EMBRAER S.A.
COMUNICADO AO MERCADO
Para um melhor entendimento do mercado, estamos transcrevendo a consulta efetuada
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por meio do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA1/Nº 364/2018, de 28 de setembro de 2018:
“1.
Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no portal UOL Notícias,
seção Economia, sob o título: “Justiça dominicana condena Embraer em US$ 7 mi
por pagamento de propinas”, em que constam as seguintes afirmações:
A Procuradoria Geral da República Dominicana (PGR) revelou na quinta-feira (27)
que um tribunal local condenou a Embraer ao pagamento de US$ 7,04 milhões
(cerca de R$ 28,22 milhões), o dobro do que a empresa confessou ter pago em
propinas quando vendeu ao país caribenho oito aviões Super Tucano, em 2009.
2.
A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à
veracidade da notícia, e, caso afirmativo, explique os motivos pelos quais
entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras informações
consideradas importantes sobre o tema.
3.
Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema Empresa.NET,
categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos sobre questionamentos
da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a qual deverá incluir a
transcrição deste ofício.
4.
Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com
Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do
art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM n º 452/07, caberá a determinação
de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem
prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não cumprimento da exigência
contida neste ofício, enviado exclusivamente por e-mail, até 01.10.2018, não
obstante o disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.”
Em 24 de outubro de 2016 a Embraer divulgou fato relevante para informar que
concluiu acordos definitivos (os “Acordos Definitivos”) com o Departamento de Justiça
dos E.U.A. (US Department of Justice, ou “DOJ”) e a Comissão de Valores Mobiliários
e Bolsa dos E.U.A (US Securities and Exchange Comission ou “SEC”) para a resolução
de alegações de descumprimento criminal e cível das leis anticorrupção dos E.U.A
(“FCPA”), bem como concluiu um termo de compromisso de ajustamento de conduta
(“TCAC”) com o Ministério Público Federal (“MPF”) e a Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) para a resolução de alegações de descumprimento de
determinadas leis.
Sob os Acordos Definitivos e o TCAC, a Companhia reconheceu a prática entre 2007 e
2011 de determinadas condutas descritas nos Acordos Definitivos e também no TCAC

e que resultaram no descumprimento de certas leis americanas e brasileiras. O
reconhecimento de tais condutas previsivelmente poderia resultar na imposição de
penalidades por outras autoridades, conforme divulgado pela Embraer em seu
Formulário de Referência relativo ao exercício de 2017, no item 4.1, assim como em
diversos outros relatórios:
“Além disso, processos relacionados [aos fatos reconhecidos pela Companhia] e
desenvolvimentos estão em curso e podem resultar em multas adicionais, bem
como outras possíveis penalidades e consequências adversas, as quais poderão
ser substanciais.”
Entre as condutas reconhecidas nos Acordos Definitivos e no TCAC, a Embraer
reconheceu ter prometido e pago a funcionário público da República Dominicana o
valor total de US$ 3,52 milhões com o propósito de obter contrato de compra e venda
de 08 (oito) aeronaves Super Tucano com a Força Aérea da República Dominicana.
Em 5 de setembro de 2017, a Procuradoria Geral da Republica Dominicana (“PGRD”)
ajuizou ação, com base nos fatos reconhecidos nos Acordos Definitivos e no TCAC,
buscando impor penalidades à Embraer em valor equivalente ao dobro da vantagem
indevida paga ao funcionário público. Em 28 de julho de 2018, a Embraer celebrou um
acordo de colaboração com a PGRD novamente reconhecendo os fatos descritos nos
Acordos Definitivos e no TCAC, e obrigando-se a pagar US$7,04 milhões às
autoridades da República Dominicana e a colaborar com a PGRD. Tal acordo foi
homologado pelo juízo competente em 30 de agosto de 2018.
Dadas as informações já divulgadas no Formulário de Referência e em diversos outros
relatórios e comunicados, a Embraer avalia que a notícia divulgada no portal UOL
Notícias – e transcrita acima – não constitui fato que exija divulgação adicional nos
termos da Instrução CVM 358/2002. A ação proposta pela PGRD implicava em
potencial condenação em valor que não revelava relevância financeira. O valor e o
escopo das obrigações efetivamente assumidas no acordo com a PGRD também não
são relevantes, no contexto das atividades da Embraer. Os fatos reconhecidos no
acordo com a PGRD já haviam sido reconhecidos nos Acordos Definitivos e no TCAC e
não revelam qualquer novidade que já não fosse pública e conhecida do mercado.
Por estas razões, a Embraer não publicou fato relevante específico relativo a esse
tema.
A Embraer continuará a manter o mercado informado quanto a qualquer
desdobramento relevante da celebração dos Acordos Definitivos e do TCAC, nos
termos da regulamentação de mercado de capitais.
São José dos Campos, 1º de outubro de 2018.
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