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Rio de Janeiro, 20 de abril de 2010. 

 
 
Aos 
Senhores Debenturistas 
 
À 
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 
Avenida João Pinheiro, nº 146 – 15º andar, Conjunto 1.501 – Centro 
Belo Horizonte – MG 
At.:  Sr. Angelo Marcus de Lima Cota 
 Diretor de Relações com Investidores 
 
À 
Comissão de Valores Mobiliários 
Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º andar – Centro 
Rio de Janeiro – RJ 
At.: Superintendência de Registro de Valores Mobiliários – SRE  
 
À  
CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos 
Avenida República do Chile, nº 230, 11º andar – Centro 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 
 
Na qualidade de agente fiduciário da 7ª Emissão de Debêntures da MENDES JÚNIOR ENGENHARIA 
S.A., apresento a V. Sªs. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 
1983 e na Escritura Particular da Sétima Emissão de Debêntures Simples da Mendes Júnior Engenharia S.A. 
 
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora, 
demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. 
 
Informamos, também, que este relatório se encontra à disposição dos investidores na sede da Emissora, na 
Comissão de Valores Mobiliários e na CETIP. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 
 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 
Agente Fiduciário 
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1. CARACTERISTÍCAS DA EMISSORA  
 
 

Denominação 
Comercial: 

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 

Endereço da Sede: 
Avenida João Pinheiro, nº 146 - 15º andar, conjunto 1.501, Centro 
30.130-927 - Belo Horizonte – Minas Gerais 

Telefone/Fax: Tel. (31) 2121-9588 / Fax (31) 2121-9777 

D.R.I.: Angelo Marcus de Lima Cota 

CNPJ/MF nº 17.162.082/0001-73 

Auditor: BDO AUDITORES INDEPENDENTES 

Atividade: 

 
Indústria de construções, importação e exportação em geral, compra e venda de 
bens imóveis e de materiais, exploração de atividades agropecuárias e quaisquer 
outras atividades comerciais que se relacionem com o seu objeto principal. 
 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO 
 

Registro CVM nº: SEP/GER/DEB89/018 – 30 de novembro de 1989. 

Situação da 
Emissora: 

Adimplente com as obrigações pecuniárias. 

Código do Ativo na 
CETIP: 

MEND17 

Banco Mandatário 
/ Escriturador: 

BANCO ITAÚ S.A. 

Data de Emissão: 
Para todos os efeitos legais a data de emissão das debêntures é 1º de outubro de 
1989.  

Data de 
Vencimento: 

 
O prazo das debêntures é indeterminado, tendo sido estabelecido como novo prazo 
referencial de vencimento o período de 730 (setecentos e trinta) dias, compreendido 
entre 1º de novembro de 2008 e 1º de novembro de 2010. 
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Quantidade de 
Debêntures: 

Foram emitidas 123.000 (cento e vinte e três) mil debêntures. 

Número de Séries: A emissão foi realizada em série única. 

Valor Total da 
Emissão: 

 
O valor total da emissão é de R$ 4.392.524.340,00 em 1º de novembro de 2008, de 
acordo com o meu cálculo e minha interpretação dos termos e condições da 
escritura de emissão das debêntures e suas alterações e com as informações 
enviadas pela Emissora, não implicando em compromisso de aceitação por qualquer 
das partes envolvidas. 
 

Valor Nominal: 
O valor nominal das debêntures é de R$ 35.711,58 em 1º de novembro de 2008, 
respeitada a observação descrita no item Valor Total da Emissão. 

Forma: As debêntures são da forma escritural. 

Espécie: As debêntures são da espécie subordinada. 

Conversibilidade: As debêntures não são  conversíveis em ações da Emissora. 

Permuta: As debêntures não são permutáveis. 

Negociação: 

 
As debêntures foram registradas para negociação no mercado secundário em 
instituição financeira autorizada a operar sistema de custódia escritural de 
debêntures. As debêntures também se encontram registradas para negociação na 
CETIP. 
 

Atualização do 
Valor Nominal: 

 
As debêntures têm o seu valor nominal corrigido monetariamente com base na 
variação do índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M. 
 

Remuneração: 

 
As debêntures renderam juros fixos de 12% (doze por cento) ao ano de 1º de janeiro 
até 31 de outubro de 2008, e 7% (sete por cento) ao ano a partir de 1º de novembro 
de 2008, conforme a fórmula descrita na Escritura de Emissão e o Instrumento 
Particular de 5º Termo de Aditamento à Escritura de Emissão. 
 

