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IN CVM 480/2009 – ANEXO 24 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 
(Comentários dos administradores sobre a situação financeira da companhia) 

 
10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 
 
10.1. Comentários dos diretores sobre:  

a. condições financeiras e patrimoniais gerais 

 
As condições financeiras e patrimoniais gerais da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2015, 2014 e 2013 estão demonstradas pelos seguintes índices: 
 

 
 
A situação financeira e patrimonial da Companhia encontra-se afetada pela sua baixa atividade 
operacional, com reduzida geração de fluxo de caixa o que é demonstrado pelos índices de liquidez 
de curto prazo. 
 
Os compromissos de curto prazo são liquidados mediante receitas próprias, recebimentos de 
eventuais direitos creditórios e transações com a controladora. 
 
As dívidas principais da Companhia (excluindo as provisões diferidas de IRPJ/CSLL, advindas da 
atualização do direito creditório com a CHESF), e a provisão para contingências podem ser 
demonstradas nos seguintes grupos: 
 
 

ÍNDICES FÓRMULAS 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

1. Liquidez Geral AC+RLP 1,4318 1,5233 1,5990

PC + ELP

2. Liquidez Corrente Ativo Circulante 0,0084 0,0541 0,0475

LIQUIDEZ  E Passivo Circulante

ENDIVIDAMENTO 3. Liquidez Seca Ativo Circulante – Estoques 0,0084 0,0541 0,0475

Passivo Circulante

4. Liquidez Imediata Disponível 0,0000 0,0001 0,0021

Passivo Circulante

5. Composição do Endividamento Passivo Circulante 0,1319 0,0069 0,0026

Exigível Total
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A Administração vem empregando grandes esforços para realizar os direitos creditórios juntos às 

entidades subordinadas ao Governo Federal e governos estaduais, o que quando materializado 

modificará a situação econômica e financeira da Companhia. 

b. estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações: 

 
As operações da Companhia são suportadas por recursos próprios decorrentes de suas operações, 
recebimentos de créditos e por recursos de terceiros, captados em períodos anteriores. Os recursos 
de terceiros e próprios utilizados na operação se apresentam na seguinte relação no período: 
 

 
 

Em índices, o capital próprio e o de terceiros são os seguintes: 

 

 
 

 

i. hipóteses de resgate 
Não há hipótese de resgate de ações além das legalmente previstas.  

 
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate 

Não se aplica, tendo em vista não haver previsão de resgate. 
 

Encargos 

s/principais

Espécie das obrigações obrigações 2015 2014 2013

Obrigações tributárias TJLP 1.058.843   1.030.393 1.041.384

Títulos e Contas a Pagar IGPM+8%aa 112.736      31.088      10.761

Fornecedores e Subempreiteiros N/A 18.494        17.139      16.966

Empréstimos e Financiamentos TR+JR/VC/CDI 920.928      805.240    63.274     

Credores por Debêntures IGPM+7-9%aa 2.287.214   2.070.584 1.910.799

Totais 4.398.215 3.954.444 3.043.184

R$mil

R$mil

Fontes de capital 2015 % 2014 % 2013 %

Recursos de terceiros (passivo circulante e não circulante) 6.556.085 70% 6.127.065 65% 5.728.785 62%

Capital próprio (patrimônio líquido) 2.858.520 30% 3.252.009 35% 3.485.572 38%

Totais 9.414.605 100% 9.379.074 100% 9.214.357 100%

ÍNDICES FÓRMULAS 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

1. Participação de Capitais de Terceiros Exigível Total 2,2935 1,8841 1,6436

Patrimônio Líquido

ESTRUTURA DE

CAPITAL 2. Imobilização do Patrimônio Líquido Ativo Permanente 0,0097 0,0140 0,154

Patrimônio Líquido

3. Imobilização dos Recursos Não- Correntes Ativo Permanente 0,0032 0,0049 0,0058

PL + ELP
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c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

Os compromissos financeiros de curto prazo são honrados com recursos originados das atividades, de 
recebimentos de seus direitos creditórios e de transações com sua controladora. 
 
Em relação ao parágrafo de ênfase (vi) do relatório dos auditores independentes, os diretores 
reafirmam que o pagamento dos compromissos assumidos de longo prazo depende substancialmente 
do recebimento de direitos creditórios, cuja solução também é de longo prazo, sendo o maior deles 
junto à empresa do Governo Federal, suportada em ganho de causa em ação transitada em julgado. O 
valor registrado relativo ao direito creditório é considerado conservador, sendo que o recebimento 
deste pleito afetará positivamente toda a estrutura operacional e financeira da Companhia. 
 

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes utilizadas 

Além dos recursos advindos das atividades operacionais, as fontes de financiamento são provenientes 
do recebimento de direitos creditórios realizados nos últimos anos e operações com a controladora. 
 

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-

circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 

Conforme já explicado anteriormente, os recursos para capital de giro são provenientes das 
atividades operacionais, recebimentos de créditos e transações com a sua controladora.  
 
Quanto aos investimentos, estes somente se realizarão quando do recebimento de seus direitos 
creditórios, junto a órgãos governamentais.  
 

f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:  

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes 

Os montantes relativos a empréstimos e financiamentos são discriminados a seguir: 
 

 

Operações 63 Banco do Brasil, Capital de Giro CEF/BNB e Cessão de Créditos. 
Em decorrência de operações no Iraque, a Companhia acumulou créditos junto a órgãos 
governamentais iraquianos, no montante original de US$ 421.574. Esses créditos foram cedidos ao 
Banco do Brasil, por meio de contrato de cessão. Com base nas conclusões do Governo brasileiro, foi 
determinado que os mencionados créditos fossem utilizados, prioritariamente, no pagamento das 
dívidas da Mendes Júnior Engenharia S.A. junto a entidades ou órgãos da Administração Federal.  
 

R$mil

Instituições 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Resolução 63 Banco do Brasil 6.245.298  6.245.298  6.245.298  

Capital de giro CEF -                -                1.525.277  

Capital de giro BNB 650.664     650.664     650.664     

Cessão de créditos às instituições (6.895.962) (6.895.962) (8.421.239) 

Líquido -                -                -                

Capital de giro CEF - Acordo 269.621     243.933     -                

Capital de giro CEF - Provisão 552.244     490.495     -                

Outros 99.063       70.812       63.274       

Total 920.928    805.240    63.274      
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A Companhia mantem parte substancial dessa cessão de créditos reconhecida contabilmente, no valor 
de R$6.895.962, em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014, como compensação de 
dívidas junto a instituições financeiras governamentais.  
 
Em 1995, o Banco do Brasil ajuizou ação de execução contra a Companhia, que foi julgado 
improcedente em 20 de agosto de 1996, por sentença do Juízo da 5ª Vara Cível de Belo Horizonte. Em 
10 de outubro de 1996, o Banco do Brasil interpôs apelação para o Tribunal de Alçada de Minas 
Gerais, a qual foi negada em 10 de dezembro de 1997. Em 15 de setembro de 1998, o Banco do Brasil 
interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, que foram admitidos. O Superior Tribunal de 
Justiça determinou o prosseguimento da execução para a necessária apuração aritmética dos créditos 
e débitos envolvidos.  
 
