os Detentores ou proprietários usufrutuários das Notas ou para os
Agentes de Pagamento, conforme se aplique, mediante solicitação.
8. Compras no Mercado Aberto.
A Empresa, a Avalista ou quaisquer de suas Afiliadas podem, a qualquer
momento, comprar as Notas no mercado aberto ou de outra forma a qualquer preço
acordado. Quaisquer Notas podem ser canceladas ou revendidas por opção da Empresa,
porém serão revendidas apenas de acordo com as leis de mercado de capitais e outras
leis aplicáveis.
9. Resgate.
(a) Exceto conforme descreve a Seção 3.1 da Escritura e este
Parágrafo 10, as Notas não podem ser resgatadas antes de 16 de setembro de
2023.
(b) As Notas serão resgatáveis, por opção da Empresa, no todo,
mas não em parte, mediante notificação com no mínimo 30 dias e no máximo 60
dias de antecedência aos Detentores, a um Preço de Resgate igual a 100% do seu
valor principal, mais juros (incluindo Juros Adicionais, se houver) e quaisquer
Valores Adicionais devidos em relação às Notas na Data do Resgate, quando
como resultado de uma alteração ou aditamento ocorrido após 28 de agosto de
2013 nas leis das Ilhas Cayman ou do Brasil, ou de qualquer de suas subdivisões
políticas ou autoridades fiscais (ou suas normas e regulamentos ou interpretação
oficial, administração ou aplicação), sendo que Empresa ou a Avalista seriam
obrigadas a pagar os Valores Adicionais além daqueles atribuíveis ao imposto
retido nas Ilhas Cayman ou no Brasil com base em uma alíquota estatutária de
15%. Tal notificação de resgate não será apresentada antes de 60 dias corridos
da primeira data na qual a Empresa ou a Avalista, conforme o caso, seriam
obrigadas a pagar tais Valores Adicionais, se um pagamento em relação a tais
Notas for devido nessa data.
Antes da publicação ou da remessa de qualquer notificação de resgate, nos
termos do item anterior, a Empresa deverá entregar ao Fideicomissário um Certificado
dos Administradores no sentido de que a obrigação da Empresa ou da Avalista,
conforme o caso, de pagar quaisquer Valores Adicionais não pode ser evitada pela
adoção pela Empresa ou pela Avalista das medidas razoáveis que estejam disponíveis
para elas. A Empresa também entregará um Parecer de Advogado que seja independente
da Empresa, declarando que a Empresa ou a Avalista, conforme o caso, seria obrigada a
pagar os Valores Adicionais devidos a alterações nas leis ou regulamentações fiscais. O
Fideicomissário deverá aceitar tal certificado e parecer como evidência suficiente do
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atendimento das condições precedentes definidas acima, caso em que ele será
conclusivo e vinculante dos Detentores.
(c) As Notas será resgatáveis, a critério da Empresa, no todo ou
em parte, mediante notificação com no mínimo 30 dias e no máximo 60 dias de
antecedência aos Detentores (notificação essa que será irrevogável), a um Preço
de Regate igual ao maior valor entre (i) 100% do valor principal das Notas e (ii)
a soma dos valores atuais de cada pagamento programado restante do principal e
de seus juros (excluindo os juros (incluindo os Juros Adicionais, se houver)
acumulados até a Data de Resgate), descontando a Data do Resgate,
semestralmente (assumindo um ano de 360 dias, compreendendo doze meses de
30 dias) à Taxa do Tesouro mais 50 pontos base (o “Valor da Compensação por
Pagamento Antecipado”), mas os juros acumulados em cada caso (incluindo
Juros Adicionais, se houver) e quaisquer Valores Adicionais devidos em relação
às Notas na Data do Resgate.
No caso em que menos do que todas as Notas devam ser resgatadas a qualquer
momento nos termos desta Seção 3(c), as Notas em particular a serem resgatadas serão
selecionadas no prazo máximo de 45 dias antes da Data de Resgate pelo
Fideicomissário, entre as Notas em circulação que não foram anteriormente chamadas
para resgate, em conformidade com os requisitos da bolsa de valores principal, se
houver, na qual tais Notas estejam listadas, ou, se tais Notas não estiverem assim
listadas, proporcionalmente por lote o por outro método que o Fideicomissário venha a
considerar justo e apropriado (e de tal outra maneira que atenda aos requisitos legais
aplicáveis), a seu exclusivo critério, e que possa permitir a seleção para resgate de partes
do principal das Notas; ficando estabelecido, porém, que tal resgate parcial não reduza a
parte do valor principal de uma Nota não resgatada a menos de US$2,000. O
Fideicomissário deverá notificar imediatamente a Empresa por escrito sobre as Notas
selecionadas para resgate e, no caso de quaisquer Notas selecionadas para resgate
parcial, o método que ele escolheu para a seleção das Notas e o valor principal das
mesmas a ser resgatado.
Mediante o resgate de uma Nota que seja resgatada parcialmente, a Empresa
deverá assinar e o Fideicomissário deverá autenticar uma nova Nota para seu Detentor
(às custas da Empresa) igual em valor do principal à parte não resgatada da Nota
resgatada; ficando estabelecido que cada nova Nota terá um valor de Principal de
US$2.000 ou um múltiplo inteiro de US$1.000 acima de daquele valor.
(d) No caso de resgate das Notas nos termos deste Parágrafo 10, a
notificação de resgate será enviada por correio no mínimo 30 dias de calendário,
mas no máximo 60 dias corridos, antes da data de resgate a cada Detentor de
qualquer Nota a ser resgatada, por meio de correspondência prioritária para seu
endereço registrado.
10. Denominações; Transferência; Permuta.
As Notas estão na forma registrada, sem cupons, em denominações mínimas de
US$2.000 e em múltiplos integrais de US$1.000 acima desse valor.
Um Detentor pode transferir ou permutar as Notas, de acordo com a Escritura. O
Fideicomissário ou Agente de Transferência, conforme o caso, pode exigir que um
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Detentor, entre outras coisas, forneça endossos apropriados, transfira documentos e
pague quaisquer impostos e taxas que sejam exigidos por lei ou permitidos pela
Escritura.
O Fideicomissário ou Agente de Transferência, conforme o caso, não precisa
registrar a transferência ou permuta de quaisquer Notas selecionadas para resgate ou de
quaisquer Notas por um período de 15 dias antes de uma seleção das Notas a serem
resgatadas ou antes de uma Data de Pagamento de Juros.
11. Pessoas Consideradas Proprietárias.
O Detentor registrado desta Nota pode ser tratado como seu proprietário para
todas as finalidades.
12. Quantias não Reclamadas.
Sujeitos à lei de propriedade abandonada aplicável, o Fideicomissário e os
Agentes de Pagamento deverão pagar à Empresa, mediante solicitação, quaisquer
quantias mantidas por eles para pagamento do principal ou de juros (incluindo os Juros
Adicionais, se houver) sobre todos e quaisquer Valores Adicionais devidos em relação
às Notas, os quais permaneçam não reclamados por dois anos, e daí por diante os
Detentores com direito a tais quantias devem procurar a Empresa para o pagamento
como credores gerais.
13. Nulidade.
Sujeitos aos termos da Escritura, a Empresa ou a Avalista, conforme o caso, a
qualquer momento podem terminar parte ou todas as suas obrigações nos termos das
Notas e da Escritura, no caso em que a Empresa ou a Avalista, conforme o caso,
deposite de forma irrevogável em fundo junto ao Fideicomissário dinheiro ou
Obrigações do Governo dos EUA para pagamento do principal e dos juros sobre todas
as Notas para resgate ou Vencimento, conforme o caso. Em caso de defesa legal, a
Garantia será terminada e não terá nenhuma outra força ou vigor.
15. Alteração; Renúncia.
Sujeitas a determinadas exceções definidas na Escritura, a Escritura ou as Notas
podem ser alteradas ou suplementadas, sem exigência de notificação a qualquer
Detentor, porém mediante consentimento por escrito dos Detentores de no mínimo uma
maioria do valor do principal das Notas em circulação na época, e qualquer
Inadimplemento passado ou cumprimento com quaisquer disposições pode ser
renunciado com o consentimento dos Detentores de no mínimo uma maioria do valor do
principal das Notas em circulação na época. Entretanto, sujeito a determinadas exceções
definidas na Escritura, sem o consentimento de cada Detentor de uma Nota em
circulação afetada por tal alteração, nenhuma alteração pode, entre outras coisas:
(i) alterar o Vencimento Declarado de qualquer principal
ou juros de qualquer Nota;
(ii) reduzir o valor principal, a taxa de juros, o preço de
resgate de qualquer Nota, ou o valor principal que seria devido e pagável
mediante antecipação de pagamento;
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(iii) alterar a obrigação de pagar Valores Adicionais;
(iv) alterar a moeda de pagamento do principal ou dos
juros (incluindo Juros Adicionais, se houver) e quaisquer Valores
Devidos em relação a qualquer Nota;
(v) alterar o local do pagamento de qualquer Nota;
(vi) prejudicar o direito de mover ação para execução de
qualquer pagamento relativo a qualquer Nota;
(vii) alterar os termos de pagamento ou o controle, ou
ainda a liberação ou redução de qualquer garantia ou direito de garantia
de pagamento do principal, juros ou prêmio, se houver, nos termos de
qualquer Nota;
(viii) alterar ou modificar quaisquer disposições da
Garantia, de forma que venha a afetar os Detentores de modo
significativo e desfavorável; ou
(ix) fazer qualquer alteração nas seções desta Escritura
relacionada a escrituras suplementares, renúncia ao consentimento dos
Detentores ou renúncia a inadimplementos passados, exceto pelo
aumento da porcentagem de Detentores exigida para fazer uma
modificação ou renúncia, ou dispor que determinadas outras disposições
deste instrumento não possam ser modificadas nem renunciadas sem a
aprovação de cada Detentor.
A Empresa e o Fideicomissário podem sem o consentimento de qualquer
Detentor das Notas, alterar a Escritura ou as Notas:
(i) para corrigir qualquer ambiguidade, omissão, vício ou
inconsistência; ficando estabelecido que tal alteração ou suplementação
não afetem de modo desfavorável os direitos de qualquer Detentor;
(ii) para comprovar a sucessão de outra Pessoa à Empresa
ou à Avalista, e a assunção por quaisquer de tais sucessores das
obrigações da Empresa ou da Avalista contidas neste instrumento e nas
Notas;
(iii) para adicionar garantias extras ou qualquer garantia
em relação às Notas;
(iv) para aumentar as obrigações da Empresa ou da
Avalista para benefício dos Detentores;
(v) para resgatar qualquer direito aqui conferido à
Empresa ou à Avalista;
(vi) para comprovar e dispor a aceitação de uma indicação
por um Fideicomissário sucessor;
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(vii) para cumprir quaisquer requisitos da SEC em relação
a qualquer qualificação da Escritura de Fideicomisso;
(viii) para dispor sobre a emissão de Notas Adicionais; ou
(ix) para fazer outras alterações que não afetem
significativa ou desfavoravelmente os direitos de qualquer Detentor;
ficando estabelecido que, em tal caso, a Empresa tenha entregue ao Fideicomissário um
Parecer do Advogado e um Certificado dos Administradores, cada um declarando que
tal alteração, renúncia ou suplemento cumprem com as disposições da Seção 9.1 da
Escritura.
16. Inadimplementos e Recursos.
Um “Evento de Inadimplemento” ocorre quando:
(i) A Empresa ou a Avalista deixam de fazer qualquer
pagamento de juros (incluindo quaisquer Juros Adicionais, se houver),
bem como quaisquer Valores Adicionais devidos em relação a qualquer
Nota, quando a mesma se tornar devida e pagável, e tal Inadimplemento
continuar por um período de 30 dias corridos.
(ii) A Empresa ou a Avalista deixarem de pagar o
principal (incluindo prêmio, se houver, e quaisquer Valores Adicionais0