Pagamento da 
Remuneração: 

 
Os juros remuneratórios serão pagos apenas no vencimento do título ou por ocasião 
do seu resgate antecipado, ou ainda por ocasião de amortização parcial, a critério do 
Conselho de Administração da Emissora, conforme descrito no item 7 da Escritura 
de emissão. 
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Amortização: 

 
Não haverá amortização do valor nominal unitário das debêntures. 
A critério do Conselho de Administração da Emissora,  poderão ser realizadas 
amortizações facultativas mediante aviso aos debenturistas,  com pelo menos 15 
(quinze) dias de antecedência, informando o volume da amortização. 
 

Repactuação: 

 
O prazo das debêntures é indeterminado, constituído por prazos referenciais de 
vencimentos periódicos. Ao final de cada prazo referencial de vencimento, o 
Conselho da Administração deliberará sobre a conveniência da fixação de novo 
prazo. 
 

Resgate 
Antecipado: 

 
A critério do Conselho de Administração da Emissora, e com aviso prévio de 30 
(trinta) dias, poderá ser antecipado o resgate das debêntures. O resgate poderá ser 
total ou parcial. No caso de resgate parcial,  estes serão feitos por sorteio, mediante 
aviso aos debenturistas com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, marcando 
dia, hora e volume de resgate. 
 

Vencimento 
Antecipado: 

 
O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações 
objeto da emissão de que se trata e exigir o imediato pagamento pela Emissora do 
valor nominal das debêntures em circulação,  acrescido de juros mediante carta 
protocolada com 10 (dez) dias de antecedência, caso se verifique algum dos 
seguintes eventos: 

a) decretação de falência da Emissora; 
b) pedido de concordata preventiva formulado pela Emissora; 
c) falta de cumprimento pela Emissora de qualquer das obrigações previstas na 

Escritura de Emissão não sanada em 30 (trinta) dias contados do aviso 
escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário. 
  

 
 

3. GARANTIA 
 
As debêntures da presente emissão não possuem garantia, por  serem  da espécie subordinada, isto é, 
concorrem ao patrimônio da Emissora em subordinação aos demais créditos, gozando de preferência tão 
somente sobre o crédito de seus acionistas. 
 
 

4. REPACTUAÇÃO 
 
Não houve repactuação das debêntures no exercício de 2009. 
 
 

5. POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES 
 

Em 31/12/2009 Quantidade de debêntures 

Em circulação: 63.306 

Tesouraria: 59.694 
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6. EVENTOS 2009 
 
Não houve pagamentos durante o exercício de 2009. 
 
 

7. EVENTOS E PAGAMENTOS PROGRAMADOS – 2010 
 
O pagamento de juros e amortização das Debêntures está programado para o dia 1º (primeiro) de novembro 
de 2010, tendo em vista que o Instrumento Particular de Quinto Termo de Aditamento à Escritura da Sétima 
Emissão de Debêntures Simples da Mendes Júnior Engenharia S.A., celebrado em 16 de outubro de 2008, 
prevê que o atual período de incidência das Debêntures se encerrará em 1º (primeiro) de novembro de 2010. 
 
 

8. EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS 
 
ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 30 DE ABRIL 
DE 2009. DATA, HORA E LOCAL: Deliberações da Assembleia Ordinária: examinadas e aprovadas as 
Demonstrações Financeiras da Companhia, incluindo o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do 
Exercício, das Mutações Patrimoniais e das Origens e Aplicações de Recursos, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes, e o Relatório da Administração, relativos ao período findo em 31.12.2008, colocados à disposição dos 
acionistas, por aviso incertos nos jornais "Minas Gerais", Órgão Oficial dos Poderes do Estado, ''Diário do Comércio" 
de Belo Horizonte, "O Dia SP", - São Paulo, nos dias 31.03.2009; 01.04.2009 e 02.04.2009, e publicados nos mesmos 
jornais na edição de 24.04.2009; 2) Aprovada a proposta da Administração para destinação do resultado do exercício de 
2008 da seguinte forma: a) constituição da Reserva Legal no valor de R$ 19.725.106,68 (dezenove milhões, setecentos 
e vinte e cinco mil, cento e seis reais e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 193, da Lei n.º  6.404/76; b) 
constituição da Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos, no valor de R$93.694.256,72 (noventa e três 
milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinqüenta e seis reais e setenta e dois centavos), uma vez que a 
situação financeira da Sociedade não permite a distribuição de dividendos; c) constituição da Reserva de Retenção de 
Lucro no valor de R$ 281.082.770,15 (duzentos e oitenta e hum milhões, oitenta e dois mil, setecentos e setenta reais e 
quinze centavos), com a destinação de R$83.782.770,15 (oitenta e três milhões, setecentos e oitenta e dois mil, 
setecentos e setenta reais e quinze centavos), para atender as necessidades de investimentos futuros da Sociedade, nos 
termos do artigo 196, da Lei 6.404/76, cuja viabilidade e execução está dependente do recebimento dos direitos 
creditórios de longo prazo; e de R$197.300.000,00 (cento e noventa e sete milhões e trezentos mil reais), para aumento 
do capital social, nos termos do artigo 199, da Lei 6.404/76; 3) Fixada a verba de até R$ 1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil reais), para pagamento dos honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da 
Diretoria, a vigorar até a data da Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras do exercício 
de 2009, cabendo ao Conselho de Administração fixar os honorários individuais dos administradores, nos termos do 
artigo 6º (sexto) do Estatuto Social; 4) Procedida a instalação do Conselho Fiscal, a pedido do representante da acionista 
Edificadora S.A. os representantes dos acionistas majoritários indicaram, para compor o conselho fiscal os Srs. Delson 
de Miranda Tolentino e Joaquim Falei Castellões para titulares e Affonso Henriques Prates Correia e Rodrigo Russo de 
Gusmão, para suplentes. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos acionistas majoritários, com 
9.978.102 (nove milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e dois) de votos, para membros do Conselho Fiscal, os 
senhores Delson de Miranda Tolentino, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI M 392.323 SSP/MG, CPF 
077.403.446-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Arquiteto Rafaelo Berti, n.º  837, bairro 
Mangabeiras e Joaquim Falei Castellões, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG n.º 8.169, CPF 008.027.196-00, 
residente e domiciliado em Juiz de Fora, MG, na rua Vereador José Gasparete, n.° 200, bairro Vale do Ipê, e eleitos 
como membros suplentes, respectivamente, os senhores Affonso Henriques Prates Correia, brasileiro, casado, 
advogado, OAB/MG 7.468, CPF 009.513.076-49, residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Odilon Braga n.º 1007, 
bairro Mangabeiras e Rodrigo Russo de Gusmão, brasileiro, casado, administrador de empresas, CI M 1.520.396 
SSP/MG, CPF na. 124.988.316-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Rio de Janeiro, na. 2017, 
apto. 702. Em seguida, procedeu-se à votação em separado, como determina a lei 6.404/76, para eleição do terceiro 
membro do conselho fiscal e seu respectivo suplente pelos acionistas minoritários. Os acionistas titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto indicaram para compor o conselho fiscal os Srs. Sizenando Rodrigues de Barros Neto 
para titular e Marco Aurélio Barroso Domingues, para suplente. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes 
dos acionistas minoritários, para membros do Conselho Fiscal, com 31.926 (trinta e um mil, novecentos e vinte e seis) 
votos os Srs. Sizenando Rodrigues de Barros Neto, brasileiro, casado, advogado, OAB/MG na. 22.997, CPF na. 
196.354.946-53, residente e domiciliado em Nova Lima, MG, na Rua Tomás Gonzaga, na. 605, como membro titular e 



Relatório Anual 2009 do Agente Fiduciário 
7ª Emissão de Debêntures Simples da Mendes Júnior Engenharia S.A. 

 