O processo voltou à vara de origem, onde a perícia judicial relativa ao encontro de contas 
determinado pelo STJ resultou em créditos para a Mendes Júnior. Após exame pericial, o MM. Juiz de 
primeiro grau julgou os embargos da Companhia procedentes, por haver crédito em favor da 
Companhia contra o Banco do Brasil. Não obstante, a Companhia interpôs apelação, tendo como 
fundamento o fato de que deveriam ser adotados os cálculos de sua assistente técnica, por serem 
estes os corretos (valores a receber superiores aos determinados na sentença). Por seu turno, o Banco 
do Brasil também interpôs apelação.  
 
Em setembro de 2009, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento à apelação do Banco do 
Brasil, acolhendo preliminar de nulidade de sentença, para determinar a apreciação, pela primeira 
instância, de todas as questões postas nos autos. O processo voltou, então, à vara de origem e foi 
proferida nova sentença, julgando os embargos da Companhia procedentes e a execução 
improcedente, em 05 de abril de 2010. 
 
O Banco do Brasil apelou da sentença de 1ª instância e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 13 
de abril de 2011 julgou a apelação declarando os embargos improcedentes e determinou o 
prosseguimento da execução. Como a votação não foi unânime, a Companhia apresentou Embargos 
Infringentes buscando reverter a situação. Referidos infringentes foram julgados improcedentes e 
foram apresentados dois Embargos Declaratórios posteriores, sendo que os referidos Embargos 
Declaratórios foram improvidos. Contra a decisão de Segunda Instância foram interpostos Recurso 
Especial e Extraordinário, tendo o Recurso Especial sido admitido na origem e o Recurso 
Extraordinário inadmitido. Aguarda-se o julgamento do Recurso Especial.  
 
A Companhia, com base na decisão transitada em julgado do STJ, na citada perícia e na sentença de 
primeira instância, considera os créditos compensados como líquidos e certos. Apesar do 
reconhecimento de que os valores dos créditos da Companhia são superiores aos débitos junto à 
instituição financeira credora, nenhum ganho foi reconhecido contabilmente. 
 
Existem ainda em andamento outras execuções e ações de cobrança propostas pelo Banco do Brasil e 
outros bancos repassadores das operações feitas sob a Resolução 63, originadas de empréstimos feitos 
pela Companhia para o desenvolvimento das atividades no Iraque. Assim como efetuado com o valor 
executado pelo Banco do Brasil perante a 5ª Vara Cível de Belo Horizonte, citado acima, estes débitos 
foram compensados com crédito originado pelo contrato de cessão firmado com o Banco do Brasil, 
com base em pareceres de órgãos governamentais e renomados juristas e nas diversas sentenças 
favoráveis a efetivação destas compensações. 
 
A cessão de créditos e os respectivos empréstimos compensados estão atualizados pela variação do 
dólar norte-americano, acrescido de juros de 9,688% a.a., até 31 de dezembro de 2013. A 
administração entende que o montante registrado representa mais que adequadamente a obrigação.  
 
Além da cessão de créditos mencionada, foram dadas garantias de bens, e avais concedidos por 
outras empresas ligadas e por administradores. 
 
Em 25 de agosto de 2014, a Companhia celebrou acordo com a Caixa Econômica Federal – CEF, 
extinguindo a ação que esta movia contra aquela. Mencionado acordo estipulou o montante de R$ 
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733.042 (R$ 821.865 em 31 de dezembro de 2015), cujo adimplemento resultaria na dívida de 
R$242.546 (R$ 269.621 em 31 de dezembro de 2015), que deveria ser quitada no prazo inicial de 144 
meses. Entretanto a Companhia encontra-se em débito relativo à quarta parcela, vencida em 
novembro de 2014, bem como as demais parcelas subsequentes. 
 
Em fevereiro de 2016 a CEF ajuizou Execução de Título Extrajudicial, a qual foi distribuída para a 25ª 
Vara Federal de Belo Horizonte/MG, pretendendo o recebimento dos valores decorrentes da 
obrigação pactuada através do Contrato Particular de Consolidação, Confissão, Renegociação de 
Dívida e Outras Obrigações, no valor apontado de R$821.865 mais R$19.414 referente a honorários. A 
Companhia contabilizou um ajuste de R$61.749, em dezembro de 2015, para equalização da dívida. 
 
Para os demais contratos, que se encontram vencidos, foram calculados encargos médios 
correspondentes à variação do CDI – Certificado de Depósito Interbancário, acrescido de juros, 
conforme os instrumentos originais. 
 
Em relação aos débitos sub judice, os saldos foram ajustados conforme a estimativa de realização 
efetuada pelos advogados que patrocinam as causas. Os valores justos dessas obrigações foram 
analisados e estão apresentados em montantes que representam as obrigações. 
 

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Não existem outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

 
iii. grau de subordinação entre as dívidas  
A subordinação entre as dívidas da Companhia obedece aos ditames da Lei nº 11.101/95. Dentre elas, 
os financiamentos não quitados são para capital de giro e foi prestado aval por empresas ligadas. 
Portanto, não há preferência conexa a esta dívida. Em relação às debêntures, as da 7ª e 9ª emissões 
são da espécie subordinada; as da 8ª emissão contam com garantia flutuante. 
 
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário 
Devido à redução de sua atividade operacional, a Companhia não vem efetuando novos empréstimos 
junto ao mercado financeiro. Como já mencionado, vem cumprindo seus compromissos de curto prazo 
mediante receitas das operações, recebimento de créditos e transações com sua controladora.  
 
Também como já mencionado, o lucro líquido dos exercícios anteriores é, substancialmente, derivado 
da atualização de direitos creditórios ainda não realizados financeiramente. Somente quando desta 
realização, será possível a distribuição dos dividendos relativos aos mesmos.  
 
Existem ativos da Companhia que foram dados em garantia aos empréstimos e financiamentos. Dessa 
forma, sobre esses ativos existe restrição à alienação. 
 
A Companhia não possui restrição para a emissão de novos valores mobiliários. 
 

g. limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Os financiamentos contratados em períodos anteriores, encontram-se vencidos e substancialmente 
sob discussão judicial.  
 

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

A seguir, consignamos as análises vertical e horizontal, por grupos do balanço e os respectivos 
comentários: 
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Em 2015, registrou-se aumento nos créditos decorrentes de operações de alugueis.  
 

 
 
As variações neste grupo de contas são as seguintes: (i) Contas a Receber de Clientes: decorre de 
atualização de crédito, até o montante reconhecido pelo cliente em suas demonstrações financeiras; 
(ii) Direitos Creditórios: vide comentários supramencionados no tópico 10.1.a, in fine; (iii) Créditos 
com Empresas Ligadas: refere-se a operações de crédito com a controladora, repasse de títulos como 
fonte de recursos para suprir compromissos; (iv)  Imposto sobre a Renda e Contribuição Social 
Diferidos: a variação desta conta decorre substancialmente de créditos tributários derivados do 
diferimento da receita de atualização do Crédito Chesf e de prejuízos fiscais e bases negativas da 
CSLL;  
 
 
As exigibilidades a curto prazo estão assim discriminadas: 
  

 
 
A variação significativa deste grupo se refere ao montante das parcelas do acordo firmado com a 
Caixa Econômica Federal, cujas parcelas vencíveis em 2015 não foram adimplidas. 
 