de qualquer Nota quando o mesmo se tornar devido e pagável em seu
Vencimento Declarado, mediante resgate, declaração ou de outra forma;
(iii) A Empresa ou a Avalista deixarem de cumprir com
quaisquer de suas obrigações ou acordos das Notas ou desta Escritura
(além daqueles referidos nos itens (i) e (ii) acima) e tal descumprimento
continuar por 60 dias de calendário após a notificação especificada a
seguir.
(iv) O vencimento de qualquer Dívida da Empresa, da
Avalista ou de qualquer Subsidiária Relevante no valor total do principal
de US$50.000.000 (ou seu equivalente no momento da determinação) ou
mais é antecipado, de acordo com os termos de tal Dívida, ou a falta de
pagamento pela Empresa, Avalista ou qualquer Subsidiária Relevante no
vencimento de tal Dívida (após levar em conta qualquer período de
carência previsto nos termos de tal Dívida), ficando entendido que o
pagamento antecipado ou resgate pela Empresa, pela Avalista ou por
qualquer Subsidiária Relevante de qualquer Dívida não será uma
antecipação com esta finalidade.
(v) Uma ou mais sentenças transitadas em julgado ou
decretos para o pagamento de quantias acima de US$50.000.000 (ou o
seu equivalente no momento da determinação) no total forem proferidas
contra a Empresa, a Avalista ou qualquer Subsidiária Relevante e não
forem pagas (seja no total ou em parcelas, de acordo com os termos da
sentença) ou quitadas de outra forma e, no caso de tal sentença ou
decreto, ou caso (a) um processo de execução tenha sido iniciado por
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qualquer credor em relação a tal sentença ou decreto e não seja
indeferido no prazo de 30 dias após o início de tal processo de execução
ou (b) haja um período de 60 dias após tal sentença durante o qual tal
sentença ou decreto não seja quitado, renunciado ou a sua execução não
seja suspensa;
(vi) Um Evento de Ilegalidade tenha ocorrido e continue
ocorrendo;
(vii) Uma sentença ou sentenças transitadas em julgado
(não sujeitas a recurso) determinem que as garantias das Notas não
podem ser executadas ou são inválidas, ou tais garantias deixem por
qualquer motivo de serem válidas e vinculantes ou exequíveis contra a
Avalista, ou contra qualquer pessoa que aja em seu nome negue ou
revogue suas obrigações nos termos de tais garantias. ou
(viii) determinados eventos de falência, reorganização ou
insolvência da Empresa, da Avalista ou de qualquer Subsidiária
Relevante, conforme esteja estabelecido na Escritura.
Um Inadimplemento nos termos do item (iii) acima não é um Evento de
Inadimplemento, até que o Fideicomissário ou os Detentores de no mínimo 25% do
valor do principal das Notas em Circulação notifiquem a Avalista sobre o
Inadimplemento e a Avalista não corrija tal Inadimplemento, nem faça com que ele seja
corrigido no prazo especificado após o recebimento de tal notificação.
Para as finalidades da disposição de antecipação cruzada descritas no item (iv)
acima, o termo "Dívida" não incluirá nenhum pagamento feito pela Avalista em nome
de uma Afiliada mediante o fato de qualquer Dívida de tal Afiliada tornar-se
imediatamente devida e pagável, em decorrência de um inadimplemento de tal Afiliada,
nos termos de uma garantia ou de instrumento semelhante fornecido pela Avalista em
relação a tal Dívida, ficando estabelecido que tal pagamento feito pela Avalista seja
feito no prazo de cinco dias úteis do fornecimento da notificação à Avalista, informando
que o pagamento é devido em relação a tal garantia ou instrumento semelhante.
O Fideicomissário não deve ser responsabilizado pelo conhecimento de qualquer
Inadimplemento ou Evento de Inadimplemento, tampouco pelo conhecimento de
qualquer remédio de qualquer Inadimplemento ou Evento de Inadimplemento, exceto a
Avalista, a Empresa ou qualquer Detentor tenham apresentado notificação sobre tal
Inadimplemento ou Evento de Inadimplemento ao representante autorizado ou agente
do Fideicomissário que tenha a responsabilidade direta pela Escritura.
No caso em que um Evento de Inadimplemento (que não seja um Evento de
Inadimplemento especificado no item (vii) acima) ocorra e continue ocorrendo, o
Fideicomissário ou os Detentores de no mínimo 25% do valor do principal das Notas
em Circulação pode declarar o pagamento imediato de todo o principal não pago, juros
acumulados (incluindo Juros Adicionais, se houver) e quaisquer Valores Adicionais em
relação todas as Notas a vencerem, mediante apresentação de notificação por escrito à
Empresa ou à Avalista (e ao Fideicomissário caso a notificação seja dada pelos
Detentores), declarando que tal notificação é uma "notificação de antecipação de
pagamento", e que mediante tal declaração esses valores se tornarão imediatamente
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devidos e pagáveis. No caso em que um Evento de Inadimplemento especificado no
item (vii) acima ocorra e continue ocorrendo, então o principal, os juros acumulados
(incluindo os Juros Adicionais, se houver) sobre quaisquer Valores Adicionais devidos
em relação a todas as Notas se tornarão imediatamente devidos e pagáveis, sem
qualquer declaração ou outro ato por parte do Fideicomissário ou de qualquer Detentor.
Sujeito às disposições da Escritura em relação aos deveres do Fideicomissário se
um Evento de Inadimplemento ocorrer e continue ocorrendo, o Fideicomissário não terá
nenhuma obrigação de exercer quaisquer de seus direitos ou poderes nos termos da
Escritura, por solicitação ou mediante orientação de quaisquer dos Detentores, exceto
quando tais Detentores tenham oferecido ao Fideicomissário indenização que seja
razoavelmente satisfatória para ele. Sujeitos a tal disposição de indenização do
Fideicomissário, os Detentores de uma maioria do valor total do principal das Notas em
circulação não terão o direito de orientar sobre o momento, método e local da realização
de quaisquer processos buscando qualquer recurso disponível para o Fideicomissário,
ou exercer qualquer fideicomisso ou poder conferido ao Fideicomissário.
A qualquer momento após uma declaração de pagamento antecipado ter sido
feita e antes que uma sentença ou decreto para pagamento da quantia devida tenha sido
obtido pelo Fideicomissário, conforme dispõe a Escritura, os Detentores de uma maioria
do valor do principal das Notas, mediante notificação por escrito à Empresa e ao
Fideicomissário, podem rescindir ou anular a declaração de pagamento antecipado se (i)
a Empresa tiver pago ou depositado junto ao Fideicomissário uma quantia suficiente
para pagar todos os juros atrasados (incluindo Juros Adicionais, se houver) sobre as
Notas em Circulação, todo o principal não pago das Notas que tenha se tornado devido
que não seja por uma declaração de pagamento antecipado, juros sobre tais juros
atrasados (incluindo os Juros Adicionais, se houver) conforme prevê a Escritura,
quaisquer Valores Adicionais devidos em relação às Notas, bem como todas as quantias
pagas ou adiantadas pelo Fideicomissário nos termos da Escritura e a remuneração,
despesas, desembolsos e adiantamentos razoáveis do Fideicomissário, de seus agentes e
advogados e (ii) todos os Eventos de Inadimplemento tiverem sido corrigidos ou
renunciados, exceto pelo não pagamento do principal que se tornou devido
exclusivamente em decorrência da antecipação do pagamento.
Tal rescisão não afetará nenhum Inadimplemento ou Evento de Inadimplemento
subsequente, tampouco prejudicará qualquer direito que seja consequência dos mesmos.
17. Negociações do Fideicomissário com a Empresa ou a Avalista.
Sujeito a determinadas limitações impostas pela Escritura, o Fideicomissário em
sua capacidade individual ou em outra capacidade, pode tornar-se o proprietário ou
credor pignoratício das Notas e pode, de outra forma, negociar e receber as obrigações
devidas a ele pela Empresa ou pela Avalista ou suas respectivas Afiliadas e pode, de
outra forma, negociar com a Empresa ou a Avalista ou suas respectivas afiliadas com os
mesmos direitos que teria caso não fosse o Fideicomissário.
18. Lei Aplicável.
A ESCRITURA E ESTA NOTA SERÃO REGIDAS PELAS LEIS DO
ESTADO DE NOVA IORQUE.
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19. Inexistência de Recurso contra Outros.
Nenhum membro do conselho, diretor, funcionário ou acionista, em tal
capacidade, da Empresa ou do Fideicomissário terão qualquer responsabilidade ou
obrigações da Empresa, nos termos das Notas, ou quaisquer obrigações da Empresa ou
do Fideicomissário nos termos da Escritura ou por qualquer ação baseada, em relação
ou em virtude de tais obrigações ou de sua criação. Ao aceitar uma Nota, cada Detentor
renuncia e dispensa tal responsabilidade. A renuncia ou desobrigação são parte da
contraprestação pela emissão das Notas.
20. Números CUSIP e ISIN.
Nos termos de uma recomendação promulgada pelo Comitê sobre
Procedimentos Uniformes de Identificação de Segurança, a Empresa fez com que
fossem impressos os números CUSIP ou ISIN, conforme se apliquem, nas Notas e
orientou o Fideicomissário para usar os números CUSIP ou ISIN, conforme se apliquem,
nas notificações de resgate, como uma conveniência para os Detentores. Nenhuma
declaração é dada quanto à exatidão de tais números, sejam impressos nas Notas ou
contidos em qualquer notificação de resgate e só é possível confiar em outros números
de identificação nelas contidos.
A Empresa fornecerá a qualquer Detentor, mediante solicitação por escrito e sem
custos, uma cópia da Escritura, a qual incluirá o modelo desta Nota. As solicitações
podem ser feitas a:
EMBRAER OVERSEAS LIMITED
a/c Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170
12.227-901 São José dos Campos, São Paulo
Brasil
Aos cuidados de: José Antonio de Almeida Filippo, Vice
Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
Telefone: 55 12 3927 4404
Fax: 55 12 3927 4404
EMBRAER OVERSEAS LIMITED
a/c Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170
12.227-901 São José dos Campos, São Paulo
Brasil José Antonio de Almeida Filippo, Vice Presidente
Executivo Financeiro e Relações com Investidores
Telefone: 55 12 3927 4404
Fax: 55 12 3927 4404
21. Consentimento com a Jurisdição; Renúncia a Imunidades.
Nos termos das disposições da Escritura, a Empresa e a Avalista cada uma e
irrevogavelmente (1) se submete à jurisdição não exclusiva de qualquer tribunal do
Estado de Nova Iorque ou ao tribunal federal dos Estados Unidos com sede em
Manhattan na Cidade de Nova Iorque, em relação às ações movidas contra ela como réu
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em qualquer ação, processo ou sentença arbitral decorrente ou relacionado à Escritura, a
esta Nota ou à Garantia vinculada a esta Nota, ou a qualquer transação contemplada
nesta e naquelas (um “Processo”), (2) aceita por si mesma e em relação a sua
propriedade, de forma geral e incondicional, a jurisdição dos tribunais acima
mencionados, (3) renuncia, na maior medida permitida pela lei aplicável, a julgamento
por tribunal de júri, e a qualquer objeção que ela possa agora ou daqui por diante ter à
determinação de foro de qualquer Processo movido em tal tribunal, e qualquer alegação
de que tal Processo movido em tal tribunal tenha sido movido em fórum não
conveniente e (4) indicou a National Registered Agent, Inc., com sede em 875 Avenue
of the Americas, Suite 501, Nova Iorque, Nova Iorque 10001, como seu agente
autorizado para receber em seu nome e de suas propriedades cópias de citações e
queixas, bem como qualquer outra citação judicial que possa ser apresentada em
qualquer Processo.
PROGRAMAÇÃO DE AUMENTOS OU REDUÇÕES NA NOTA GLOBAL NÃO
VINCULADA
US$[
feitos:

O valor do principal inicial desta Nota Global não Vinculada é de
]. Os seguintes aumentos ou reduções nesta Nota Global não Vinculada foram

Valor da
redução no
valor do
principal desta
Nota Global
Data da Permuta não Vinculada

Valor do
aumento no
valor do
principal desta
Nota Global
não Vinculada

Valor do
Principal desta
Nota Global
não Vinculada
após tal
redução ou
aumento

Assinatura do
representante
autorizado do
Fideicomissári
o ou do
Custodiante
das Notas

MODELO DE GARANTIA
Pelo valor recebido, a Embraer S.A. (incluindo qualquer Pessoa sucessora nos termos da
Escritura referida na Nota à qual esta Garantia está anexada) por este instrumento
garante de forma incondicional, em base prioritária sem garantia (sendo tal garantia no
presente instrumento denominada “Garantia”):
(1) o devido e pontual pagamento do principal e dos juros (incluindo os Juros
Adicionais, se houver) e quaisquer Valores Adicionais devidos em relação às Notas,
seja no seu vencimento, por antecipação de pagamento ou compra ou de outra forma, o
devido e pontual pagamento dos juros sobre qualquer principal ou juros vencidos
(incluindo Juros Adicionais, se houver) sobre todos e quaisquer Valores Adicionais
devidos em relação às Notas, na medida legal, e o devido e pontual cumprimento de
todas as outras obrigações da Embraer Overseas Limited aos Detentores ou ao
Fideicomissário, tudo de acordo com os termos estabelecidos no Artigo X da Escritura e
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(2) em caso de qualquer extensão do prazo de pagamento ou renovação de quaisquer
Notas ou quaisquer outras obrigações, que os mesmos serão imediata e completamente
pagos quando devidos ou cumpridos de acordo com os termos da extensão ou renovação,
seja no vencimento declarado, por antecipação de pagamento, compra ou de outra forma.
Esta Garantia entrará em vigor de acordo com as disposições do Artigo X da Escritura e
seus termos evidenciados naquele instrumento.
As obrigações nos termos desta Garantia são, na medida e na forma prevista na
Escritura, iguais em direito de pagamento a todas as outras dívidas existentes e futuras
prioritárias sem garantia da Embraer S.A., sujeitas a determinadas preferências
estatutárias nos termos da lei aplicável (incluindo ações trabalhistas e fiscais) e
prioritárias em direito ao pagamento da dívida subordinada da Embraer S.A.; e
efetivamente subordinadas à dívida e a outras obrigações (incluindo a dívida
subordinada e contas a pagar comerciais) de suas subsidiárias e à dívida garantida da
Avalista, na medida de tal garantia.
Nenhum membro do conselho, diretor, funcionário, acionista direto ou indireto ou
incorporador, em tal capacidade, da Embraer S.A. terá qualquer responsabilidade por
quaisquer obrigações da Embraer S.A. nos termos desta Garantia ou por qualquer ação
com base, em relação ou em virtude de tais obrigações ou de sua criação.
Nos termos das disposições da Escritura, a Avalista irrevogavelmente (1) se submeteu à
jurisdição não exclusiva de qualquer tribunal do Estado de Nova Iorque ou ao tribunal
federal dos EUA com sede em Manhattan, na Cidade de Nova Iorque, em relação às
ações movidas contra ela como réu em qualquer ação, processo ou sentença arbitral
decorrente ou relacionada à Escritura, à Nota à qual esta Garantia está anexada ou a esta
Garantia, ou ainda a qualquer transação contemplada no presente instrumento ou
naquelas (um “Processo”), (2) aceito por si mesma e em relação a suas propriedades, de
forma geral e incondicional, a jurisdição dos tribunais acima mencionados, (3)
renunciou, na maior medida permitida que possa haver nos termos da lei aplicável, a
julgamento em tribunal de júri e qualquer objeção que ela possa ter agora ou daqui por
diante quanto
à determinação de foro de qualquer Processo movido em tal tribunal, e a qualquer
alegação de que tal Processo movido em tal tribunal tenha sido movido em fórum não
conveniente e (4) indicou a National Registered Agent, Inc., com sede em 875 Avenue
of the Americas, Suite 501, Nova Iorque, Nova Iorque 10001, como seu agente
autorizado para receber em seu nome e de suas propriedades cópias de citações e
queixas, bem como qualquer outra citação judicial que possa ser apresentada em
qualquer Processo.
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Esta Garantia não será válida nem obrigatória para qualquer finalidade até que o
certificado de autenticação das Notas às quais esta Garantia está anexada tenha sido
assinada pelo Fideicomissário, nos termos da Escritura, mediante assinatura de próprio
punho por um de seus representantes autorizados.

Data: __, 2014

EMBRAER S.A.

Por:_________________________
Nome:
Cargo:

Por:_________________________
Nome:
Cargo:
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ANEXO 5.1

24 de junho de 2014
Embraer Overseas Limited
190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands

Embraer S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
12227-901 – São José dos Campos, SP
Brasil

RE: Declaração de Registro de Prateleira no Formulário F-3
Senhores
Nós vimos agindo como advogados especiais nos Estados Unidos para a
Embraer Overseas Limited (“Empresa”), uma empresa de responsabilidade limitada
isenta, organizada nos termos das leis das Ilhas Cayman e a Embraer S.A. (“Avalista”,
juntamente com a Empresa designadas coletivamente “Partes do Parecer”), uma
empresa formada nos termos das leis da República Federativa do Brasil, em relação à
Declaração de Registro (conforme definição a seguir), permitindo ofertas postergadas
nos termos da Norma 415 das Normas e Regulamentos Gerais da Lei de Valores
Mobiliários de 1933 e suas alterações (“Lei de Valores Mobiliários”). A Declaração de
Registro relaciona-se à revenda de até US$540.518.000 do valor principal total das
Notas Preferenciais Garantidas a 5,696% da Empresa, com vencimento para 2023
(“Notas”), emitidas em 16 de setembro de 2013 e 30 de setembro de 2013, nos termos
da Escritura, datada de 16 de setembro de 2013 (“Escritura”), entre as Partes do Parecer
e The Bank of New York Mellon, como agente fiduciário, por determinados detentores
das Notas, conforme contempla o Contrato de Direitos de Registro, datado de 16 de
setembro de 2013 (“Contrato de Direitos de Registro”), por e entre as Partes do Parecer,
o Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities, Inc. e a Merrill Lynch,
Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como representantes dos compradores iniciais
(“Administradores de Corretoras”) listados no Anexo 1 do Contrato de Administradora
de Corretora (conforme definição a seguir).
Este parecer é fornecido de acordo com os requisitos do Item 601(b)(5) da
Regulamentação S-K nos termos da Lei de Valores Mobiliários.
Em relação a este parecer, nós examinamos os originais ou cópias, certificados
oude outra forma identificados de modo satisfatório para nós (i) da Declaração de

Registro no Formulário F-4 arquivada pelas Partes do Parecer junto à Comissão de
Valores Mobiliários (“Comissão”) em 18 de abril de 2014 (“Declaração de Registro F4”) nos termos da Lei de Valores Mobiliários e sua Alteração nº 1 no Formulário F-3 do
Formulário F-4 a ser arquivado junto à Comissão na data do presente (“Alteração nº 1”),
incluindo as informações consideradas como parte da declaração de registro nos termos
da Norma 430B das Normas e Regulamentos Gerais nos termos da Lei de Valores
Mobiliários (sendo tal declaração de registro e alterações, incluindo os Documentos
Incorporados (definidos abaixo) referidos doravante como a “Declaração de Registro”);
(ii) os documentos descritos no Anexo I do presente arquivados ou fornecidos pelas
Partes do Parecer junto à Comissão, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de
1934 e incluídos por referência ao prospecto que faz parte da Declaração de Registro na
data do presente (coletivamente denominados "Documentos Incluídos”); (iii) uma cópia
assinada do Contrato de Registro de Direitos; (iv) uma cópia assinada da Escritura, nos
termos da qual a Avalista garantiu as obrigações da Empresa nos termos da Escritura e
das Notas (“Garantia”), juntamente com um modelo de Primeira Escritura
Complementar a ser assinada em ou antes de 27 de junho de 2014 entre as Partes do
Parecer e The Bank of New York Mellon, como agente fiduciário (“Primeira Escritura
Complementar”) e arquivados como anexo da Declaração de Registro; (v) o Formulário
T-1 da Escritura arquivado como um anexo da Declaração de Registro; (vi) o formulário
da nota global representando as Notas sem legendas restritivas anexadas como Anexo A
da Primeira Escritura Complementar e arquivado como um anexo da Declaração de
Registro (a “Nota Global”), juntamente com a Garantia anexada ao presente e (vii) uma
cópia assinada do Contrato de Administradora de Corretora, datada de 28 de agosto de
2013 (“Contrato de Administradora de Corretora”), por e entre as Partes do Parecer e as
Administradoras da Corretora.
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Nós também examinamos originais ou cópias, certificadas ou de outra forma
identificadas de modo satisfatório para nós, de tais registros das Partes do Parecer e tais
contratos, certificados de funcionários públicos, certificados de executivos ou outros
representantes das Partes do parecer e outros, e outros documentos, certificados e
registros que tenham sido considerados necessários ou apropriados como base para os
pareceres aqui expostos.
Em nosso exame, assumimos a capacidade legal de todas as pessoas físicas, a
autenticidade de todas as assinaturas, a autenticidade de todos os documentos
apresentados a nós como originais, a conformidade com os documentos originais de
todos os documentos que nos foram apresentados como fac-símiles, cópias eletrônicas,
autenticadas ou fotostáticas, bem como a autenticidade dos originais destes últimos
documentos. A fazer nosso exame dos documentos assinados ou a serem assinados, nós
assumimos que as partes do presente, incluindo as Partes do Parecer, tinham ou terão o
poder, corporativo ou outro, para assinar e cumprir todas as obrigações nos termos
daqueles documentos e também assumimos a devida autorização por meio de toda ação,
corporativa ou outra, assinatura e entrega por tais partes desses documentos e, exceto na
medida em que esteja expressamente estabelecido abaixo, a validade e o efeito
vinculante sobre tais partes. Nós também assumimos que as Partes do Parecer foram
devidamente organizadas e estão validamente existentes nos termos das leis das
respectivas jurisdições de sua organização e que as Partes do Parecer cumpriram com
todos os aspectos das leis aplicáveis das jurisdições que não sejam o Estado de Nova
Iorque, em relação à emissão e oferta das Notas. Ao prestar as opiniões expressas
abaixo, nós também assumimos, sem investigação independente ou verificação de
qualquer tipo, que a opção da lei de Nova Iorque para reger a Escritura e as Notas, as
quais estão declaradas naqueles documentos como sendo regidas por aquela lei, é legal e
válida nos termos das leis de outras jurisdições aplicáveis e, no que diz respeito a
qualquer obrigação nos termos da Escritura e das Notas que deva ser cumprida em
qualquer jurisdição fora dos Estados Unidos da América, seu cumprimento não será
ilegal tampouco ineficaz em virtude de lei daquela jurisdição.
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Quanto a quaisquer fatos que sejam importantes para o parecer expresso no
presente que não tenham sido estabelecidos ou verificados por nós de forma
independente, nós nos baseamos nas declarações dos executivos e de outros
representantes das Partes do Parecer e outros.
Nosso parecer aqui estabelecido se limita às leis do Estado de Nova Iorque e, na
medida em que ordens, decretos ou consentimentos, aprovações, licenças, autorizações,
validações, arquivamentos, registros junto às autoridades governamentais sejam
importantes, àqueles exigidos nos termos de tais leis (todo o acima exposto sendo
denominado "Parecer com base na Lei”). Nós não expressamos qualquer parecer em
relação à lei de qualquer jurisdição que não seja o Parecer com base na Lei, ou quanto
ao efeito de qualquer parecer não baseado na lei sobre os pareceres aqui declarados.
Conforme utilizado neste documento, o termo “Contratos da Transação” significa a
Escritura, a Primeira Escritura Complementar, o Contrato de Direitos de Registro, as
Notas e o Contrato de Administração de Corretora.
Com base e sujeito ao acima exposto e às limitações, qualificações, exceções e
premissas aqui definidas, e assumindo que a Primeira Escritura Complementar tenha
sido autorizada e será assinada e entregue nos termos das leis das Ilhas Cayman e do
Brasil, e a nota Global que representa as Notas quando a Declaração de Registro se
tornar efetiva tenha sido devidamente autorizada, e seja devidamente autorizada de
acordo com as leis das Ilhas Cayman, temos o seguinte parecer:
1. Quando a Primeira Escritura Complementar for devidamente assinada e
entregue pela Sociedade e pela Avalista, a Primeira Escritura Complementar constituirá
as obrigações válidas e vinculantes da Empresa e da Avalista, exequíveis contra a
Empresa e a Avalista, de acordo com seus termos e as leis do Estado de Nova Iorque,
exceto na medida em que sua execução possa ser limitada (A) pelas leis aplicáveis de
falência, insolvência, reorganização, moratória, transferência fraudulenta, preferência e
outras leis semelhantes que afetem os direitos dos credores de forma geral e (B) pelos
princípios gerais de equidade (independentemente da execução ser buscada por
equidade ou lei) e
2. Quando as Notas (na forma da Nota Global) estiverem devidamente assinadas
e autenticadas, de acordo com os termos da Escritura, suas alterações e suplementações
pela Primeira Escritura Complementar, (A) as Notas constituirão obrigações válidas e
vinculantes da Empresa, exequíveis contra a Empresa, de acordo com seus termos e as
leis do Estado de Nova Iorque e (B) a Garantia anexada às Notas constituirá obrigação
válida e vinculante da Avalista, exequível contra a Avalista de acordo com seus ermos e
as leis do Estado de Nova Iorque; em cada caso, exceto na medida em que a sua
execução seja limitada (I) pelas leis aplicáveis de falência, insolvência, reorganização,
moratória, transferência fraudulenta, preferência e outras leis semelhantes que afetam os