Página 8 de 16 
 

Marco Aurélio Barroso Domingues, brasileiro, casado, engenheiro civil e eletrotécnico, carteira de identidade n.º M 
435.591 SSP/MG, CPF 012.397.596-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, na Rua Santa Maria de 
Itabira, n.º 211, apto 1200, bairro Sion, como membro suplente. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal eleitos 
nesta data vigorarão até a realização da Assembléia Geral Ordinária da Sociedade que examinar as contas do ano de 
2009. Deliberações da Assembleia Extraordinária: foi deliberado e aprovado: (i) aprovado o aumento do capital 
social da Companhia no valor de R$ 197.300.000,00 (cento e noventa e sete milhões e trezentos mil reais), sem emissão 
de novas ações; (ii) aprovada a alteração do artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento do 
Capital Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - o capital social é de R$ 1.297.400.000,00 (um 
bilhão, duzentos e noventa e sete milhões e quatrocentos mil reais), representado por 10.309.388 (dez milhões, 
trezentos e nove mil, trezentas e oitenta e oito) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 6.976.765 (seis milhões, 
novecentos e setenta e seis mil, setecentas e sessenta e cinco) ações Ordinárias, 1.534.888 (um milhão, quinhentas e 
trinta e quatro mil, oitocentas e oitenta e oito) ações Preferenciais “A” e 1.797.735 (um milhão, setecentas e noventa e 
sete mil, setecentas e trinta e cinco) ações Preferenciais “B”. parágrafo 1º: O capital social poderá ser aumentado por 
deliberação do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o total de 35.176.968 
(trinta e cinco milhões, cento e setenta e seis mil, novecentas e sessenta e oito) ações, dentro dos seguintes limites 
segundo a espécie e classe: a) 11.725.656 (onze milhões, setecentas e vinte e cinco mil, seiscentas e cinqüenta e seis) 
ações escriturais ordinárias; b) 2.579.644 (dois milhões, quinhentas e setenta e nova mil, seiscentas e quarenta e 
quatro) ações escriturais preferenciais Classe “A”; e c) 20.871.668 (vinte milhões, oitocentas e setenta e uma mil, 
seiscentas e sessenta e oitocentas e setenta e uma mil, seiscentas e sessenta e oito) ações escriturais preferenciais 
Classe “B”. Parágrafo 2º - Será vedada a propriedade de ações ordinárias a estrangeiros, sejam eles pessoas naturais 
ou jurídicas. Parágrafo 3º - A cada ação escritural ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembléia 
Geral, e as ações escriturais preferenciais não terão direito a voto. Parágrafo 4º - As ações escriturais preferenciais 
classe “A” farão jus, prioritariamente à atribuição de um dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano sobre seu 
valor unitário, assim entendido como a razão entre o valor do capital social e o número de ações que o representam. 
Parágrafo 5º - As ações escriturais preferências classe “B” terão prioridade, em relação às ações ordinárias, na 
distribuição de um dividendo mínimo de 5% (cinco por cento) ao ano sobre seu valor unitário, conforme definido no 
parágrafo anterior, mas essa prioridade somente se exercerá em relação aos lucros que remanescerem depois de 
assegurado o dividendo mínimo prioritário das ações escriturais preferenciais classe “A”. Parágrafo 6º - As ações 
escriturais preferenciais classe “B” e as debêntures conversíveis em ações dessa classe poderão ser emitidas sem 
direito de preferência dos acionistas quando sua colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, subscrição 
pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle”. 
 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009. 
Deliberações: Colocado em discussão o único item da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade, a recondução dos 
atuais membros da Diretoria da Companhia para o mandato de 3 (três) anos, a vigorar até 30 de abril de 2012, na forma 
do artigo 14 do Estatuto Social, sendo: Diretor Presidente: Jésus Murillo Valle Mendes, brasileiro, casado sob regime de 
comunhão universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Professor 
Lourenço Menicucci, n° 111, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-100; Carteira de Identidade n° M-1.113.315 SSP/MG, 
CPF n° 001.110.406-63; Diretor Superintendente: Ângelo Alves Mendes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na rua Rio de Janeiro, nº 
2299, ap.101, Bairro Lourdes, CEP 30160-042, carteira de identidade nº M-524.840 SSP/MG, CPF nº 257.398.246-72; 
Diretor de Finanças, Controle e de Relações com o Investidor: Angelo Marcus de Lima Cota, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua 
João Antônio Azeredo, nº 220, ap. 501, Bairro Belvedere, CEP 30320-610, carteira de identidade nº 1.263.895 SSP/DF, 
CPF nº 370.191.556-34. Os Diretores indicados e eleitos declararam, antecipadamente, que não incorrem em nenhuma 
proibição no exercício de atividade mercantil, que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente com a Companhia, não tendo, nem representando interesse conflitante com o da Companhia, nos termos da 
Instrução CVM n° 367, de 29/5/2002 e art. 147, §§ 3° e 4°, da Lei 6.404/76, e comprometeram-se a conhecerem, 
observarem e acatarem os princípios, valores éticos e normas estabelecidos pelo Código de Conduta Ética da 
Companhia, bem como as determinações da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante. 
 
COMUNICADO AO MERCADO, 24/04/2009: A Mendes Júnior Engenharia S.A., companhia aberta, com sede na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, 146, 15º andar, Bairro Centro, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.162.082/0001-73, em atendimento à consulta acima formulada, faz uso do presente 
Comunicado para esclarecer que para fins de distribuição de dividendos será adotada a data da posição acionária dos 
acionistas inscritos nos registros da Companhia na data de realização da AGO/E de 30/04/2009 e a distribuição será 
efetuada proporcionalmente ao capital social, ou seja, considerando-se a quantidade de ações detidas por cada acionista. 
O valor bruto em reais (R$) por ação, ON, PNA e PNB, será de R$9,08 (nove reais e oito centavos). 
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COMUNICADO AO MERCADO, 30/06/2009 – A Mendes Júnior Engenharia S.A., companhia aberta, com sede na 
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, 146, 15º andar, Bairro Centro, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 17.162.082/0001-73, em atendimento ao ofício GAE/CREM – 1593/09 da BM&FBovespa, faz 
uso do presente Comunicado ao Mercado para esclarecer que na AGO/E de 27/4/2005 foi aprovada a utilização do 
saldo destinado à Reserva Especial para Dividendos não Distribuídos, constituída pela AGE/O de 21/5/2001, visando a 
compensação de prejuízos e que, em virtude dessa compensação, não haverá distribuição do dividendo mencionado nas 
AGE/O de 21/5/2001. 
 
As cópias das atas e comunicados descritos acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário e no site 
www.cvm.gov.br. 
 