 
 
As variações significativas no período ocorreram nas seguintes rubricas:  
(i) Empréstimos e Financiamento: Em 2015, as parcelas relativas ao acordo firmado com a CEF, por 
se encontrarem vencidas, foram reclassificadas para o curto prazo; (ii) Provisão para Contingências: 

ATIVO CIRCULANTE  (R$mil) AH* 31/12/2015 AV AH* 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

Contas a Receber de Clientes 437% 3.155 44% 106% 1.208 53% 587 83%

Outros Circulantes 3198% 4.090 56% 762% 1.069 47% 124 17%

Total do Ativo Circulante 919% 7.245 100% 220% 2.277 100% 711 100%

* Base 2013 * Base 2013

ATIVO NÃO CIRCULANTE (R$mil) AH* 31/12/2015 AV AH* 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

 Contas a Receber de Clientes 42% 348.971    4% 18% 289.185    3% 245.258 3%

 Títulos a Receber 364% 299.863    3% 363% 299.521    3% 64.635 1%

 Direitos Creditórios -6% 7.662.054 82% -3% 7.886.564 85% 8.134.689 89%

 Créditos com Empresas Ligadas 339620% 16.986      0% 0% 5              0% 5 0%

 Imposto Renda e Contribuição Social Diferidos 47% 1.047.294 11% 19% 849.632    9% 711.841 8%

 Outros Realizáveis a Longo Prazo 33% 4.581        0% 83% 6.325        0% 3.456 0%

Total do Ativo não Circulante 2% 9.379.749 100% 2% 9.331.232 100% 9.159.884 100%

* Base 2013 * Base 2013

PASSIVO CIRCULANTE (R$mil) AH* 31/12/2015 AV AH* 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

 Salários e Encargos Sociais 18% 382           0% 1% 329           1% 325 2%

 Empréstimos e Financiamentos - 821.865    95% - 33.268      79% 0 0%

 Títulos e Contas a Pagar 256% 38.333      4% -57% 4.609        11% 10.761 72%

 Obrigações Tributárias -87% 441           0% -47% 1.880        4% 3.526 24%

 Outros passivos circulantes 1021% 3.823        0% 496% 2.034        5% 341 2%

Total do Passivo Circulante 5684% 864.844    100% 182% 42.120      100% 14.953 100%

* Base 2013 * Base 2013

PASSIVO NÃO CIRCULANTE (R$mil) AH* 31/12/2015 AV AH* 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

 Empréstimos e Financiamentos 57% 99.063      2% 1120% 771.972    13% 63.274 1%

 Fornecedores e Subempreiteiros 9% 18.494      0% 1% 17.139      0% 16.966 0%

 Credores por Debêntures 20% 2.287.214 40% 8% 2.070.584 34% 1.910.799 33%

 Obrigações Tributária  2% 1.058.402 19% -1% 1.028.513 17% 1.037.858 18%

 Provisão para Contingências -72% 203.551    4% -71% 208.691    3% 721.668 13%

 Imposto de Renda e Contribuição Social 0% 1.950.114 34% 0% 1.950.279 32% 1.950.442 34%

 Créditos de Empresas Ligadas -100% -           0% -12% 11.288      0% 12.825 0%

 Títulos e Contas a Pagar - 74.403      1% - 26.479      0% -           0%

Total do Passivo não Circulante 0% 5.691.241 100% 6% 6.084.945 100% 5.713.832 100%

* Base 2013 * Base 2013
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As contingências provisionadas são de natureza cível, trabalhista e tributária;  (iii) Títulos a Pagar: 
em 2015, a Sociedade registrou nesta rubrica parcela dos honorários devidos em razão do acordo 
firmado com os advogados da CEF, em agosto de 2014. Também foi reclassificada parcela de 
honorários a pagar, anteriormente no curto prazo, tendo em vista a expectativa de exigibilidade 
desse compromisso; (iv) Créditos com pessoas ligadas: a variação do saldo refere-se a operações com 
a sua controladora, para o cumprimento de obrigações de curto prazo. 
 
A seguir, consignamos as análises vertical e horizontal, dos resultados dos exercícios e os respectivos 
comentários: 
 

 
 
As variações significativas no período ocorreram nas seguintes rubricas: (i) Despesas Administrativas 
e outras: A variação destas despesas demonstra uma redução razoável ao longo do período analisado. 
(ii) Constituição e reversão de provisões: Parte substancial destas provisões se refere ao ajuste da 
dívida junto à CEF para nivelamento ao valor citado em ação de cobrança; (iii) Despesas financeiras 
líquidas: variação decorrente do reflexo dos altos do recrudescimento da inflação e, 
consequentemente dos índices utilizados para atualização das receitas e despesas; com maior 
predominância nos indicadores utilizados para atualização das dívidas da Companhia; e (iii) Receitas 
com tributos sobre o lucro: a variação desta conta decorre, substancialmente, de créditos 
tributários derivados do diferimento da receita de atualização do Crédito Chesf, de prejuízos fiscais e 
bases negativas da CSLL. 
 

10.2. OS DIRETORES DEVEM COMENTAR: 

a. resultados das operações do emissor, em especial: 

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita 

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

 

A Companhia mantém reduzida atividade operacional, sendo o item mais relevante de seu resultado o 

acréscimo das despesas financeiras líquidas, conforme comentado acima. 

b. variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

Não ocorrerem variações de receitas atribuíveis aos fatos acima. Embora o resultado líquido 

financeiro tenha apresentado uma despesa financeira, as receitas foram influenciadas pela alta da 

inflação e, consequentemente, dos índices que a refletem e que são utilizados para atualizar 

determinados ativos da Companhia.  

c. impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do 

câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor 

DEMONST. DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$mil) AH* 31/12/2015 AV AH* 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV

 Receitas líquidas de prestação serviços e aluguéis -11% 4.892        -1% 27% 6.950        -3% 5.492        -2%

 Custos dos serviços e outros 0% (480)          0% 0% (480)          0% (480)          0%

 Lucro bruto -12% 4.412       -1% 29% 6.470       -3% 5.012       -2%

 Despesas administrativas e outras -34% (8.236)       2% 156% (32.089)     16% (12.528)     5%

 Constituição e reversão de provisões -30% (68.888)     17% -227% 124.771    -61% (97.976)     36%

 Resultado de equivalência patrimonial -481% (17.059)     4% -250% (6.737)       3% 4.483        -2%

 Resultado antes das receitas (desp.) financeiras -11% (89.771)    22% -191% 92.415     -45% (101.009)  37%

 Receitas (despesas) financeiras líquidas 77% (520.849)   126% 48% (435.851)   212% (294.613)   108%

 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 54% (610.620)  148% -13% (343.436)  167% (395.622)  145%

 Receitas (despesas) com tributos sobre o lucro 60% 197.827    -48% 12% 137.954    -67% 123.510    -45%

 Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício 52% (412.793)  100% -24% (205.482)  100% (272.112)  100%

* Base 2013 * Base 2013
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Devido à reduzida atividade operacional, não ocorreram impactos em relação à variação de preços de 

insumos. Vide comentário acima. 

10.3. OS DIRETORES DEVEM COMENTAR OS EFEITOS RELEVANTES QUE OS EVENTOS ABAIXO 
TENHAM CAUSADO OU SE ESPERA QUE VENHAM A CAUSAR NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 
EMISSOR E EM SEUS RESULTADOS: 

a. introdução ou alienação de segmento operacional  

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária  

c. eventos ou operações não usuais 

 

Não ocorreram nenhum dos eventos acima. 