direitos dos credores de forma geral e (II) pelos princípios gerais de equidade
(independentemente de a execução ser buscada em equidade ou pela lei).
Ao prestar os pareceres acima, nós assumimos que a assinatura e entrega pelas Partes do
Parecer da Escritura, do Contrato de Direitos de Registro, da Primeira Escritura
Complementar e das Notas, bem como o cumprimento pelas Partes do Parecer de suas
respectivas obrigações nos termos do presente não violam e não violarão, tampouco
entram em conflito ou constituirão descumprimento de quaisquer leis, normas ou
regulamentos, qualquer ordem ou decreto de qualquer autoridade governamental ou
qualquer contrato ou instrumento ao qual as Partes do Parecer ou suas respectivas
propriedades estejam sujeitas.
Nós chamamos sua atenção para o fato de que independentemente da concordância das
partes com os Contratos da Transação em relação à jurisdição pessoal sobre elas, um
tribunal pode se recusar a aceitar uma ação com base em forum non conveniens ou outra
doutrina que limite a disponibilidade de tal tribunal como um fórum para solução de
disputas; além disso, nós chamamos sua atenção para o fato de que nós não
expressamos qualquer parecer em relação à competência sobre a matéria em questão dos
tribunais federais dos Estados Unidos da América em qualquer ação decorrente dos
Contratos da Transação ou a eles relacionada. Nós não expressamos nenhum parecer a
respeito da exigibilidade de qualquer disposição contida nos Contratos da Transação, a
qual preveja a indenização por qualquer parte dos mesmos contra qualquer perda com a
obtenção da moeda devida a tal outra parte nos termos dos Contratos da Transação em
uma sentença proferida em outra moeda.
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Por este instrumento consentimos com o registro deste parecer junto à Comissão,
como um anexo da Declaração de Registro. Nós também consentimos com a referência
a nossa empresa sob o título "Questões Legais" no prospecto que faz parte da
Declaração de Registro. Ao dar esse consentimento, por este instrumento não admitimos
que estamos incluídos na categoria das pessoas cujo consentimento seja exigido nos
termos do Artigo 7 da Lei de Valores Mobiliários ou normas e regulamento da
Comissão promulgadas por aquela lei
Atenciosamente
Assinatura Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
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Anexo I
i.

Relatório anual no Formulário 20-F para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2013, arquivado em 20 de março de 2014 e

ii.

Relatório atual no Formulário 6-K apresentado em 30 de abril de 2014.

ANEXO 5.2
24 de junho de 2014
À
Embraer Overseas Limited
190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands
Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170
12227-901 São José dos Campos, SP
Brasil
Ref. Embraer Overseas Limited / Embraer S.A.
Declaração de Registro no Formulário F-3

Senhores
1. Estamos qualificados para a prática legal na República Federativa do Brasil ("Brasil") e
vimos atuando como advogados brasileiros para a Embraer Overseas Limited (“Empresa”) e
Embraer S.A. (“Avalista”), em relação ao registro junto à Comissão de Valores Mobiliários e
Câmbio dos EUA ("Comissão") de até US$ 540,518,000 das Notas Preferenciais Garantidas a
5,696% não registradas com vencimento em 2023 ("Notas não Registradas"), emitidas em
setembro de 2013 pela Empresa e garantidas pela Avalista, as quais se tornarão Notas
Preferenciais Garantidas a 5,696% registradas com vencimento em 2023, nos termos da Lei de
Valores Mobiliários de 1933 dos EUA ("Lei") (sendo tais notas também registradas
denominadas "Notas Registradas", e juntamente com as Notas não Registradas, denominadas
“Notas”).
2. Este parecer é fornecido de acordo com os requisitos do Item 601(b)(5) da Regulamentação
S-K nos termos da Lei.
3. Em relação a este parecer, nós examinamos originais ou cópias dos seguintes documentos,
autenticadas ou de outra forma identificadas a nosso contento:
(i) A Alteração nº 1 no Formulário F-3 (“Alteração nº 1”) da declaração de registro no
Formulário F-4 (Arquivo nº 333-195376) arquivada pelas destinatárias do presente
junto à Comissão) em 24 de junho de 2014, e suas alterações ou suplementações em ou
antes da data deste parecer ("Declaração de Registro");
(ii) Uma cópia assinada do Contrato de Direitos de Registro datado de 16 de setembro de 2013,
firmado entre a Empresa, a Avalista e os administradores da corretora Citigroup Global
Markets Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., Merrill Lynch, e Pierce, Fenner & Smith
Incorporated (o “Contrato de Direitos de Registro”);
(iii) Uma cópia assinada da Escritura ("Escritura”) datada de 16 de setembro de 2013, celebrada
entre a Empresa, a Avalista e o Bank of New York Mellon (“Agente Fiduciário”), nos
Av. Rio Branco, 110 – 39º e 40º andares –
Centro
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20040-001
Fone (21) 3861-5800 Fax (21) 2224-2139

R. Joaquim Floriano, 100 – 16º andar – Itaim
Bibi
São Paulo, SP – CEP 04534-000
Fone (11) 2198-2800 Fax (11) 2198-2849
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termos da qual a Avalista garantiu as obrigações da Empresa, nos termos da Escritura e
das notas (“Garantia”);
(iv) O modelo da Primeira Escritura Complementar assinada em 27 de junho de 2014 ou antes,
entre a Empresa, a Avalista e o Agente Fiduciário na Escritura (“Primeira Escritura
Complementar”);
(v) O modelo de Nota Global arquivado no modelo da Primeira Escritura Complementar, como
Anexo 4.2 da Alteração nº 1;
(vi) O Estatuto Social da Avalista; e
(vii) A ata da assembleia do Conselho de Administração da Avalista realizada em 27 de agosto
de 2013.
4. Por este instrumento consentimos com o registro deste parecer junto à Comissão, como um
anexo da Declaração de Registro. Nós também concordamos com a referência a nossa empresa
sob o título "QUESTÕES LEGAIS" na Declaração de Registro. A dar esse consentimento, não
estamos admitindo por este instrumento que estamos incluídos na categoria de pessoas cujo
consentimento seja exigido nos termos do Artigo 7 da Lei, ou das normas e regulamentações da
Comissão nela promulgadas.
5. Neste parecer e exceto quando indicado no presente de outra forma, os documentos listados
nos Parágrafos 3, itens (i) a (v) acima são referidos coletivamente como “Documentos da
Transação”.
6. Para as finalidades de emissão deste parecer nós examinamos e/ou nos baseamos em originais
ou cópias, certificados ou de outra forma autenticados de modo satisfatório para nós, dos
documentos listados no Parágrafo 3, registros corporativos, certificados de funcionários
públicos e outros instrumentos que tenhamos considerado necessário ou aconselhável para a
finalidade de emissão deste parecer. Nós também examinamos tratados, leis, normas,
regulamentações, ordens e decretos que consideramos necessário examinar como base para o
parecer aqui expresso.
7. Em relação às questões fiscais brasileiras quanto ao registro junto à Comissão, referenciamos
nosso parecer fiscal específico arquivado como Anexo 8.1 da Declaração de Registro.

8. Quanto às questões de fato, nós nos baseamos em documentos, informações verbais e/ou por
escrito e/ou certificados que nos foram fornecidos pelos executivos da Avalista, agindo em
nome da Avalista. Nós não realizamos nenhuma investigação sobre as leis de qualquer
jurisdição fora do Brasil. ○Este parecer é emitido exclusivamente em relação às leis do Brasil
nesta data, e não em relação a qualquer outra lei. Em particular, não conduzimos investigações
independentes das leis do Estado de Nova Iorque, tampouco das leis das Ilhas Cayman. Em
relação a quaisquer questões relativas à lei de Nova Iorque, entendemos que vocês estejam se
baseando no parecer da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, atuando como advogados
norte-americanos para a Empresa e a Avalista, com esta data e arquivado como Anexo da
Declaração de Registro. Em relação a quaisquer questões relativas à lei das Ilhas Cayman, nós
entendemos que vocês estejam se baseando no parecer da Travers Thorp Alberga, atuando como
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advogados das Ilhas Cayman para a Empresa e a Avalista, com a data do presente e arquivado
como um Anexo da Declaração de Registro.
9. Para as finalidades deste parecer, nos baseamos nas seguintes premissas:
(i) Todos os documentos apresentados a nós como fac-símile ou cópia ou modelos de
documentos estão conformes com seus respectivos originais;
(ii) Todos os documentos apresentados para nós como originais são autênticos;
(iii) Todas as assinaturas dos Documentos da Transação e dos outros documentos apresentados
a nós como originais, cópias autenticadas ou cópias são legítimas;
(iv) Cada uma das partes dos Documentos da Transação, além da Avalista, foi devidamente
organizada e estabelecida e tem existência válida na data respectiva da assinatura de
cada Documento da Transação;

(v)

Os Documentos da Transação foram validamente autorizados, assinados e
entregues por todas as partes dos mesmos, além da Avalista;

