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Marcello,
gostaria de falar com vc, especialmente para te explicar algumas adicoes que fiz
Avise assim que puder falar,
Abs, Esther
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Såo Paulo, 31 de março de 2017

J&F lnvestimentos SA

Dr. Francisco de Assis

Prezado Dr, Francisco,

Fazemos referência a nossa carLade contratação do dia 6 de março passado. De acordo com
nossos entendimentos, servimo-nos da presente para aditar a nossa contratação da seguinte
forma:

A, Escopo

Considerando recente operaçáo que envolveu alegações de corrupção relativas a ceftos
aspectos de empresas do grupo J&F, os serviços passarão a abranger de imediato uma
investigação independente de empresas do grupo J&F, bem como o endereçamento de
assuntos e tratativas com entidades estatais.

B, Honorários por êxito

Conforme previsto em nossa carta de 6 de março, em virtude do início das tratativas com
entidades estatais, seguem os parâmetros para os correspondentes honorários de êxito. Os
honorários de êxito serão devidos caso a J&F decida transferir o caso a outro escritório sem a
finalizaçáo das tratativas. A presente contratação é feita em caráter personalíssimo com a
subscritora desta e será aportada ao escritório em que a subscritora for sócia.

1) Princlpio de Funcionamento

a) Alcançada a etapa de negociação da premiação dos acordos de leniência e colaboração, as

partes estabeiecerão valor de referência para a aferição do êxito da negociagão, conforme
critérios aqui estabelecidos,
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b) O êxito da negociação será aferido pela diferença entre o valor de referência e o valor
global de premiagão, que abrange o conjunto dos acordos de colaboração premiada e de

leniência celebrados no mesmo âmbito de negociação.

Þ-.-

2) Valor de Referência

a) Se as negociações forem separadas por país (separate local settlements), o valor de
referência será fixado nos seguintes patamares mínimos:

L25% do resultado EBITDA de2016 da JBS s,a;o;yi.giølQ para os

acordos que venham a ser celebrados com o Ministério Público Federal, sem ajustes para

mais ou para menos em caso de alteração, no âmbito da Controladoria-Geral da União e/ou
do Tribunal de Contas da União, dos termos do acordo de leniência, ou, a critério do cliente,
ou30%o do resultado EBITDA de20l6 da JBS S,A, caso o êxito deva ser calculado após a

apreciação do acordo de ieniência pelo Tribunal de Contas da União;

IL 20% do resultado EBITDA de 2016 da JBS S,A para cada outro pals com cujas
autoridades forem subsequentemente celebrados acordos;

b) Caso as autoridades brasileiras se coordenem com as de ao menos mais um pafs para a

fixação do valor global de premiação (global settlement), o valor de referência será fixado em

patamar não inferior a30o/o do resultado EBITDA de 2016 da JBS S.A,

3) Do êxito

a) Caso o valor globalde premiação seja inferior a95o/o do valor de referência, acontratada
fará jus a honorários de êxito, adicionais aos já pactuados, conforme a seguinte escala:

I. caso o valor global de premiação seja inferior a95o/o e superior a80o/o do valor de

referência, os honorários de êxito devidos à contratada corresponderã,o a 2,5o/o da diferença
entre o valor global de premiagão é o valor de referência;



IL caso o valor globalde premiação seja inferior a80% e superior a60% do valor de

referência, os honorários de êxito devidos à contratada corlesponderã,o a 5Vo da diferenga
entre o valor global de premiação é o valor de referência;

Iil, caso o valor global de premiação seja inferior a60Yo do valor de referência, os honorários
de êxito devidos à contratada corresponderão a 7,5o/o da diferença entre o valor global de
premiagão e o valor de referência.

4) Igualdade de Condições entre escritórios de advocacia

Em nenhuma hipótese os honorários de êxito devidos à contratada serão inferiores aos

honorários de mesma natureza a serem recolhidos por outro escritório frÌfi contratado
para participar da negociação e das atividades preparatórias,

C. Contratação de escritórios fora do Brasil

Considerando as operações globais da empresa, incluiremos nas equipes de trabalho
advogados de Baker &McKenzie nos países que forem apropriados, mediante consulta com
a J&F. Os respectivos escritórios de Baker & McKenzie faturarão diretamente a I&F ou outra
empresa do grupo, conforme indicado pela J&F.

Permanecem válidos os demais termos de nossa contratação de 6 de março do corrente ano,

Para formalizar a contratação de nosso escritório, solicitamos assinatura do campo abaixo,
ou encaminhamento de e-mail ou correspondência indicando concordância com os termos
desta carta.

Estamos à inteira disposição de V.Sas. para qualquer informação necessária,

Atenciosamente,

Trench Rossi Watanabe
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J&F Investimentos SA
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