 

9. AVISO AOS DEBENTURISTAS 
 
Durante o exercício de 2009 não houve Aviso aos Debenturistas.  
 
 

10. ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS 
 
Durante o exercício de 2009 não foi realizada nenhuma Assembléia de Debenturistas.  
 
 

11. INSTRUMENTO DE ADITAMENTO À ESCRITURA DE EMISSÃO 
 
Durante o exercício de 2009 não foram celebrados instrumentos de aditamento à escritura de emissão das 
debêntures. 
 
 

12. VENCIMENTO ANTECIPADO 
 
Não ocorreu qualquer dos eventos mencionados na Escritura de Emissão que pudessem tornar a emissão 
antecipadamente vencida. A Emissora enviou ao Agente Fiduciário declaração de adimplência relativa às 
obrigações estabelecidas na Escritura de Emissão. 
 
 

13. DESEMPENHO DA EMISSORA 
 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
(Fonte: DFP-CVM 31/12/2009) 
 
Senhores Acionistas, 
 
Apresentamos a V.Sas. nossas demonstrações contábeis referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2009, 
comparativas com 31 de dezembro de 2008, alterado pelos ajustes de exercícios anteriores. 
 
Desempenho 
A Companhia vem, ao longo dos anos, administrando seus direitos creditórios e suas obrigações dentro das melhores 
práticas de mercado. Os direitos creditórios, quando ocorrentes, materializarão os resultados contábeis previstos. 
 
A Companhia procedeu ajuste de exercícios anteriores referente a empréstimo com instituição financeira com objetivo 
de adequar o saldo de seu débito aos índices estipulados contratualmente, compatibilizando o valor da dívida com 
aquele informado pelo credor. O incremento no patrimônio líquido foi de R$55.047.099,68 (cinqüenta e cinco milhões, 
quarenta e sete mil, noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), líquido de imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro. 
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Destinação do Resultado do Exercício e de Ajustes de Exercícios Anteriores 
A proposta da Administração é para a constituição da reserva legal no valor de R$21.791.461,49 (vinte e um milhões, 
setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) sobre o lucro líquido do 
exercício, constituição de reserva especial para dividendos não distribuídos no valor de R$103.509.442,07 (cento e três 
milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos) sobre o lucro líquido do exercício 
ajustado e R$310.528.326,23 (trezentos e dez milhões, quinhentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte 
e três centavos) para reserva de retenção de lucros. 
 
Capital Social 
Como proposta à Assembléia Geral Extraordinária, aumentar o capital em R$224.000.000,00 (duzentos e vinte e quatro 
milhões de reais), sem emissão de novas ações, passando o capital para R$1.521.400.000,00 (um bilhão, quinhentos e 
vinte e um milhões e quatrocentos mil reais), representado por 10.309.388 ações escriturais nominativas, sem valor 
nominal. 
 
Retenção de Lucros 
A Administração propõe, ainda, que o saldo da reserva de retenção de lucros seja aprovado com base no orçamento de 
capital a ser apresentado na Assembléia Geral, no valor de R$86.528.326,23 (oitenta e seis milhões, quinhentos e vinte 
e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), como recursos para investimentos futuros. 
 
Auditores Independentes 
No exercício de 2009, os auditores externos da Mendes Júnior Engenharia S.A., BDO Auditores Independentes, não 
foram contratados para prestar outros serviços, que não os de auditoria das demonstrações contábeis. 
 
Perspectivas 
A Administração vem direcionando sua atenção prioritariamente ao recebimento de seus créditos junto às entidades 
subordinadas ao Governo Federal e Estadual. O sucesso no recebimento efetivo desses créditos modificará 
substancialmente a situação econômica e financeira da Companhia 
 
Belo Horizonte, 25 de março de 2010. 
 
A Diretoria 
 
 

14. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
(Fonte: DFP-CVM 31/12/2009) 

 
BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) 

ATIVO 31/12/2009 AV% 31/12/2008 AV% AH% 

1. ATIVO TOTAL 6.860.867 100,00% 6.107.921 100,00% 112,33% 

1.01 Ativo Circulante 75.168 1,10% 70.261 1,15% 106,98% 

1.01.01 Disponibilidades 1 0,00% 8 0,00% 12,50% 

1.01.02 Créditos 75.167 1,10% 70.253 1,15% 106,99% 

1.01.02.01 Clientes 75.167 1,10% 70.253 1,15% 106,99% 

1.01.02.02 Créditos Diversos - - - - 0,00% 

1.01.03 Estoques - - - - 0,00% 

1.01.04 Outros - - - - 0,00% 

1.02 Ativo Não Circulante 6.785.699 98,90% 6.037.660 98,85% 112,39% 

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 6.779.889 98,82% 6.031.793 98,75% 112,40% 