(vi) Cada uma das partes dos Documentos da Transação, além da Avalista, tem todas as
aprovações, isenções, licenças e autorizações regulatórias necessárias e outras para
cumprir suas obrigações nos termos dos Documentos da Transação;
(vii) Não há disposição da lei de qualquer jurisdição, além da lei da jurisdição do Brasil, que
tenha qualquer implicação em relação ao parecer aqui expresso;
(viii) Os Documentos da Transação constituem as obrigações legais, válidas e vinculantes de
cada uma de suas partes, além da Avalista, exequíveis contra cada uma das partes
daqueles documentos, de acordo com seus termos e
(ix) A validade e exigibilidade dos Documentos da Transação nos termos das leis do Estado de
Nova Iorque e, no que diz respeito a qualquer obrigação incorrida nos termos de
quaisquer Documentos da Transação, devem ser cumpridas em ou estar sujeitas de outra
forma a qualquer jurisdição fora do Brasil, e tal cumprimento não será ilegal nos termos
das leis daquela jurisdição.
10. Com base no acima exposto e sujeitos às qualificações definidas a seguir, emitimos as
seguintes opiniões:
(i) A Avalista é uma empresa devidamente organizada e validamente existente nos termos das
leis do Brasil.
(ii) No momento da assinatura e entrega da Escritura, a Avalista tem o poder e a autoridade
corporativos necessários para cumprir suas obrigações nos termos da Escritura, e a
Escritura foi devidamente autorizada, assinada e entregue pela Avalista, constituindo
uma obrigação válida e legalmente vinculante da Avalista, exequível contra a Avalista
de acordo com seus termos, sujeita às qualificações definidas a seguir.
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(iii) A Avalista tem o poder e a autoridade exigidos para assinar e entregar a Primeira Escritura
Complementar, bem como o poder e a autoridade corporativos exigidos para cumprir
suas obrigações nos termos da Primeira Escritura Complementar, e a Primeira Escritura
Complementar foi devidamente autorizada, sendo que quando devidamente assinada e
entregue pela Avalista constituirá a obrigação válida e legalmente vinculante da
Avalista, exequível contra a Avalista, de acordo com seus termos, sujeita às
qualificações estabelecidas abaixo.
(iv) Quando as Notas Registradas são registradas pela Empresa e autenticadas e entregues pelo
Agente Fiduciário, a Garantia constituirá uma obrigação válida e legalmente vinculante
da Avalista, exequível contra a Avalista de acordo com seus termos, sujeita às
qualificações definidas abaixo.
11. Este parecer está sujeito à seguintes qualificações, explicações e reservas:
(i) Quaisquer disposições dos Documentos da Transação que disponham que qualquer
especificação ou determinação será conclusiva e vinculante não serão conclusivas e
vinculantes, no caso em que tal cálculo ou determinação sejam fraudulentos e não
impedirão necessariamente o questionamento judicial dos méritos de qualquer ação por
uma parte prejudicada.
(ii) Nosso parecer em relação ao efeito vinculante e à exigibilidade das obrigações da Avalista
nos termos dos Documentos da Transação está sujeito a todas as limitações decorrentes
de falência, reorganização corporativa supervisionada por tribunal, insolvência,
transmissão fraudulenta, liquidação, reorganização, moratória e outras leis semelhantes
que afetem os direitos dos credores de forma geral. Determinadas ações legais, tais
como ações de salários, previdência, impostos e outras ações com preferência legal
terão precedência sobre quaisquer outras ações.
(i) Nós estamos qualificados para a prática legal apenas na República Federativa do Brasil e,
portanto, o parecer expresso nesta carta se limita às questões decorrentes das leis da
República Federativa do Brasil. Assim, este parecer não aborda nenhuma questão
decorrente de ou relacionada a quaisquer leis que não sejam as leis do Brasil em vigor
na data deste parecer.
(iv) No caso em que seja necessária qualquer aprovação ou autorização especial do Banco
Central do Brasil para que a Avalista faça remessas de pagamento relacionadas às Notas
Registradas ou nos termos de qualquer indenização e contribuição, tais autorizações e
aprovações específicas podem ser concedidas ou negadas a critério exclusivo do Banco
Central do Brasil. Exceto quando a Avalista obtiver tais autorizações e aprovações, a
Avalista pode não ser capaz, se necessário, de realizar remessas para o exterior para
fazer tais pagamentos em moeda estrangeira.
(v) Em caso de processos judiciais iniciados contra a Avalista no Brasil, determinadas custas
processuais e depósitos para garantia da sentença podem se tornar devidos e qualquer
autor não residente no Brasil o que esteja no exterior no decorrer de um processo legal
deverá fazer depósitos em dinheiro como garantia para as custas processuais e para os
honorários advocatícios de terceiros, caso tal autor não tenha propriedade imóvel no
Brasil para garantir seu pagamento, de acordo com o Artigo 835 do Código de
Procedimento Civil Brasileiro, exceto no caso de mandados de execução ou
reconvenção, conforme estabelece o Artigo 836 do Código de Processo Civil Brasileiro.
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(vi) Para garantir a admissão dos Documentos da Transação perante departamentos do governo
e tribunais no Brasil (A) as assinaturas das partes do presente e de qualquer outro
documento que possa ser considerado como sendo ou se tornando parte de tal contrato,
caso assinado fora do Brasil, deverão ser notarizadas por um notário público local e a
assinatura de tal notário terá que ser autenticada pelo consulado brasileiro com
jurisdição sobre o local da assinatura, (B) o documento deverá ser traduzido para o
português por tradutor juramentado, cuja assinatura deverá ser notarizada por um
notário público (e todos os processos legais brasileiros se basearão em tal tradução) e
(C) o documento juntamente com a respectiva tradução juramentada serão registrados
junto ao registro de títulos e documentos apropriado, mediante sua devida assinatura e
entrega, de acordo com os procedimentos acima.
(vii) Qualquer sentença obtida ou executada contra a Avalista em um tribunal brasileiro por um
residente não brasileiro em relação a qualquer quantia pagável pela Avalista nos termos
dos Documentos da Transação será expressa em moeda brasileira, equivalente à quantia
aplicável em dólares norte-americanos convertidos à taxa de câmbio comercial na data
na qual tal sentença for obtida.
(viii) Nos termos da lei brasileira, uma pessoa não pode renunciar a ou abandonar seu direito de
apresentar uma ação nos tribunais, tampouco ser privada de suas propriedades sem o
devido processo; portanto, quaisquer renúncias por parte da Avalista em relação a seus
respectivos direitos e quaisquer renúncias para iniciar uma ação não podem ser
executadas por um tribunal brasileiro.
(ix) Não obstante o fato de que os Documentos da Transação são regidos pelas leis do Estado de
Nova Iorque, tal lei será reconhecida e executada no Brasil apenas se isso não for
contrário à soberania nacional, política pública ou moralidade brasileiras. Exceto
quando divulgado de outra forma neste parecer, não temos motivos para crer que as
obrigações da Avalista previstas nos Documentos da Transação seriam contra a
soberania nacional, política pública ou moralidade brasileiras.
(x) No caso em que qualquer ação seja movida contra a Avalista, citação seja apresentada à
Avalista, caso seja no Brasil (inclusive, sem limitação, por meio de correspondência
registrada ou certificada, com postagem pré paga), tal ação ou citação devem ser
realizadas de acordo com a lei brasileira.
(ii) Este parecer tem a data de hoje e nós renunciamos expressamente a qualquer
responsabilidade de informar qualquer desenvolvimento ou circunstância de qualquer tipo,
incluindo alteração da lei ou fato que possa ocorrer após a data deste parecer, não obstante tal
desenvolvimento, circunstância ou alteração possam afetar a análise legal, conclusão legal ou
outra questão estabelecida ou relacionada a este parecer. Da mesma forma, vocês devem
consultar seus advogados quanto à aplicação adequada deste parecer em tal época.
(iii) Este parecer se limita às questões nele expressamente declaradas e não se estende, e não
deve ser interpretado como se estendendo por implicação, a quaisquer outras questões
relacionadas aos Documentos da Transação ou às transações ou documentos aqui
referidos.
(iv) Ao dar este parecer, observamos que qualquer conclusão sobre qualquer questão em
particular não é garantia nem previsão da decisão de um tribunal, mas sim o
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estabelecimento de nossas conclusões quanto àquilo que seria ou deveria ser o resultado
adequado a ser estabelecido por um tribunal, em uma ação adequadamente iniciada e
decidida, na qual constem os fatos e as premissas aqui expostos.
Este parecer é emitido exclusivamente em relação à Declaração de Registro e à Garantia, e para
informação da Empresa e da Avalista a quem ele se destina e seus respectivos advogados. Este
parecer não pode ser usado como base para qualquer outra finalidade ou por qualquer outra
pessoa que não seja um detentor das Notas registradas, seja ela uma pessoa física, jurídica ou
um departamento do governo, nem pode ser usado com qualquer outra finalidade que não seja
aquela aqui declarada, tampouco pode ser citado ou referido em qualquer documento público,
ou divulgado de qualquer outra maneira sem nosso prévio consentimento por escrito.

Atenciosamente

Assinatura BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA ADVOGADOS
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ANEXO 5.3
Nossa Ref:
Tel:
Cel.:
Email:

NP/PL/E0387-003
+1 345 949 0699 ramal 239
+1 345 623 2362
npineda@traversthorpalberga.com

24 de junho de 2014
Por Email e Entrega
Expressa
Embraer Overseas Limited
Prezados senhores
EMBRAER OVERSEAS LIMITED (a “Empresa”)
Nós atuamos como advogados da Empresa em relação à lei das Ilhas Cayman quanto ao registro
e à oferta por seus detentores de um valor total do principal de até US$540.518.000 das Notas
Preferenciais a 5,696% e a vencer em 2023, emitidas pela Empresa e garantidas de forma
incondicional pela Embraer S.A., registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933
dos EUA ("Notas"), nos termos dos Documentos (definidos no Anexo 1).
O seguinte parecer é fornecido exclusivamente em relação e com base em circunstâncias e
questões que de fato existam e sejam de nosso conhecimento na data do presente. Este parecer
se relaciona apenas às leis das Ilhas Cayman em vigor na data deste parecer. Nós não
expressamos nenhuma opinião quanto aos termos comerciais dos Documentos, tampouco se tais
termos representam as intenções das partes e, exceto quando expressamente declarado no
presente, não fazemos nenhum comentário em relação às declarações e garantias que possam ser
apresentadas pela Empresa nos Documentos.
DOCUMENTOS REVISADOS
Nós revisamos os originais, cópias, minutas ou cópias conformes dos documentos listados no
Anexo 1 deste parecer.
PREMISSAS
Ao emitir este parecer nós nos baseamos nas premissas definidas no Anexo 2 e em outra parte
deste parecer, as quais não foram verificadas de forma independente.
QUALIFICAÇÕES
As opiniões expressas a seguir estão sujeitas às qualificações estabelecidas no Anexo 3 deste
parecer.
OPINIÕES
Com base e sujeitos às premissas e qualificações deste parecer, e levando em conta os aspetos
legais que consideramos relevantes, temos a seguinte opinião:
1.1 A Empresa foi devidamente incorporada como uma sociedade isenta com responsabilidade
limitada, sendo validamente existente e em situação regular nos termos das leis das
Ilhas Cayman.
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1.2 A Empresa tem o poder e a autoridade corporativos necessários nos termos dos seus Atos
Constitutivos e do Contrato Social para firmar, assinar, entregar e cumprir suas obrigações nos
termos dos Documentos e das Notas (conforme as definições desses termos contidas no Anexo
1).
1.3 A assinatura, entrega e o cumprimento dos Documentos foram devidamente autorizados
por e em nome da Empresa, e os Documentos foram devidamente assinados por e em
nome da Empresa e, quando entregues pela Empresa, constituirão as obrigações legais,
válidas e vinculantes da Empresa, exequíveis de acordo com seus termos.
1.4 A emissão das Notas e a assinatura, entrega e o cumprimento da Escritura Suplementar e
das Notas foi devidamente autorizada por e em nome da Empresa, sendo que a
Escritura Suplementar e as Notas, quando devidamente assinadas por e em nome da
Sociedade por uma pessoa ou por pessoas autorizadas a assinar a Escritura
Suplementar e as Notas, nos termos das Deliberações, e quando emitidas, entregues e
autenticadas de acordo com as disposições da Escritura e do Contrato de Direitos de
Registro constituirão as obrigações legais, válidas e vinculantes da Empresa,
exequíveis de acordo com seus termos.
Por este instrumento consentimos com o registro deste parecer junto à Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos ("Comissão"), como um anexo da Declaração de Registro. Nós
também concordamos com a referência a nossa empresa na Declaração de Registro sob o título
"Questões Legais" e em outra parte daquela Declaração de Registro. A dar esse consentimento,
não estamos admitindo por este instrumento que estamos incluídos na categoria de pessoas cujo
consentimento seja exigido nos termos da Seção 7 da Lei de Valores Mobiliários de 1933 dos
EUA, ou das normas e regulamentações da Comissão.
Este parecer será interpretado de acordo com as leis das Ilhas Cayman.
Atenciosamente

ASS. TRAVERS THORP ALBERGA
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ANEXO 1
Lista de Documentos Revisados
Nós revisamos os originais, cópias, minutas ou cópias conformes dos seguintes documentos:
1.