 
10.4. OS DIRETORES DEVEM COMENTAR: 

a. mudanças significativas nas práticas contábeis  

 
Em relação ao período em análise, não ocorreram mudanças significativas nas práticas contábeis 
adotadas pela Companhia.  
 

b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis  

 
Não houve alteração em práticas contábeis ao longo dos três últimos exercícios. 
 

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor 

 
Ressalvas 
Não ha ressalvas no Parecer do auditor independente – BDO RCS Auditores Independentes SS  
 
Ênfases 
No Parecer do auditor independente constaram as seguintes ênfases: 
 
 

(i) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6 às demonstrações contábeis, encontra-se 
contabilizada a importância de R$ 7.662.054 mil, líquido das cessões de créditos relativa 
a direitos creditórios decorrentes de operações da Companhia junto à Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (CHESF) e correspondentes encargos financeiros pleiteados pela 
Companhia por meio de Ação Declaratória transitada em julgado. A Companhia, em vista 
da decisão das Apelações e dos Embargos Declaratórios, interpôs, em 01 de junho de 
2010, Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Recurso Extraordinário 
para o Supremo Tribunal Federal (STF) que foram inadmitidos pelo Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, tendo sido opostos, então, agravos para destrancar os recursos. Foi 
negado provimento aos referidos agravos de instrumento, tendo a Companhia interposto 
agravo regimental contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial, o qual foi provido 
em agosto de 2014 para determinar o processamento e julgamento do Recurso pelo STJ, 
entretanto, foi negado seguimento ao Recurso Especial sob o entendimento de que o seu 
julgamento implicaria em reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do referido 
tribunal. Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração, com pedido de 
efeito modificativo, os quais aguardam julgamento. Ressalte-se que, caso os referidos 
Embargos venham a ser eventualmente desprovidos, caberá, ainda, a interposição, pela 
Companhia, de Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 
Adicionalmente, busca-se, através dos referidos recursos, o restabelecimento do direito 
que foi assegurado à Companhia pela citada ação declaratória, uma vez que esta 
reafirma sua convicção da certeza de seu direito, com base nos pareceres de eminentes, 
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respeitados e renomados juristas e especialistas nas matérias contábil e financeira, 
confirmando a eficácia, a integridade e a imutabilidade da sentença final proferida na 
ação declaratória. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto; 

 
 

Comentário: Na década de 1980 a Companhia realizou as obras de terraplanagem, de concretagem e 
de montagem da usina hidrelétrica de Itaparica para a Chesf. Como os pagamentos das faturas 
correspondentes às obras foram efetuados com grandes atrasos. A Companhia no final dos anos 80 
postulou em Juízo e obteve declaração judicial da existência de uma relação de crédito a seu favor 
contra a Chesf lhe assegurando ressarcimento completo e atualizado dos valores relativos a juros de 
mercado e encargos financeiros decorrentes do financiamento da obra. Referenciada decisão 
transitou em julgado. 
 
Tendo a decisão da ação declaratória transitado em julgado, a Companhia ajuizou ação ordinária de 
cobrança, visando à realização integral dos créditos, e obteve decisão favorável em sentença de 
primeira instância. O Tribunal de Justiça de Pernambuco anulou o processo desde a perícia e 
determinou que fosse efetuada uma nova, sob a alegação de que o perito judicial, por ser economista 
e não contador estaria legalmente inabilitado. A Companhia recorreu desta decisão ao STJ, que não 
deu provimento ao recurso e admitiu a participação da União na lide, confirmando a anulação do 
processo da ação ordinária de cobrança desde a perícia.  
 
Com a decisão do STJ, admitindo a participação da União na lide, o processo passou a ser de 
competência da Justiça Federal. Em 08 de março de 2008, foi publicada a sentença de 1ª instância 
(Justiça Federal de Pernambuco), dando provimento parcial ao pedido inicial. À sentença, a 
Companhia opôs Embargos Declaratórios para melhor entendimento daquela decisão que, decididos, 
ensejaram, ainda, por parte da Companhia, Recurso de Apelação. O argumento da Companhia foi de 
que a decisão de primeira instância afronta a coisa julgada material, já decidida na Ação Declaratória 
movida em 1988. Fizeram parte do referido recurso pareceres dos eminentes processualistas Drª Ada 
Pelegrini Grinover e Dr. Rogério Tucci que comungam da tese da Companhia no sentido de que os 
limites da coisa julgada material, na ação declaratória transitada em julgado, são absolutamente 
imutáveis, não havendo qualquer exigência de vinculação dos empréstimos à aplicação nas obras da 
UHE de Itaparica. Neste sentido, o voto do desembargador relator da Apelação na Ação Declaratória, 
Dr. Itamar Pereira, citado e analisado no Parecer Técnico feito pela FIPECAFI – Fundação Instituto de 
Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, da Universidade de São Paulo, expõe que “mesmo que a 
Mendes Júnior não houvesse recorrido ao mercado financeiro, injetando, sim, dinheiro próprio na 
obra, a situação seria intolerável, pois aquele seu capital deveria ser remunerado pelas taxas 
operadas pelos Bancos do País. Doutra forma, volto a dizer, seria locupletamento indevido da 
Administração”. 
 
Em 26 de fevereiro de 2010, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu decisão de 
improcedência da ação de cobrança, cujo acórdão foi publicado no dia 09 de março de 2010, 
acolhendo as apelações do Ministério Público Federal, da União e da Chesf e rejeitando a apelação da 
Companhia. Contra esta decisão, a Companhia interpôs, em 15 de março de 2010, embargos de 
declaração.  
 
A Companhia, em vista da decisão das Apelações e dos Embargos Declaratórios, interpôs, em 01 de 
junho de 2010, Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Recurso Extraordinário 
para o Supremo Tribunal Federal (STF) que foram inadmitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, tendo sido opostos, então, agravos para destrancar os recursos. Foi negado provimento aos 
referidos agravos de instrumento, tendo a Companhia interposto agravo regimental contra a decisão 
que inadmitiu o Recurso Especial, o qual foi provido em agosto de 2014 para determinar o 
processamento e julgamento do Recurso pelo STJ.   
 
No STJ, entretanto, foi negado seguimento ao Recurso Especial sob o entendimento de que o seu 
julgamento implicaria em reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7 do referido tribunal. 
Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, os 
quais foram desprovidos, tendo sido interposto agravo regimental pela Companhia. 
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Busca-se, por meio dos referidos recursos, o restabelecimento do direito que foi assegurado à 
Companhia pela citada ação declaratória, uma vez que esta reafirma sua convicção da certeza de seu 
direito, com base nos pareceres de eminentes, respeitados e renomados juristas e especialistas nas 
matérias contábil e financeira, confirmando a eficácia, a integridade e a imutabilidade da sentença 
final proferida na ação declaratória. 
 
A Administração entende que apesar de que as últimas decisões não tenham sido favoráveis, há 
prováveis chances de êxito na ação. A existência do seu crédito foi definida pelo STJ em decisão 
transitada em julgado, restando agora definir o seu exato montante, daí a ênfase no parecer dos 
auditores. O valor contabilizado é inferior ao determinado pelas perícias do Juízo já efetuadas. 