1.02.01.01 Créditos Diversos 6.593.928 96,11% 5.806.269 95,06% 113,57% 

1.02.01.01.01 Direitos Creditórios 6.593.928 96,11% 5.806.269 95,06% 113,57% 

1.02.01.02 Créditos com Pessoas Ligadas 66.003 0,96% 60.093 0,98% 109,83% 

1.02.01.02.01 Com Coligadas e Equiparadas - - - - 0,00% 

1.02.01.02.02 Com Controladas - - - - 0,00% 

1.02.01.02.03 Com Outras Pessoas Ligadas 66.003 0,96% 60.093 0,98% 109,83% 
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1.02.01.03 Outros 119.958 1,75% 165.431 2,71% 72,51% 

1.02.01.03.01 Contas a Receber de Clientes 45.886 0,67% 110.007 1,80% 41,71% 

1.02.01.03.02 Títulos a Receber 70.563 1,03% 49.387 0,81% 142,88% 

1.02.01.03.03 Outros Realizáveis a Longo Prazo 3.509 0,05% 6.037 0,10% 58,12% 

1.02.02 Ativo Permanente 5.810 0,08% 5.867 0,10% 99,03% 

1.02.02.01 Investimentos 3.521 0,05% 3.501 0,06% 100,57% 

1.02.02.01.01 Participações Coligadas/Equiparadas 2.606 0,04% 2.586 0,04% 100,77% 

1.02.02.01.02 Participações Coligadas/Equiparadas-Ágio - - - - 0,00% 

1.02.02.01.03 Participações em Controladas - - - - 0,00% 

1.02.02.01.04 Participações em Controladas - Ágio - - - - 0,00% 

1.02.02.01.05 Outros Investimentos 915 0,01% 915 0,01% 100,00% 

1.02.02.02 Imobilizado 2.289 0,03% 2.366 0,04% 96,75% 

1.02.02.03 Intangível - - - - 0,00% 

1.02.02.04 Diferido - - - - 0,00% 

PASSIVO 31/12/2009 AV% 31/12/2008 AV% AH% 

2 PASSIVO TOTAL 6.860.867 100,00% 6.107.921 100,00% 112,33% 

2.01 Passivo Circulante 1.820.554 26,54% 897.775 16,08% 185,37% 

2.01.01 Empréstimos e Financiamentos 437.465 6,38% 340.767 6,96% 102,90% 

2.01.02 Debêntures 1.260.973 18,38% 389.944 6,38% 323,37% 

2.01.03 Fornecedores 17.485 0,25% 16.801 0,28% 104,07% 

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições - - - - - 

2.01.05 Dividendos a Pagar - - - - - 

2.01.06 Provisões 55.486 0,81% 97.100 1,59% 0,00% 

2.01.07 Dívidas com Pessoas Ligadas - - - 0,00% 0,00% 

2.01.08 Outros 49.145 0,72% 53.163 0,87% 0,00% 

2.01.08.01 Adiantamentos de Clientes 20.923 0,30% 21.567 0,35% 97,01% 

2.01.08.02 Títulos e Contas a Pagar 25.051 0,37% 28.540 0,47% 87,78% 

2.01.08.03 Impostos e Contribuições Parcelados 2.683 0,04% 2.670 0,04% 100,49% 

2.01.08.04 Salários e Encargos Sociais 488 0,01% 386 0,01% 0,00% 

2.02 Passivo Não Circulante 2.009.791 29,29% 2.560.465 41,44% 0,00% 

2.02.01 Passivo Exigível a Longo Prazo 2.009.791 29,29% 2.560.465 41,44% 79,40% 

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos - - - - - 

2.02.01.02 Debêntures - 0,00% 748.351 - 0,00% 

2.02.01.03 Provisões 125.094 1,82% 108.966 1,78% 114,80% 

2.02.01.04 Dívidas com Pessoas Ligadas - - - - - 

2.02.01.05 Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital - - - - - 

2.02.01.06 Outros 1.884.697 27,47% 1.703.088 27,40% 112,60% 

2.02.01.06.01 Títulos e Contas a Pagar 75.901 1,11% 93.669 1,53% 81,03% 

2.02.01.06.02 Impostos e Contribuições Parcelados 827.207 12,06% 804.730 13,18% 0,00% 

2.02.01.06.03 Imp. de Renda e Contrib. Social Diferido 981.589 14,31% 804.689 12,69% 0,00% 

2.03 Resultados de Exercícios Futuros - 0,00% - 0,00% 0,00% 

2.05 Patrimônio Líquido 3.030.522 44,17% 2.649.741 42,48% 116,80% 

2.05.01 Capital Social Realizado 1.297.400 18,91% 1.100.100 18,01% 117,93% 

2.05.02 Reservas de Capital - - - - - 

2.05.03 Reservas de Reavaliação - - - - - 

2.05.03.01 Ativos Próprios - - - - - 

2.05.03.02 Controladas/Coligadas e Equiparadas - - - - - 

2.05.04 Reservas de Lucro 1.733.122 25,26% 1.549.641 24,47% 0,00% 
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2.05.04.01 Legal 111.737 1,63% 92.698 1,47% 0,00% 

