EMBRAER S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF: 07.689.002/0001-89
NIRE: 35.300.325.761
FATO RELEVANTE
Embraer S.A. (“Embraer” ou “Companhia”), em atendimento à determinação da
Superintendência de Relações com Empresas da Comissão de Valores Mobiliários no
Ofício nº 195/2018/CVM/SEP/GEA-3 e, em complemento ao Fato Relevante divulgado
em 5 de julho p.p., informa que, tendo em vista que o Ministério Público do Trabalho
(“MPT”), no âmbito do inquérito civil público nº 000353.2018.15.002/0, decidiu tornar
público o memorando de entendimentos, de caráter preliminar e não vinculante, firmado
entre a Companhia e a com The Boeing Co., o seu conteúdo foi também disponibilizado
na íntegra em comunicado ao mercado na forma apresentada ao MPT. O referido
comunicado se encontra disponível no sistema empresas.net., na categoria
"Comunicado ao Mercado", tipo "Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3".

São José dos Campos, 11 de outubro de 2018.

Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Embraer S.A. (“Embraer” or the “Company”), in compliance with a requirement from the
Brazilian Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários –
CVM) Public Companies Supervision Branch (Superintendência de Relações com
Empresas – SEP) in the Official Letter no. 195/2018/CVM/SEP/GEA-3, and as a
supplement to the Material Fact disclosed on July 5, 2018, hereby discloses that the
Public Labor Prosecutor’s Office (Ministério Público do Trabalho – “MPT”) in connection
with the public civil investigation No. 000353.2018.15.002/0 decided to declassify the
memorandum of understanding, which has a preliminary and non-binding nature,
executed by and between the Company and The Boeing Co., the content of the referred
memorandum was also made available in its entirety in a notice to the market under the
same terms presented to the MPT. The referred notice is available in the system
empresas.net, under the category “Notice to the Market,” under “Clarifications about
questionings from CVM/B3.”

São José dos Campos, October 11, 2018.
Nelson Krahenbuhl Salgado
Vice-President and Investors Relations Officer
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