 
(ii) As Notas Explicativas nos 7 e 14 às demonstrações contábeis, fazem menção ao fato de que 

a Companhia mantém direitos creditórios no montante de R$ 288.558 mil, oriundos do 
encontro de contas junto à instituição financeira federal credora da Companhia, cujo 
montante de R$ 6.895.962 mil, classificado no balanço patrimonial como redutor do saldo 
de empréstimos e financiamentos, foi cedido para compensação de dívidas. A instituição 
financeira credora ajuizou ação de execução de cobrança destes passivos, para a qual 
Companhia efetuou embargos, com sentença favorável. A Instituição Financeira Federal 
apelou da sentença de 1ª instância e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 13 de abril 
de 2011, julgou os embargos improcedentes e determinou o prosseguimento da execução. 
A Companhia apresentou Embargos Infringentes buscando reverter à situação. Referidos 
infringentes foram julgados improcedentes e foram apresentados dois Embargos 
Declaratórios posteriores, sendo que os referidos Embargos Declaratórios foram 
improvidos. Contra a decisão de Segunda Instância foram interpostos Recurso Especial e 
Extraordinário, tendo o Recurso Especial sido admitido na origem e o Recurso 
Extraordinário inadmitido. Aguarda-se o julgamento do Recurso Especial. Os direitos 
creditórios são decorrentes de operações da Mendes Júnior no Iraque e são considerados 
pela Administração, com base em parecer de seus assessores jurídicos, como créditos 
líquidos e certos. A solução desta questão está na dependência de decisão na esfera 
judicial. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto; 

 
Comentário: Também neste caso a Administração entende, com base em decisão do Superior 
Tribunal de Justiça – STJ e em pareceres de renomados juristas, que faz jus aos créditos bem como à 
compensação apresentada nas demonstrações financeiras. A ênfase também decorre do curso dos 
processos judiciais.  

 
(iii) Conforme descrito na Nota Explicativa nº 5 às demonstrações contábeis, o contas a 

receber de clientes (circulante e não circulante) no montante de R$ 352.126 mil incluem 
créditos vencidos junto a empresas e entidades governamentais. A Administração da 
Companhia, com base em ações que vem implementando (cobranças judiciais e 
negociações), entende que a totalidade destes créditos é realizável de acordo com a 
classificação entre circulante e não circulante, cuja realização depende do sucesso destas 
ações. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto; 
 

 
Comentário: Em relação a esta ênfase, a Administração ressalta que, conservadoramente, foram 
contabilizados apenas os montantes que a Companhia julga como passíveis de realização. Para fazer 
frente a eventual insucesso na cobrança dos mencionados créditos foi contabilizado o devido ajuste 
ao valor de realização. Alguns desses créditos vêm sendo recebidos ao longo do tempo e todos os 
esforços e as devidas diligências são tomadas para que os créditos ainda não recebidos sejam 
realizados. 
 

(iv) Conforme descrito na Nota Explicativa nº 8.1 às demonstrações contábeis, existem em 31 
de dezembro de 2015 créditos tributários ativos oriundos de prejuízos fiscais, base 
negativa de contribuição social e diferenças temporárias, no montante de R$ 1.047.294 
mil. A realização dos créditos e débitos tributários supramencionados está ligada, 
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fundamentalmente, à efetivação dos direitos creditórios mencionados na Nota nº 6. 
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto 

 
Comentário: Os créditos tributários são constituídos nos termos do CPC 32 e sua realização depende 
essencialmente da realização do Crédito Chesf, conforme detalhado nas notas explicativas das 
demonstrações financeiras auditadas, relativas aos exercícios em análise. 

 
 

(v) Conforme descrito na Nota Explicativa nº 17.1, o saldo de parcelamento de débitos 
tributários federais instituído pela Lei nº 9.964 de 11 de abril de 2000, denominado, 
Refis (circulante e não circulante) no montante de R$ 1.058.402 mil incluem os débitos 
tributários federais e os acréscimos determinados pela referida legislação. As 
autoridades fiscais vêm por medidas administrativas excluindo a Companhia do Refis. A 
Administração, com base em medidas administrativas e judiciais vem recorrendo desta 
decisão de exclusão do Refis, cujo sucesso depende do desfecho destas ações. Nossa 
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto;  

 
 

Comentário: Em 2011, a Companhia foi excluída do Programa de Parcelamento de Débitos Federais 
instituído pela Lei 9964/00 - Refis. O ato administrativo de exclusão ato foi baseado na operação de 
transferência de ativos ocorrida em 1998, dois anos antes da edição da lei que instituiu o Refis.  
 
A Companhia impetrou Mandado de Segurança contra a decisão de exclusão (processo 0023100-
81.2012.4.01.3400), tendo sido deferida medida liminar ordenando a sua reinclusão. Contudo, em 
16/11/2012, a liminar foi cassada pelo TRF1 por meio de Agravo apresentado pela Fazenda. A 
Sociedade apresentou embargos de declaração com efeitos modificativos, que foram inadmitidos. A 
sentença foi prolatada em 25/07/13 para denegar a segurança. Inconformada e confiante em seus 
argumentos, a Companhia interpôs Apelação contra esta decisão em 26/08/13, tendo sido a mesma 
provida para determinar o retorno da Companhia ao REFIS. O resultado do julgamento foi publicado.  
 

 
(vi) Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 às 

demonstrações contábeis, que indica que a Administração da Companhia vem 

trabalhando no sentido de lograr êxito em suas ações ordinárias de cobrança relativas a 

direitos creditórios junto a empresas do Governo suportadas por ganho de ação 

declaratória por decisão unânime e trânsito em julgado. A Companhia também vem 

apresentando passivo circulante que excedeu o total do ativo circulante em R$ 857.599 

mil. Essas condições, juntamente com outros assuntos conforme descrito nos parágrafos 

anteriores (i), (ii), (iii), (iv) e (v), indicam a incerteza relevante que pode levantar 

dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 

Estas demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes em virtude das incertezas 

relacionadas a esses assuntos; 

 
 

Comentário: A ênfase acima, ligada à capacidade de a Companhia realizar os créditos a que tem 
direito junto a entidades públicas federais e estaduais. O principal deles – contra empresa do Governo 
Federal que, quando solucionado, permitirá a liquidação das obrigações da Companhia, bem como a 
continuidade de suas operações num ambiente de financeiro de normalidade. 

 
Apesar de um passivo circulante superior ao ativo, a Companhia procura cumprir suas obrigações de 
curto prazo, mediante fluxo de caixa decorrente de suas operações, mesmo que reduzidas no 
presente momento; do recebimento de seus créditos, conforme mencionado acima e por operações 
com sua controladora. A Companhia também vem implementando acordos com credores de forma a 
ajustar os encargos financeiros de suas dívidas a patamares mais próximos de uma economia estável. 
 



MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF 17.162.082/0001-73 

 
Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária  

a ser realizada em 2016 

 

16 
 

(vii) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, a Companhia 
recebeu da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), uma solicitação de esclarecimento 
sobre as notícias veiculadas na mídia acerca das investigações atualmente em andamento 
intitulada como “Operação Lava Jato”. Adicionalmente, a Companhia informou à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que a empresa mencionada na reportagem não se 
trata da Mendes Júnior Engenharia S.A. “Companhia de capital aberto”, e, que o Sr. 
Sérgio Cunha Mendes não ocupava função executiva na Companhia, sendo, somente 
membro do Conselho de Administração, renunciando a posição de membro do Conselho de 
Administração da Companhia em 09 de novembro de 2015. Nossa opinião não contém 
ressalva relacionada a esse assunto 

 
Comentário: A Companhia não tem ou não teve em um passado recente, contratos de prestação de 

serviços para as estatais envolvidas na operação Lava Jato e o investimento que tem com empresa 

citada na operação Lava Jato é imaterial, representando apenas 5,40% do capital social daquela. 