2.05.04.02 Estatutária - - - - - 

2.05.04.03 Para Contingências - - - - - 

2.05.04.04 De Lucros a Realizar - - - - - 

2.05.04.05 Retenção de Lucros 1.090.633 15,90% 1.016.626 16,00% 0,00% 

2.05.04.06 Especial p/ Dividendos Não Distribuídos 530.752 7,74% 440.317 6,99% 0,00% 

2.05.04.07 Outras Reservas de Lucro - - - - - 

2.05.05 Ajustes de Avaliação Patrimonial - - - - - 

2.05.05.01 Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários - - - - - 

2.05.05.02 Ajustes Acumulados de Conversão - - - - - 

2.05.05.03 Ajustes de Combinação de Negócios - - - - - 

2.05.06 Lucros/Prejuízos Acumulados - - - - - 

2.05.07 Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital - - - - - 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (Reais Mil) 

 31/12/2009 AV% 31/12/2008 AV% AH% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 2.133 0,38% 1.707 0,34% 124,96% 

3.02 Deduções da Receita Bruta - 0,00% - 0,00% - 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 2.133 0,38% 1.707 0,34% 124,96% 

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos - 0,00% - 0,00% - 

3.05 Resultado Bruto 2.133 0,38% 1.707 0,34% 124,96% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 553.959 99,32% 502.193 99,17% 0,00% 

3.06.01 Com Vendas - 0,00% - 0,00% - 

3.06.02 Gerais e Administrativas (20.486) -3,67% (18.809) -3,71% 0,00% 

3.06.03 Financeiras 545.978 97,89% 539.406 106,52% 101,22% 

3.06.03.01 Receitas Financeiras 819.902 147,00% 932.548 184,15% 87,92% 

3.06.03.02 Despesas Financeiras (273.924) -49,11% (393.142) -77,64% 69,68% 

3.06.04 Outras Receitas Operacionais 29.038 5,21% (17.228) -3,40% -168,55% 

3.06.04.01 Reversão (Constituição) Provis. Operac. 29.038 5,21% (17.228) -3,40% -168,55% 

3.06.05 Outras Despesas Operacionais (571) -0,10% (1.176) -0,23% 0,00% 

3.06.05.01 Despesas Tributárias (571) -0,10% (1.176) -0,23% 48,55% 

3.06.06 Resultado da Equivalência Patrimonial - 0,00% - 0,00% - 

3.07 Resultado Operacional 556.092 99,70% 503.900 99,51% 110,36% 

3.08 Resultado Não Operacional 1.590 0,29% 2.307 0,46% 68,92% 

3.08.01 Receitas 1.661 0,30% 2.495 0,49% 66,57% 

3.08.02 Despesas (71) -0,01% (188) -0,04% 37,77% 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 557.682 99,99% 506.207 99,96% 110,17% 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social (176.901) -31,72% (117.397) -23,18% 150,69% 

3.11 IR Diferido - 0,00% - 0,00% - 

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias - 0,00% - 0,00% - 

3.12.01 Participações - 0,00% - 0,00% - 

3.12.02 Contribuições - 0,00% - 0,00% - 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio - 0,00% - 0,00% - 

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 380.781 68,27% 388.810 76,78% 0,00% 
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Reais Mil) 

  31/12/2009 31/12/2008 

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 12 (733) 

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações (42.363) (63.580) 

4.01.01.01 Lucro do exercício antes IRPJ e CSLL 557.682 506.207 

4.01.01.02 Depreciação 76 89 

4.01.01.03 Receitas financeiras líquidas das despes (543.742) (539.405) 

4.01.01.04 Contas receber de clientes-rec.(pagto) (164) 1.638 

4.01.01.05 Títulos e contas a pagar (27.597) (20.250) 

4.01.01.06 Provisões p/contingências (26.092) 1.839 

4.01.01.07 Imp. e contrib. parcelados- liquidados (5.253) (2.543) 

4.01.01.08 Créditos com controladora 2.845 (12.513) 

4.01.01.09 Imposto contrib parcelados e outros exig (118) 1.358 

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 42.375 62.847 

4.01.02.01 Contas receber de clientes- recebimentos 65.007 56.384 

4.01.02.02 Emprestimos e financ. renegociados (2.775) - 

4.01.02.03 Crédito com empresas ligadas (1.497) 7.637 

4.01.02.04 Outros realizáveis (18.360) (1.174) 

4.01.03 Outros - - 

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento (19) 735 

4.02.01 Adiantamento p/fut. aumento capital (20) (1.384) 

4.02.02 Provisão perdas em investimentos - 2.110 

4.02.03 Resultado baixa ativos permanentes 1 14 

4.02.04 Aumento em ativo permanente - (5) 

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento - - 

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes - - 

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes (7) 2 

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 8 6 

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1 8 

 
As notas explicativas encontram-se à disposição neste Agente Fiduciário, na sede da Emissora ou podem ser 
acessadas através do site www.cvm.gov.br. 
 