2.

cópias dos seguintes documentos listadas em 1.1 a 1.3 inclusive:
1.1

um documento de escritura assinado, datado de 16 de setembro de 2013 por e
entre a Companhia, a Embraer S.A. como avalista e o Bank of New York
Mellon como agente fiduciário, agente de registro, agente de transferência e
principal agente pagador (“Escritura”);

1.2

um contrato de direitos de registro assinado, datado de 16 de setembro de 2013
por e entre a Companhia, a Embraer S.A. e o Citigroup Global Markets Inc.,
Deutsche Bank Securities Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated (o “Contrato de Direitos de Registro”) e

1.3

uma minuta do primeiro documento de escritura a ser assinado por e entre a
Companhia, a Embraer S.A. como avalista e o Bank of New York Mellon como
agente fiduciário, agente de registro, agente de transferência e principal agente
pagador (“Escritura Suplementar”);

os atos constitutivos da Empresa datados de 22 de setembro de 2006;

3.

o certificado de regularidade em relação à Empresa emitida pelo Registro de
Companhias das Ilhas Cayman em 15 de abril de 2014 (“Certificado de
Regularidade”);

4.

os Atos Constitutivos e o Contrato Social da Empresa registrados em 5 de outubro de
2006 (“Atos Constitutivos e Contrato Social”) e o livro de atas, o registro de membros
do Conselho de Administração e diretores, o registro de hipotecas e ônus e o registro
dos membros da Empresa, mantidos em sua sede social nas Ilhas Cayman e revisados
por nós em 13 de setembro de 2013, 17 de abril de 2014 e 23 de junho de 2014
("Registros Corporativos");

5.

as deliberações do Conselho de Administração da Empresa por escrito e assinadas,
aprovadas em 27 de agosto de 2013, 12 de setembro de 2013 e 23 de junho de 2014
(“Deliberações”);

6.

uma alteração nº 1 no Formulário F-3 para a declaração de registro no Formulário F4, nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933 dos EUA, assinada pela Empresa
em ou próximo à data deste parecer ("Declaração de Registro”) e registrada junto à
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e

7.

as Notas representadas na forma de nota global irrestrita registrada como Anexo 4.3
da Declaração de Registro ("Notas" e conjuntamente com a Escritura, a Escritura
Suplementar e o Contrato de Direitos de Registro, referidas neste parecer como
"Documentos").
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ANEXO 2
Premissas
Nós nos baseamos nas seguintes premissas, as quais não verificamos de forma independente:
1.

Quando quaisquer dos documentos que nos foram fornecidos não estiverem
assinados, estiverem incompletos e/ou sem data, eles deverão ser devidamente
assinados, completados e/ou datados (conforme o caso) e entregues por todas as partes
do presente de forma significativamente igual àquela que nos foi fornecida, e eles não
serão alterados de nenhuma maneira significativa que venha a afetar este parecer.

2.

Os Documentos e as Notas foram ou serão autorizados, devidamente assinados e
incondicionalmente entregues por ou em nome de todas as partes pertinentes (que não
sejam a Empresa nos termos da lei das Ilhas Cayman), de acordo com todas as leis
pertinentes (que não sejam as leis das Ilhas Cayman).

3.

A:
3.1

Escritura e o Contrato de Direitos de Registro foram em 16 de setembro de
2013 ("Data de Assinatura") e

3.2

Escritura Suplementar e as Notas serãoassinados e entregues por um membro
do Conselho de Administração da Sociedade ou por uma pessoa devidamente
autorizada a assinar e entregar os Documentos e as Notas em nome da Empresa,
nos termos das Deliberações.

4.

Os Documentos e as Notas são ou serão legais, válidos, vinculantes e exequíveis em
relação a todas as partes pertinentes, de acordo com seus termos e os termos de todas as
leis de todas as jurisdições competentes (além das leis das Ilhas Cayman).

5.

O poder, a capacidade e o direito legal de todas as partes nos termos de todas as leis
e regulamentações pertinentes (que não sejam, em relação à Sociedade, as leis das Ilhas
Cayman) de celebrar, assinar, entregar e cumprir suas respectivas obrigações nos termos
dos Documentos e das Notas.

6.

Cada um dos fatos certificados por escrito para nós pelos membros do Conselho de
Administração da Empresa são verdadeiros e corretos em todos os aspectos na data
deste parecer.

7.

A escollha das leis da jurisdição selecionada como lei regente de cada Documento foi
feita de boa fé e será considerada seleção válida e vinculante, a ser mantida por
qualquer tribunal daquela jurisdição e de qualquer outra jurisdição competente (além
das Ilhas Cayman).

8.

Os Documentos e as Notas se adaptam em todos os aspectos relevantes às versões de
tais Documentos e das Notas fornecidas para nós, e quando fornecidos em minutas
sucessivas foram marcados para exibir todas as alterações.

9.

As cópias dos documentos fornecidos para nós são cópias verdadeiras e completas
dos originais e todas as assinaturas, rubricas e selos são verdadeiros.

10.

As Deliberações foram devidamente assinadas (e quando assinadas por uma pessoa
jurídica, tal assinatura foi devidamente autorizada, caso assim seja exigido) por ou em
nome de cada Membro do Conselho de Administração, e as assinaturas e rubricas
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apostas são aquelas de uma pessoa ou de pessoas expressamente autorizadas a assinar
pelas Deliberações.
11.
Não existe nada nos termos de qualquer lei (além da lei das Ilhas Cayman) que
poderia ou deveria afetar as opiniões do presente.
12.

Todas as condições precedentes, se houver, contidas nos Documentos foram ou serão
cumpridas ou renunciadas.

13.

Todas as autorizações, aprovações, consentimentos, licenças e isenções, bem como
todos os registros e outras medidas exigidos de cada uma das partes em relação à
Escritura, à Escritura Suplementar, ao Contrato de Direitos de Registro e às Notas fora
das Ilhas Cayman para garantir a legalidade, validade e exigibilidade da Escritura, da
Escritura Suplementar, do Contrato de Direitos de Registro e das Notas Notes foram ou
serão devidamente obtidos, concedidos ou cumpridos e estão e permanecerão em pleno
vigor e efeito, sendo que quaisquer condições às quais eles estejam sujeitos foram
atendidas.

14.

Cada membro do Conselho de Administração da Empresa considerou na Data da
Assinatura e considera agora as transações contempladas pelos Documentos e pelas
Notas como sendo para o benefício comercial da Empresa, e agiram e agirão, conforme
o caso, de boa fé e no melhor interesse da Empresa e para finalidades adequadas da
Empresa em relação às transações sujeitas aos Documentos e às Notas.

15.

Nenhuma transação contemplada pelos Documentos ou pelas Notas foi na Data de
Assinatura ou é ou será realizada pela Empresa para uma finalidade imprópria, ou para
deliberadamente violar uma obrigação devida a um credor da Empresa, ou subvalorizar
tal obrigação.

16.

Na Data da Assinatura e nesta data a Empresa podia e pode pagar suas dívidas em
seus vencimentos com fundos próprios, sendo que qualquer alienação ou liquidação de
propriedade realizada por meio de quaisquer das Notas ou dos Documentos são
realizadas de boa fé e como contraprestação contratual.

17.

Nenhuma das partes dos Documentos (além da Empresa) é uma empresa constituída,
sociedade ou empresa estrangeira registrada, nos termos das leis das Ilhas Cayman
aplicáveis.

18.

A Empresa não é um banco central, autoridade monetária ou outra entidade soberana
de qualquer estado e não é uma subsidiária, direta ou indireta, de qualquer entidade
soberana ou estado e não tem empregados.
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ANEXO 3
Qualificações
As opiniões expressas acima estão sujeitas às seguintes qualificações:
1.

O termo “exequível” quando usado neste parecer significa que as obrigações
assumidas nos termos das Notas e dos Documentos são de um tipo que será executado
pelos tribunais das Ilhas Cayman (“Tribunais”). Isso não significa que aquelas
obrigações serão necessariamente executadas em todas as circunstâncias de acordo com
seus termos. Por exemplo
1.1

a execução pode se limitar às leis de falência, insolvência, liquidação,
reorganização, reajuste de dívidas ou moratória ou a outras leis de aplicação
geral relacionadas ou que afetem os direitos de credores;

1.2

a execução pode ser limitada por princípios gerais de equidade. Por exemplo,
recursos em equidade, tais como a execução específica, podem não estar
disponíveis, entre outros, quando a indenização por perdas e danos for
considerada um recurso adequado;

1.3

algumas ações podem ser impedidas nos termos de prazo prescricional ou
podem ser ou se tornarem sujeitas a defesas de compensação, reconvenção,
preclusão e defesas semelhantes;

1.4

quando as obrigações tiverem que ser cumpridas em jurisdição fora das Ilhas
Cayman, elas podem não ser exequíveis nas Ilhas Cayman, na medida em que o
cumprimento seria ilegal nos termos das leis, ou contrário à política pública
daquela jurisdição;

1.5

o tribunal das Ilhas Cayman tem jurisdição para proferir sentença sobre a
moeda da obrigação pertinente, sendo que as taxas de juros estatutárias
pagáveis em relação a sentenças variarão de acordo com a moeda da sentença.
No caso em que a Empresa se torne insolvente e esteja sujeita a processo de
liquidação, o tribunal das Ilhas Cayman exigirá que todas as dívidas sejam
determinadas em uma moeda comum, a qual provavelmente será a "moeda
funcional” da Empresa, determinada de acordo com os princípios contábeis
aplicáveis. No que nos é dado saber, as disposições de indenização em moeda
não foram testadas nos Tribunais;

1.6

as obrigações de pagamentos que possam ser consideradas penalidades não
serão exequíveis;

1.7

os Tribunais podem se negar a exercer jurisdição em relação a processos
substantivos movidos nos termos ou em relação aos Documentos ou às Notas,
em questões nas quais eles determinem que tais processos podem ser julgados
em um fórum mais apropriado e

1.8

uma empresa não pode, por contrato ou nos termos de seu contrato social,
restringir o exercício de um poder estatutário, e existe dúvida quanto à
exigibilidade de qualquer disposição dos Documentos ou das Notas, pelas quais
as obrigações da Empresa de não exercer os poderes que foram especificamente
concedidos a seus acionistas pela Lei das Sociedades das Ilhas Cayman e suas
alterações (“Lei das Sociedades”) incluindo, sem limitação, o poder de
aumentar seu capital social autorizado, alterar seus Atos Constitutivos e seu
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Contrato Social, ou de apresentar a um tribunal das Ilhas Cayman um pedido de
dissolução da Empresa.

2.

Cada transmissão ou transferência de propriedade, ou ônus em relação a ela, e cada
obrigação de pagamento e processo judicial feitos, incorridos, assumidos ou sofridos
por uma empresa em momento em que aquela empresa não podia pagar suas dívidas, de
acordo com o significado da Seção 93 da Lei das Sociedades, e feitos ou concedidos a
favor de um credor com vistas a dar àquele credor uma preferência em relação aos
outros credores da empresa, seriam inválidos nos termos da Seção 145(1) da Lei das
Sociedades, caso feitos, incorridos, assumidos ou sofridos no prazo de seis meses
anteriores ao início de uma liquidação da Empresa. Tais ações serão consideradas como
tendo sido feitas com vistas a dar a tal credor uma preferência, caso ele seja uma "parte
relacionada" da empresa. Um credor será tratado como uma parte relacionada se ele
tiver a capacidade de controlar a empresa ou de exercer influência significativa sobre a
empresa ao tomar decisões financeiras e operacionais.