(viii) Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações contábeis, a Companhia 
detém participação de 5,40% na Mendes Junior Trading e Engenharia S.A.. Adicionalmente, 
a investida Mendes Junior Trading e Engenharia S.A. ajuizou pedido de recuperação 
judicial nos termos da Lei nº 11.101/05, e, até a presente data a Mendes Júnior 
Engenharia S.A. “Companhia de capital aberto” não mensurou os possíveis efeitos que 
poderiam advir do pedido de recuperação judicial da sua investida devido ao julgamento 
da Administração quanto relevância da participação na investida. Nossa opinião não 
contém ressalva relacionada a esse assunto 

 

Comentário: A Companhia, considerando o investimento de 5,40% no capital social da Mendes Junior 

Trading e Engenharia S.A., empresa de capital fechado, como irrelevante, não vê necessidade de 

mensurar possíveis efeitos que possam advir do pedido de recuperação judicial da sua investida. 

10.5. OS DIRETORES DEVEM INDICAR E COMENTAR POLÍTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS ADOTADAS 
PELO EMISSOR, EXPLORANDO, EM ESPECIAL, ESTIMATIVAS CONTÁBEIS FEITAS PELA 
ADMINISTRAÇÃO SOBRE QUESTÕES INCERTAS E RELEVANTES PARA A DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO 
FINANCEIRA E DOS RESULTADOS, QUE EXIJAM JULGAMENTOS SUBJETIVOS OU COMPLEXOS, TAIS 
COMO: PROVISÕES, CONTINGÊNCIAS, RECONHECIMENTO DA RECEITA, CRÉDITOS FISCAIS, ATIVOS 
DE LONGA DURAÇÃO, VIDA ÚTIL DE ATIVOS NÃO-CIRCULANTES, PLANOS DE PENSÃO, AJUSTES DE 
CONVERSÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA, CUSTOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CRITÉRIOS PARA 
TESTE DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 
 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a política contábil crítica refere-se aos procedimentos 

quanto à avaliação dos direitos creditórios já mencionados acima, bem como em relação às 

obrigações da Companhia. A avaliação e mensuração desses valores estão lastreados em nosso melhor 

julgamento, apoiado em experiências anteriores e em parecer de consultores jurídicos ou de outra 

área de especialização, conforme o caso. Como se trata de estimativa poderá ocorrer realização em 

valores divergentes daqueles apresentados nas demonstrações financeiras. Os montantes 

reconhecidos são considerados conservadores. Quando necessário,  foram reconhecidos ajustes ao 

valor de realização.  
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10.6. COM RELAÇÃO AOS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PARA ASSEGURAR A ELABORAÇÃO DE 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONFIÁVEIS, OS DIRETORES DEVEM COMENTAR: 

a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências 

adotadas para corrigi-las  

b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do 

auditor independente 

Os controles internos são considerados adequados às operações da Companhia.  

10.7. CASO O EMISSOR TENHA FEITO OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, OS DIRETORES DEVEM COMENTAR: 

a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados 

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de 

aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição 

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios 

 

Não se aplica. A Companhia não fez Oferta Pública de Distribuição de Valores Mobiliários. 

10.8. OS DIRETORES DEVEM DESCREVER OS ITENS RELEVANTES NÃO EVIDENCIADOS NAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EMISSOR, INDICANDO: 

a.os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu 

balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: 

i. arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos 

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos 

iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços 

iv. contratos de construção não terminada 

v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

b.outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

Como descrito no item 10.5, acima, a elaboração das demonstrações exigem julgamentos sobre 

determinados fatos. Os valores apresentados em nossas demonstrações financeiras, inclusive nas 

notas explicativas das demonstrações financeiras, incluem todos os montantes relevantes conexos às 

nossas operações. Os demais aspectos acima não se aplicam à Companhia. 

10.9. EM RELAÇÃO A CADA UM DOS ITENS NÃO EVIDENCIADOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

INDICADOS NO ITEM 10.8, OS DIRETORES DEVEM COMENTAR: 

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado 

operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor  

b. natureza e o propósito da operação 

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do 

emissor em decorrência da operação 

 
Não aplicável à Companhia conforme o item anterior. 
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10.10. OS DIRETORES DEVEM INDICAR E COMENTAR OS PRINCIPAIS ELEMENTOS DO PLANO DE 
NEGÓCIOS DO EMISSOR, EXPLORANDO ESPECIFICAMENTE OS SEGUINTES TÓPICOS: 

a. investimentos, incluindo: 

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos 

investimentos previstos 

ii. fontes de financiamento dos investimentos 

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor 

c. novos produtos e serviços, indicando: 

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas 

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços 

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços 

 

Os principais elementos do plano de negócios referem-se à condução das ações relativas aos direitos 

creditórios, que, atualmente são considerados a maior fonte de investimentos, para o incremento das 

atividades operacionais.  

10.11. COMENTAR SOBRE OUTROS FATORES QUE INFLUENCIARAM DE MANEIRA RELEVANTE O 
DESEMPENHO OPERACIONAL E QUE NÃO TENHAM SIDO IDENTIFICADOS OU COMENTADOS NOS 
DEMAIS ITENS DESTA SEÇÃO: 
 

Todos os fatores significativos foram comentados anteriormente. 
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CÓPIA DO PARECER DO CONSELHO FISCAL 

(IN CVM 481/2009 - ART. 9º, V) 

 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 

O Conselho fiscal da Mendes Júnior Engenharia S.A (“Companhia”), em reunião realizada 

nesta data, em observância ao disposto no artigo 163, da lei nº 6.404/76, e no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, examinou as demonstrações financeiras da Companhia 

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 e a Proposta da 

Administração para destinação do resultado do exercício.  

Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados pelos representantes 

da Companhia e no Relatório dos auditores independentes, BDO RCS Auditores 

Independentes, datado em 29 de março de 2016, os membros do Conselho Fiscal concluíram 

que as referidas demonstrações financeiras expressam adequadamente a situação financeira 

e patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2015 e opinam favoravelmente quanto 

ao encaminhamento dos referidos documentos para a aprovação da Assembleia Geral 

Ordinária de Acionistas.  

O Conselho fiscal, outrossim, é de parecer favorável à proposta da administração de 

compensar o prejuízo do exercício no montante de R$412.793.342,61  (quatrocentos e doze 

milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e um 

centavos) acrescido dos resultados abrangentes, no montante de R$19.304.737,00  

(dezenove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e trinta e sete reais) reduzido dos 

créditos decorrentes da realização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial, no 

montante de R$387.699,08 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais 

e oito centavos), totalizando R$393.100.906,53 (trezentos e noventa e três milhões, cem 

mil, novecentos e seis reais e cinquenta e três centavos) , com as Reservas de Lucros:  

Retenção de Lucros Para Investimento, no valor de R$ 61.870.188,66 (sessenta e um 

milhões, oitocentos e setenta mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e 

Reserva Especial Para Dividendos Não Distribuídos, no valor de R$331.230.717,87 (trezentos 

e trinta e um milhões, duzentos e trinta mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e sete 

centavos). 

Belo Horizonte, 29 de março de 2016. 

 

Antônio Álvares Duarte  

Paulo Rogério Teixeira Nunes 

Luiz Henrique da Silva Gomes 
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DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

(IN 481/2009, ART. 9º § 1º II) ANEXO 9-1-II: 

 

Conforme decisão do Colegiado de 27/09/2011 (Processo CVM RJ2010/14687), a Companhia não está 

apresentando as informações indicadas neste anexo em razão de apuração de prejuízo no exercício. 

 
REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES  
Art. 12 da IN CVM 481/2009 

I – Proposta de remuneração dos administradores: 
 

A proposta à Assembleia Geral para pagamento de honorários aos membros da 
Diretoria e do Conselho de Administração é de até R$700.000,00 (setecentos mil reais), 
cabendo ao Conselho de Administração a fixação dos honorários individuais, nos termos do 
Art. 6º do Estatuto Social. 

 

II – Informações indicadas no item 13 do Formulário de Referência: 
(Anexo 24 - Instrução CVM 480/2009) 

13. Remuneração dos administradores: 

 

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês 

de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos: 

 

a) objetivos da política ou prática de remuneração: 

A remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária é fixa e 

determinada com base nas as funções e responsabilidades de cada um. 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a remuneração anual global dos administradores da 

Companhia é fixada pela Assembleia Geral Ordinária, cabendo ao Conselho de Administração 

deliberar sobre a sua distribuição. 

O principal objetivo é estimular o alinhamento dos objetivos da Companhia, a produtividade e a 

eficiência dos administradores. 

A Companhia possui apenas diretores estatutários. 
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A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia Geral que os elege, nos 

termos do artigo 162, da Lei 6.404/761 e tem por objetivo remunerar os serviços prestados e valorizar 

o desempenho de seus profissionais. 

 

b) composição da remuneração, indicando: 

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles  

Os membros do Conselho de Administração, quando aplicável, recebem somente remuneração 

pecuniária mensal fixa e participam do plano de previdência privada do qual a Companhia é 

patrocinadora. 

Os membros da Diretoria, quando aplicável, recebem somente remuneração pecuniária mensal fixa e 

participam do plano de previdência privada do qual a Companhia é patrocinadora. 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal considera apenas o pagamento de uma parcela fixa 

mensal, tendo como referência de valor 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for 

atribuída aos Diretores Estatutários. 

ii. qual a proporção de cada elemento na remuneração total 

  
2016 

 
2015 

 
2014 

 
2013 

Conselho 
Administração 

        Remuneração Fixa 
 

100% 
 

100% 
 

57% 
 

34% 

Plano de Pensão 
 

0% 
 

0% 
 

43% 
 

66% 

  
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Diretoria Estatutária 
        Remuneração Fixa 
 

100% 
 

71% 
 

75% 
 

83% 

Plano de Pensão 
 

0% 
 

29% 
 

25% 
 

17% 

  
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração. 

Os elementos da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e os seus 

reajustes são definidos em Assembleia Geral de Acionistas, cabendo ao Conselho de Administração a 

distribuição dos mesmos. 

A remuneração fixa mensal da Diretoria Estatuária, quando aplicável, é reajustada de acordo com os 

percentuais da convenção coletiva da categoria da Companhia. 

                                            
1
 Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976 

“Art. 162. (...) 

§ 3º A remuneração dos membros do conselho fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada 

necessárias ao desempenho da função, será fixada pela assembleia-geral que os eleger, e não poderá ser inferior, para cada 

membro em exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de 

representação e participação nos lucros.” (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/105530/lei-n-6-404-de-15-de-dezembro-de-1976#art-162
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A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia Geral que os elege e é 

reajustada seguindo o reajuste da remuneração dos membros da Diretoria. 

iv. razões que justificam a composição da remuneração. 

Os  membros da Diretoria Executiva ou Conselho de Administração estejam incluídos no plano de 

previdência complementar, estão sujeitos aos descontos das parcelas de suas remunerações como 

contribuições para o plano e às contrapartidas das parcelas relativas às contribuições da empresa, 

conforme regras estabelecidas pelo plano. 

c) principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação 

de cada elemento da remuneração: 

A remuneração dos membros do Conselho de Administradores e Diretores é fixada com base com base 
nas funções e responsabilidades de cada um. As contribuições para a previdência privada são 
estabelecidas em função da remuneração fixa e percentuais estabelecidos pelo regulamento do 
plano. 
 

d) como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de 

desempenho: 

 

A remuneração global dos administradores é definida pela Assembleia Geral Ordinária e leva em 

consideração a relevância de cada cargo e os fatores mencionados em c, acima.. 

 

e) como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, 

médio e longo prazo 

 

A remuneração fixa reflete uma compensação dos serviços prestados pelos executivos e visa 

incentivá-los e retê-los, de tal maneira a alinhar os interesses destes com os da Companhia. 

 

f) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores 

diretos ou indiretos 

Os executivos que integram a Diretoria ou o Conselho de Administração de outras empresas podem ser 

remunerados pelas respectivas empresas. 

g) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor 

Os membros da administração não fazem jus a remuneração ou beneficio vinculado a ocorrência de 
determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário da Companhia. 
 

13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 

prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e 

do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

Para o exercício de 2016, apenas um conselheiro e um diretor serão remunerados e não participarão 

de benefícios pós-emprego. 
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 3 3 3 3 

Remuneração fixa anual 
 

 
  Salário ou pró-labore R$240.000,00 R$398.400,10 R$611.858,32 R$230.022,00 

Benefícios direto e indireto    

 Participações em comitês    
 Outros    

 Descrição de outras 
remunerações fixas   

 

 Remuneração variável    

 Bônus    

 Participação de resultados    

 Participação em reuniões    

 Comissões    

 Outros    

 Descrição outras 
remunerações variáveis   

 

 Pós-emprego R$0,00 R$0,00 R$452.519,81 R$447.782,83 

Cessação do cargo   
  Baseada em ações   
  

Observação 
O Conselho de Administração passou a ser remunerado após 
jul./13; para 2015 apenas dois e em 2016 apenas um será 
remunerado, sem os benefícios pós-emprego. 

Total da remuneração R$240.000,00 R$398.400,10 
R$ 

1.064.378,13 
R$ 

677.804,83 
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DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

  31/12/2015 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 2 2 2 2 

Remuneração fixa anual 
 

 
 

 

Salário ou pró-labore R$360.000,00 R$ 637.469,97 R$ 888.694,97 
R$ 

1.164.366,28 

Benefícios direto e indireto     

Participações em comitês     

Outros     

Descrição de outras 
remunerações fixas   

 
 

Remuneração variável     

Bônus     

Participação de resultados     

Participação em reuniões     

Comissões     

Outros     

Descrição outras remunerações 
variáveis   

 
 

Pós-emprego R$ 0,00 R$ 255.637,80 R$ 297.497,35 R$ 241.984,37 

Cessação do cargo     

Baseada em ações 
 

   

Observação 

A Diretoria Estatutária foi composta por 3 (três) Diretores em 
2014, mas apenas dois foram remunerados. Em 2015 foram 
2(dois) diretores, sendo apenas um remunerado e em 2016 a 
previsão é a mesma composição e remuneração. 