3.

Qualquer alienação de propriedade subvalorizada por ou em nome de uma empresa e
com a intenção de fraudar seus credores poderá ser cancelada:
3.1

nos termos da Seção 146 da Lei das Empresas no caso de liquidante oficial da
empresa e

3.2

nos termos da Lei das Alienações Fraudulentas, no caso de um credor que seja
prejudicado por tal alienação, ficando estabelecido que em cada caso nenhuma
de tais ações seja iniciada mais de seis anos após a data da alienação em
questão.

4.

As obrigações da Empresa podem estar sujeitas a restrições nos termos das sanções
das Nações Unidas, implementadas nos termos das leis das Ilhas Cayman.

5.

Um certificado, determinação, cálculo ou designação de qualquer parte para as Notas
ou os Documentos quanto a qualquer questão aqui prevista seria considerado por um
tribunal das Ilhas Cayman como não conclusivo, final e vinculante se, por exemplo,
fosse possível demonstrar que ele não seria justificável ou fosse arbitrário, ou em caso
de erro manifesto.

6.

A princípio, um tribunal das Ilhas Cayman determinará os custos e desembolsos em
litígio, de acordo com as disposições contratuais pertinentes, porém existe uma
determinada incerteza quanto à forma pela qual as normas do Tribunal de Justiça se
aplicarão na prática. Enquanto está claro que os custos incorridos anteriormente à
sentença podem ser recuperados de acordo com o contrato, é provável que os custos pós
sentença (na medida em que sejam recuperáveis de alguma forma) estarão sujeitos a
tributação, de acordo com a Ordem 62 do Regulamento do Tribunal de Justiça.

7.

Nós mantemos uma posição reservada quanto à medida com a qual um tribunal das
Ilhas Cayman, em caso de qualquer ilegalidade significativa, separaria as disposições
infratoras dos Documentos ou das Notas e executaria o restante da transação da qual tais
disposições fazem parte, não obstante todas as disposições expressas a esse respeito.

8.

Não fazemos nenhum comentário em relação às referências a leis estrangeiras nos
Documentos ou nas Notas.

9.

As pessoas que não fazem parte de nenhuma das Notas ou dos Documentos (além dos
beneficiários nos termos de trustes, ou pessoas agindo de acordo com os poderes
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contidos em um instrumento unilateral) de acordo com as leis das Ilhas Cayman não
têm direitos diretos ou obrigações nos termos dos Documentos ou das Notas.
10.

Nossa opinião em relação à situação regular se baseia exclusivamente no recebimento
do Certificado de Situação Regular. O termo "situação regular" usado no presente
significa que a Empresa no momento não está descumprindo suas obrigações de
registrar a declaração anual, nem de pagar as taxas de registro anuais, devidas para o
ano de calendário atual e em relação a quaisquer períodos de carência permitidos nos
termos da Lei das Sociedades.

11.

Nós apresentamos nosso parecer quanto à execução específica contra a Empresa das
obrigações concedidas pela Empresa de fazer ou se omitir de fazer qualquer ação ou
outra questão que seja reservada pela lei aplicável, ou pelos documentos constitutivos
da Empresa, aos acionistas da Empresa ou a qualquer outra pessoa.

12.

Os credores preferenciais nos termos da Lei das Sociedades (e suas alterações) das
Ilhas Cayman terão precedência sobre os credores não garantidos, e também terão
precedência sobre os credores garantidos, quando a garantia dos credores garantidos for
flutuante.

13.

Quanto a quaisquer fatos que sejam importantes para a opinião expressa no presente
que não tenham sido estabelecidos o verificados por nós de forma independente, nos
baseamos nas declarações dos membros do Conselho de Administração de outros
representantes da Empresa.

14.

Quando um documento estabelecer uma cláusula de jurisdição exclusiva ou nãoexclusiva submetendo-se (ou permitindo a submissão) à jurisdição das Ilhas Cayman,
um Tribunal pode se negar a aceitar a jurisdição em qualquer questão:
14.1

cujo fórum mais apropriado ou conveniente seja determinado por ele como
outra jurisdição;

14.2

em relação à qual outro tribunal de jurisdição competente tenha feito uma
determinação sobre a mesma questão ou

14.3

cujo litígio está pendente em relação à mesma questão em outra jurisdição.

Os processos podem ser suspensos nas Ilhas Cayman, no caso em que processos
simultâneos em relação à mesma questão sejam ou tenham sido iniciados em outras
jurisdição.
Quando um documento determinar uma cláusula de jurisdição exclusiva, submetendo-se
à jurisdição de um tribunal que não sejam os Tribunais, não obstante qualquer
disposição do documento determinando a jurisdição exclusiva de um tribunal que não
sejam os Tribunais, o Tribunal pode, caso esteja convencido de que é justo e equitativo
permitir que tais processos continuem nas Ilhas Cayman, (a) recusar-se a suspender o
processo emitido em contravenção a tal disposição, ou (b) conceder licença para
apresentação de intimação fora das Ilhas Cayman.
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ANEXO 8.1
À
Embraer Overseas Limited
190 Elgin Avenue,
George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands
Embraer S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2170
12227-901 São José dos Campos, SP
Brasil
Ref. Embraer Overseas Limited / Embraer S.A.
Declaração de Registro no Formulário F-3

Senhores
1. Estamos qualificados para a prática legal na República Federativa do Brasil ("Brasil") e
vimos atuando como advogados brasileiros para a Embraer Overseas Limited (“Empresa”) e
Embraer S.A. (“Avalista”), em relação ao registro junto à Comissão de Valores Mobiliários
("Comissão") de até US$ 540.518.000 das Notas Preferenciais a 5,696% não registradas com
vencimento em 2023 ("Notas não Registradas"), emitidas em setembro de 2013 pela Empresa e
garantidas pela Avalista, as quais se tornarão Notas Principais Garantidas a 5,696% registradas
com vencimento em 2023, nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933 dos EUA ("Lei")
(sendo tais notas também registradas designadas as "Notas Registradas", e juntamente com as
Notas não Registradas, denominadas como Notas), conforme prevê a Alteração nº 1 no
Formulário F-3 (Alteração nº 1) da declaração de registro no Formulário F-4 arquivada pelos
destinatários do presente junto à Comissão de Valores Mobiliários ("Comissão) em 24 de junho
de 2014, e suas alterações ou suplementações realizadas em ou anteriormente à data deste
parecer ("Declaração de Registro").
2. Este parecer é fornecido de acordo com os requisitos do Item 601(b)(8) da Regulamentação
S-K nos termos da Lei. Este parecer é registrado como Anexo 8.1 da Declaração de Registro e
trata apenas da divulgação fiscal brasileira relacionada (i) ao registro das Notas não Registradas
nos termos da Declaração de Registro e (ii) a nosso parecer (registrado como Anexo 5.2 da
Alteração nº 1 da Declaração de Registro) nesta data.

Av. Rio Branco, 110 – 39º e 40º andares – Centro
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20040-001
Fone (21) 3861-5800 Fax (21) 2224-2139

R. Joaquim Floriano, 100 – 16º andar – Itaim Bibi
São Paulo, SP – CEP 04534-000
Fone (11) 2198-2800 Fax (11) 2198-2849
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3. Por este instrumento consentimos com o registro deste parecer junto à Comissão, como um
anexo da Declaração de Registro. Nós também concordamos com a referência a nossa empresa
sob o título "Tributação – Tributação Brasileira" na Declaração de Registro. A dar esse
consentimento, não estamos admitindo por este instrumento que estamos incluídos na categoria
de pessoas cujo consentimento seja exigido nos termos da Seção 7 da Lei, ou das normas e
regulamentações da Comissão.
4. Nós não realizamos nenhuma investigação sobre as leis de qualquer jurisdição fora do Brasil.
Este parecer é emitido exclusivamente em relação às leis fiscais brasileiras nesta data, e não em
relação a qualquer outra lei. Em particular, nós não conduzimos investigações independentes
das leis do Estado de Nova Iorque, tampouco das leis das Ilhas Cayman. Em relação a quaisquer
questões relativas à lei de Nova Iorque, nós entendemos que vocês estejam se baseando no
parecer da Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, atuando como advogados norteamericanos para a Empresa e a Avalista, com esta data e entregue de acordo com a Lei. Em
relação a quaisquer questões relativas à lei das Ilhas Cayman, nós entendemos que vocês
estejam se baseando no parecer da Travers Thorp Alberga, atuando como advogados das Ilhas
Cayman para a Empresa e a Avalista, com esta data e entregue de acordo com a Lei.
5. Para as finalidades deste parecer nós estamos na premissa de que não há disposição da lei de
qualquer jurisdição, exceto pela jurisdição brasileira, que tenha qualquer implicação em relação
ao parecer aqui expresso.
6. Com base no acima exposto e sujeitos às qualificações definidas a seguir, emitimos as
seguintes opiniões:
(i) As declarações dadas na Declaração de Registro sob o título "Tributação – Tributação
Brasileira" formam nosso parecer a respeito das considerações fiscais brasileiras
relevantes, aplicadas de forma geral ao registro das Notas, de acordo com a Declaração
de Registro e com a revenda inicial pelo seu detentor.
(ii) O registro das Notas não Registradas, que se tornarão Notas Registradas, não deve ter
nenhum impacto fiscal sobre os detentores das Notas Registradas que não sejam
residentes no Brasil, de acordo com a legislação fiscal brasileira.
7. Este parecer restá sujeito as seguintes qualificações, explicações e reservas:

Av. Rio Branco, 110 – 39º e 40º andares – Centro
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20040-001
Fone (21) 3861-5800 Fax (21) 2224-2139

R. Joaquim Floriano, 100 – 16º andar – Itaim Bibi
São Paulo, SP – CEP 04534-000
Fone (11) 2198-2800 Fax (11) 2198-2849
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(i) Nós estamos qualificados para a prática legal apenas na República Federativa do Brasil e,
portanto, o parecer expresso nesta carta se limita às questões decorrentes das leis da
República Federativa do Brasil. Assim, este parecer não aborda nenhuma questão
decorrente de ou relacionada a quaisquer leis que não sejam as leis do Brasil em vigor
na data deste parecer.
(ii) Este parecer tem a data de hoje e nós renunciamos expressamente a qualquer
responsabilidade de informar qualquer desenvolvimento ou circunstância de qualquer
tipo, incluindo alteração da lei ou fato que possa ocorrer após a data deste parecer, não
obstante tal desenvolvimento, circunstância ou alteração possa afetar a análise legal,
conclusão legal ou outra questão estabelecida ou relacionada a este parecer. Da mesma
forma, vocês devem consultar seus advogados quanto à aplicação adequada deste
parecer em tal época.
(iii) Este parecer não se limita às questões nele expressamente declaradas e não se estende, e
não deve ser interpretado como se estendendo por implicação, a quaisquer outras
questões relacionadas à Declaração de Registro.
(iv) Ao oferecer este parecer, nós observamos que qualquer conclusão sobre qualquer questão
em particular não é garantia nem previsão da decisão de um tribunal, mas sim o
estabelecimento de nossas conclusões quanto àquilo que seria ou deveria ser o resultado
adequado a ser estabelecido por um tribunal, no caso em que os fatos e as premissas nos
quais este documento se baseia sejam estabelecidos.
Este parecer é emitido exclusivamente em relação às questões fiscais brasileiras ligadas à
Declaração de Registro e para informação da Empresa e da Avalista a quem ela se destina e a
seus respectivos consultores legais. Este parecer não pode ser usado como base para qualquer
outra finalidade ou por qualquer outra pessoa que não seja um detentor das Notas registradas
nos termos da Declaração de Registro, seja ela uma pessoa física, jurídica ou um departamento
do governo, nem pode ser usado com qualquer outra finalidade que não seja aquela aqui
declarada, tampouco pode ser citado ou referido em qualquer documento público, ou divulgado
de qualquer outra maneira sem nosso prévio consentimento por escrito.