Total da remuneração R$ 360.000,00 R$ 893.107,77 
R$ 

1.186.192,32 
R$ 

1.406.350,65 
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 CONSELHO FISCAL 

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 3 3 3 3 

Remuneração fixa anual   
 

 

Salário ou pró-labore R$ 252.000,00 R$ 283.966,68 R$ 254.427,97 R$ 247.062,66 

Benefícios direto e indireto   
 

 

Participações em comitês 
 

 
 

 

Outros 
 

 
 

 

Descrição de outras 
remunerações fixas 

 
 

 
 

Remuneração variável 
 

 
 

 

Bônus 
 

 
 

 

Participação de resultados 
 

 
 

 

Participação em reuniões 
 

 
 

 

Comissões 
 

 
 

 

Outros 
 

 
 

 

Descrição outras 
remunerações variáveis 

 
 

 
 

Pós-emprego 
 

 
 

 

Cessação do cargo 
 

 
 

 

Baseada em ações 
 

 
 

 

Observação   

Total da remuneração R$ 252.000,00 R$ 283.966,68 R$ 254.427,97 R$ 247.062,66 
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Cálculo do número de membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Conselho Fiscal 

  
Nº de Membros do C. de 

Adm. Nº de Membros da Diretoria 
Nº de Membros Conselho 

Fiscal 

Mês 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

janeiro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

fevereiro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

março 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

abril 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

maio 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

junho 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

julho 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

agosto 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

setembro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

outubro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

novembro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

dezembro 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Média 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

 

 

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o 

exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho 

fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

Não aplicável. Não há remuneração variável. 

 

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 

da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social 

corrente, descrever: 

Não aplicável. Não há remuneração variável. 

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 

exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da 

diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

Não se aplica. Vide item 13.4. 

 

13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária 

ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

Não se aplica. Vide item 13.4. 

 

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, 

elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 
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Não se aplica. Vide item 13.4. 

 

13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados 

nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das 

opções, indicando, no mínimo: 

 

Não se aplica. Vide item 13.4. 

 

13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no 

exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus 

controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros 

do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por 

órgão, na data de encerramento do último exercício social: 

 
Ações emitidas por Mendes Júnior Engenharia S/A 

Propriedade de membros do: ON PN TOTAL 

Conselho de Administração 6 120 126 

Diretor Estatutário - - - 

Conselho Fiscal - 17 17 

Total 6 137 143 

Ações emitidas por Edificadora S/A 

Propriedade de membros do: ON PN TOTAL 

Conselho de Administração 1 - 1 

Diretor Estatutário - - - 

Conselho Fiscal - - - 

Total 1 - 1 

Quotas emitidas por Península Participações S/C Ltda. 

Propriedade de membros do:  COTAS TOTAL 

Conselho de Administração  35.500 35.500 

Diretor Estatutário  - - 

Conselho Fiscal  - - 

Total  35.500 35.500 

Quotas emitidas por Times Participações Ltda. 

Propriedade de membros do:  COTAS TOTAL 

Conselho de Administração  380.444 380.444 

Diretor Estatutário  - - 

Conselho Fiscal  - - 

Total  380.444 380.444 

Quotas emitidas por Villa Vivace Ltda.-ME 

Propriedade de membros do:  COTAS TOTAL 

Conselho de Administração  1.306.686 1.306.686 

Diretor Estatutário    

Conselho Fiscal  - - 

Total  1.306.686 1.306.686 
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13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de 

administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de 

tabela: 

Órgão Diretoria Estatutária 

Número de membros 1 (um) 

Nome do plano PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS 

Quantidade de administradores que 

reúnem as condições para se aposentar 

1 (um) 

Condições para se aposentar 

antecipadamente 

Mínimo de 55 (cinquenta e cinco) anos de 

idade e mínimo de 5 (cinco) anos de 

participação no Plano 

Valor atualizado das contribuições 

acumuladas no plano de previdência até o 

encerramento do último exercício social, 

descontada a parcela relativa a 

contribuições feitas diretamente pelos 

administradores  

R$ 7.998.670,00 

Valor total acumulado das contribuições 

realizadas durante o último exercício 

social, descontada a parcela relativa a 

contribuições feitas diretamente pelos 

administradores 

R$ 250.928,64 

Se há a possibilidade de resgate 
antecipado e quais as condições 

Sim. O participante que se desligar do Plano e 

não estiver recebendo um dos benefícios 

previstos no Regulamento terá direito a 

resgatar o saldo de conta do participante. 

 

 

13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho 

de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal: 

  



MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF 17.162.082/0001-73 

 
Proposta da Administração à Assembleia Geral Ordinária  

a ser realizada em 2016 

 

29 
 

 

Valores anuais (em R$ 0,00)       

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 3 3 3 

Valor da maior remuneração (Reais) 240.000,00 656.472,58 524.456,83 

Valor da menor remuneração (Reais) 158.400,10 203.952,77 76.674,00 

Valor médio da remuneração (Reais) 199.200,05 354.792,71 225.934,94 

Observação: 
Os membros do Conselho de Administração 
passaram a ser remunerados a partir de agosto 
de 2013, em 2015 e 2016 apenas um. 

 

Valores anuais (em R$ 0,00)       

DIRETORIA ESTATUTÁRIA 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 2 3 3 

Valor da maior remuneração (Reais) 893.107,77 891.081,98 1.124.300,31 

Valor da menor remuneração (Reais) 893.107,77 295.110,34 282.050,34 

Valor médio da remuneração (Reais) 893.107,77 593.096,16 703.175,33 

Observação: 
Apenas dois diretores foram remunerados em 
2013 e 2014, em 2015 apenas um. 

 

Valores anuais (em R$ 0,00)       

CONSELHO FISCAL 

  31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Nº de membros 3 3 3 

Valor da maior remuneração (Reais) 115.966,68 87.254,43 87.719,26 

Valor da menor remuneração (Reais) 84.000,00 83.434,00 79.671,70 

Valor médio da remuneração (Reais) 94.655,56 84.809,32 82.354,22 
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13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o 

emissor. 

A Companhia não adota política específica no que se refere a remuneração e/ou indenizações para 

administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, exceto, neste último caso, 

pelos benefícios relacionados aos planos de previdência em vigor. 

 

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de 

cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 

controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto: 

 

Exercício Social Encerrado em 31 de Dezembro de  

 2015 2014 2013 

Conselho de Administração 100% 100% 100% 

Diretoria Estatutária 0 0 0 

Conselho Fiscal 0 0 0 
 

 

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 

do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria 

estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que 

ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:  

 

Não existem remunerações ou quaisquer valores reconhecidos no resultado da Companhia referentes 

à remuneração de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, por qualquer 

razão que não a função que ocupam. 

 

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 

de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do 

emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária 

ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores 

foram atribuídos a tais indivíduos. 
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Exercício de 

2015 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores 

diretos e indiretos  
R$ 0,00 R$ 230.051,01 R$ 0,00 R$ 230.051,01 

Sociedades sob 

controle comum  
R$ 0,00 R$ 777.442,39 R$ 0,00 R$ 777.442,39 

     

Exercício de 

2014 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores 

diretos e indiretos  
R$ 596.799,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 596.799,54 

Sociedades sob 

controle comum  
R$ 0,00 R$ 2.200.151,75 R$ 0,00 R$ 2.200.151,75 

     

Exercício de 

2013 

Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Controladores 

diretos e indiretos  
R$ 1.610.643,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.610.643,67 

Sociedades sob 

controle comum  
R$ 0,00 R$ 1.570.475,16 R$ 0,00 R$ 1.570.475,16 

 

 

13.16.  Fornecer outras informações que o emissor julgue relevante. 

 

A Sociedade julga que forneceu todas as informações relevantes. 

 
 
 