Atenciosamente

Assinatura BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA ADVOGADOS
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ANEXO 8.2
Nossa Ref:
Tel.:
Cel.:
Email:

NP/PL/E0387-003
+1 345 949 0699 ramal 239
+1 345 623 2362
npineda@traversthorpalberga.com

24 de junho de 2014
Por Email e Entrega
Expressa
Embraer Overseas Limited
Prezados senhores
EMBRAER OVERSEAS LIMITED (“Empresa”)
Nós atuamos como advogados da Empresa em relação à lei das Ilhas Cayman em quanto ao
registro e à oferta de seus detentores de um valor total do principal de até US$540.518.000 para
5,696% de Notas Preferenciais a vencer em 2023, emitidas pela Empresa e garantidas de forma
incondicional pela Embraer S.A., registradas nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933
dos EUA, nos termos dos Documentos (definidos no Anexo 1).
O seguinte parecer é dado apenas em relação e com base nas circunstâncias e questões que de
fato existem e são do nosso conhecimento na data deste parecer. Este parecer se relaciona
apenas às leis das Ilhas Cayman que estão em vigor na data deste parecer. Nós não expressamos
nenhum ponto de vista quanto às condições comerciais dos Documentos, tampouco sobre se tais
condições representam as intenções das partes e, exceto quando expressamente declarado no
presente documento, não fazemos nenhum comentário em relação às declarações e garantias que
possam ser feitas pela Sociedade nos Documentos.
DOCUMENTOS REVISADOS
Nós revisamos os originais, cópias, minutas ou cópias conformes dos documentos listados no
Anexo 1 deste parecer.
PREMISSAS
Ao emitir este parecer, nos baseamos nas premissas definidas no Anexo 2 e em outra parte deste
parecer, as quais não foram verificadas de forma independente.
QUALIFICAÇÕES
As opiniões expressas a seguir estão sujeitas à qualificação estabelecida no Anexo 3 deste
parecer.
OPINIÕES
Com base e sujeitos às premissas e qualificações deste parecer, e considerando os aspetos legais
que sejam relevantes, temos a seguinte opinião:
1.1

As declarações feitas na Declaração de Registro, título "Tributação nas Ilhas Cayman", à
medida que tais declarações visam resumir determinadas questões da lei fiscal das
Ilhas Cayman, constituem as considerações fiscais relevantes das Ilhas Cayman
geralmente aplicáveis as Notas (conforme definição do Anexo 1).
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1.2

Nos termos das leis das Ilhas Cayman, nenhum imposto, taxa ou encargo (que não sejam
o imposto do selo, se aplicável) é pagável (seja pelo lançamento direto ou por meio de
retenção) ao governo ou a outra autoridade fiscal nas Ilhas Cayman em relação à
assinatura ou entrega das Notas ou dos Documentos ou pagamentos feitos nos termos
ou de acordo com as Notas ou os Documentos.

1.3

Os Documentos estarão sujeitos ao imposto do selo nominal, caso sejam assinados em ou
levados para as Ilhas Cayman na forma original, ou ainda sejam produzidos perante
um Tribunal.

1.4

No momento as Ilhas Cayman não têm nenhum formulário de imposto sobre a renda,
ganhos corporativos ou de capital, nem um tributo estadual, imposto sobre herança ou
doação.

Pelo presente nós consentimos em apresentar este parecer junto à Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos (“Comissão”) como um anexo da Declaração de Registro. Nós
também consentimos em referenciar nossa empresa na Declaração de Registro sob a legenda
“Questões Legais” e em outra parte daquela Declaração de Registro. Portanto, ao darmos este
consentimento por este instrumento não estamos admitindo que estejamos incluídos na categoria
de pessoas cujo consentimento é exigido nos termos da Cláusula 7 da Lei de Valores
Mobiliários dos EUA de 1933, ou das normas e regulamentações da Comissão.
Este parecer será interpretado de acordo com as leis das Ilhas Cayman.
Atenciosamente

ASS. TRAVERS THORP ALBERGA
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ANEXO 1
Lista de Documentos Revisados
Nós revisamos os originais, cópias, minutas ou cópias conformes dos seguintes documentos:
1.

cópias dos seguintes documentos listadas em 1.1 a 1.3 inclusive:
1.1

um documento de escritura assinado, datado de 16 de setembro de 2013 por e
entre a Companhia, a Embraer S.A. como avalista e o Bank of New York
Mellon como agente fiduciário, agente de registro, agente de transferência e
principal agente pagador (“Escritura”);

1.2

um contrato de direitos de registro assinado, datado de 16 de setembro de 2013
por e entre a Companhia, a Embraer S.A. e o Citigroup Global Markets Inc.,
Deutsche Bank Securities Inc. e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Incorporated (o “Contrato de Direitos de Registro”) e

1.3

uma minuta do primeiro documento de escritura a ser assinado por e entre a
Companhia, a Embraer S.A. como avalista e o Bank of New York Mellon como
agente fiduciário, agente de registro, agente de transferência e principal agente
pagador (“Escritura Suplementar”);

2.

os atos constitutivos da Empresa datados de 22 de setembro de 2006;

3.

o certificado de regularidade em relação à Empresa emitida pelo Registro de
Companhias das Ilhas Cayman em 15 de abril de 2014 (“Certificado de
Regularidade”);

4.

o "Compromisso em relação a Concessões Fiscais" emitido pelo Governador das Ilhas
Cayman em exercício, dispondo que por um período de vinte anos a partir de 25 de
maio de 2010, nenhuma lei que seja promulgada nas Ilhas Cayman imposto qualquer
imposto a ser cobrado sobre lucros, receita, ganhos ou apreciações se aplicará à
Empresa e a suas operações e que, além disso, nenhum imposto será pagável em ou em
relação às ações, debêntures ou outras obrigações da Empresa, ou por meio de retenção,
no todo ou em parte, de um pagamento (i) do principal ou de juros ou (ii) de outras
quantias devidas nos termos de qualquer obrigação da Empresa;

5.

o memorando de constituição e o contrato social da Empresa registrados em 5 de
outubro de 2006 (“Atos Constitutivos e Contrato Social”) e o livro de atas, o registro
de membros do Conselho de Administração e diretores, o registro de hipotecas e ônus e
o registro dos membros da Empresa, mantidos em sua sede social nas Ilhas Cayman e
revisados por nós em 13 de setembro de 2013, 17 de abril de 2014 e 23 de junho de
2014 ("Registros Corporativos");

6.

as deliberações do Conselho de Administração da Empresa por escrito e assinadas,
aprovadas em 27 de agosto de 2013, 12 de setembro de 2013 e 23 de junho de 2014
(“Deliberações”);

7.

uma alteração nº 1 no Formulário F-3 para a declaração de registro no Formulário F-4,
nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933 dos EUA, assinada pela Empresa em
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ou próximo à data deste parecer ("Declaração de Registro”) e registrada junto à
Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e
8.

as Notas representadas na forma de nota global irrestrita registrada como Anexo 4.3 da
Declaração de Registro ("Notas" e conjuntamente com a Escritura, a Escritura
Suplementar e o Contrato de Direitos de Registro, referidas neste parecer como
"Documentos").
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ANEXO 2
Premissas
Nos baseamos nas seguintes premissas, as quais não foram verificadas de forma independente
por nós:
1.

Quando quaisquer dos documentos que nos foram fornecidos não estiverem assinados,
estiverem incompletos e/ou sem data, eles deverão ser devidamente assinados,
completados e/ou datados (conforme o caso) e entregues por todas as partes do presente
de forma significativamente igual àquela que nos foi fornecida, e eles não serão
alterados de nenhuma maneira significativa que venha a afetar este parecer.

2.

Os Documentos e as Notas foram ou serão autorizados, devidamente assinados e
incondicionalmente entregues por ou em nome de todas as partes pertinentes (que não
sejam a Empresa nos termos da lei das Ilhas Cayman), de acordo com todas as leis
pertinentes (que não sejam as leis das Ilhas Cayman).

3.

A:
3.1

Escritura e o Contrato de Direitos de Registro foram em 16 de setembro de 2013
("Data de Assinatura") e

3.2

Escritura Suplementar e as Notas serãoassinados e entregues por um membro do
Conselho de Aadministração da Sociedade ou por uma pessoa devidamente
autorizada a assinar e entregar os Documentos e as Notas em nome da Empresa,
nos termos das Deliberações.

4.

O poder, a capacidade e o direito legal de todas as partes nos termos de todas as leis e
regulamentações pertinentes (que não sejam, em relação à Sociedade, as leis das Ilhas
Cayman) de celebrar, assinar, entregar e cumprir suas respectivas obrigações nos termos
dos Documentos e das Notas.

5.

Cada um dos fatos certificados por escrito para nós pelos membros do Conselho de
Administração da Empresa são verdadeiros e corretos em todos os aspectos na data
deste parecer.

6.

Os Documentos e as Notas se adaptam em todos os aspectos relevantes às versões de
tais Documentos e das Notas fornecidas para nós, e quando fornecidos em minutas
sucessivas foram marcados para exibir todas as alterações.

7.

As cópias dos documentos que nos foram fornecidas são cópias verdadeiras e completas
dos originais e todas as assinaturas, rubricas e selos são verdadeiros.

8.

Não existe nada nos termos de qualquer lei (além da lei das Ilhas Cayman) que poderia
ou deveria afetar as opiniões do presente.
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ANEXO 3
Qualificações
As opiniões expressas acima estão sujeitas à seguinte qualificação:
1.

O imposto do selo das Ilhas Cayman será pago se um dos Documentos ou a Nota forem
acionados ou executados nas Ilhas Cayman na forma original ou apresentados perante
um Tribunal.

2.

Quanto a quaisquer fatos que sejam importantes para a opinião expressa no presente que
não tenham sido estabelecidos ou verificados por nós de forma independente, nós nos
baseamos nas declarações dos membros do Conselho de Administração e de outros
representantes da Empresa.
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ANEXO 23.1
Consentimento dos Auditores Independentes
Ao Conselho de Administração da
Embraer S.A.
Nós consentimos com o uso de nosso relatório datado de 20 de março de 2014, em relação ao balanço
patrimonial consolidado da Embraer S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2013 e 2012, e as
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, da mutação do patrimônio
líquido, e dos fluxos de caixa para cada um dos anos do período de dois anos findo em 31 de dezembro de
2013, e à efetividade dos controles internos sobre relatórios financeiros em 31 de dezembro de 2013,
incorporados aqui por referência, e com a referência de nossa firma na seção Auditores Independentes
"Experts" na Declaração de Registro no Formulário F-3.

(Original em inglês emitido por)
KPMG Auditores Independentes

São José dos Campos, Brasil
24 de junho de 2014

ANEXO 23.2
CONSENTIMENTO DE AUDITORES PÚBLICOS INDEPENDENTES
Por este instrumento consentimos com a incorporação por referência a esta Declaração de
Registro de nosso relatório datado de 13 de abril de 2012 no Formulário F-3, exceto pelos
efeitos da adoção das IFRS 11 – Dispositivos Conjuntos, conforme é discutido na Nota 2.2.1
das demonstrações financeiras consolidadas em relação às quais a data é 20 de março de 2014,
em relação às demonstrações financeiras que aparecem no Relatório Anual da Embraer S.A. no
Formulário 20-F para o ano findo em 31 de dezembro de 2013. Nós também consentimos com a
referência que nos foi feita sob o título "Experts" de tal Declaração de Registro.

Ass. PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
Campinas – Brasil
24 de junho de 2014