 

15. ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
 
O Endividamento Geral da Emissora apresentou uma leve redução de 1,69 ponto percentual em 2009, 
ficando em 55,83%. A Composição do Endividamento passou de 27,96% em 2008 para 47,53% no ano 
seguinte. O Grau de Imobilização do Patrimônio Líquido da Emissora ficou em 0,19% em 2009, em 
comparação aos 0,23% do ano anterior. O Grau de Imobilização de recursos não correntes ficou praticamente 
estável entre 2008 e 2009 (0,11% e 0,12%, respectivamente). O Passivo Onerosos sobre o Ativo apresentou 
queda de 12,73 pontos percentuais, passando de 48,40% em 2008 para 35,67% no ano passado.  
 
No que se refere à liquidez da Emissora, pode-se destacar que a Liquidez Geral aumentou de 1,74 em 2008 
para 1,79 em 2009. A Liquidez Corrente e a Liquidez Seca apresentaram uma redução de 0,07 em 2008 para 
0,04 em 2009. A Liquidez Imediata se manteve em 0,00 em 2009. 
 
O Lucro Líquido da Emissora em 2009 foi de R$ 380.781 Mil uma queda de 2,07% frente ao resultado de 
2008 que ficou em R$ 388.810 Mil. O Total de Receitas (Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços + 
Receitas Financeiras + Receitas Não Operacionais) em 2009 foi de R$ 823.696 Mil contra R$ 936.750 Mil 
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em 2008, representando uma queda de 12,07%. A Margem Bruta (Resultado Bruto sobre Total de Receitas) 
apresentou alta de 0,18% em 2008 para 0,26% em 2009 e a Margem Operacional (Resultado Operacional 
sobre Total de Receitas) subiu de 53,79% para 67,51% no mesmo período de comparação. A Margem 
Líquida (Lucro Líquido sobre Total de Receitas) mostrou alta de 4,72 pontos percentuais, variando de 
41,51% em 2008 para 46,23% em 2009. 
 
Em 2009, o Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido mostrou queda de 16,15% frente a 2008 para 
14,98%, assim como o de Rentabilidade de Investimentos reduziu-se de 6,37% em 2009 para 5,55% no ano 
anterior. O Giro do Ativo permaneceu inalterado em 2009, ficando em 0,03%. 
 
 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Índices de Estrutura de Capital 2009 2008 

 Endividamento Geral  55,83% 57,52% 

 Composição do Endividamento  47,53% 27,96% 

 Imobilização do Patrimônio Líquido  0,19% 0,23% 

 Imobilização de recursos não correntes  0,12% 0,11% 

 Passivo Oneroso sobre o Ativo  35,67% 48,40% 

Índices de Liquidez 2009 2008 

Liquidez Geral 1,79 1,74 

Liquidez Corrente 0,04 0,07 

Liquidez Seca 0,04 0,07 

Liquidez Imediata 0,00 0,00 

Índices de Rentabilidade 2009 2008 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 12,56% 14,98% 

Rentabilidade de Investimentos 5,55% 6,37% 

Giro do Ativo 0,03% 0,03% 

Margem Bruta 0,26% 0,18% 

Margem Operacional 67,51% 53,79% 

Margem Líquida 46,23% 41,51% 
 
 

16. PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
(Fonte: DFP-CVM 31/12/2009) 

 
Aos Acionistas e Administradores da 
Mendes Júnior Engenharia S.A. 
Belo Horizonte - MG 
 
1. Examinamos o balanço patrimonial da Mendes Júnior Engenharia S.A. (“Companhia”), em 31 de dezembro de 2009 

e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor 
adicionado correspondentes ao exercício findo nesta data, elaborado sob a responsabilidade de sua Administração. 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 
 

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: a) o 
planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de 
controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam 
os valores e as informações contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 
representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto. 
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3. Em nossa opinião as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e a financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2009, o resultado de 
suas operações, as mutações do patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas operações 
referentes ao exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 
4. Conforme mencionado na nota explicativa no 4, às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2009, encontra-

se contabilizada a importância de R$6.593.928 mil (R$5.806.269 mil em 2008) 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. Atualmente a companhia apresentou embargos de declaração à decisão da 
primeira turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que deu provimento a apelação da CHESF, Governo 
Federal e Ministério Público Federal. Referidos créditos foram parcialmente utilizados como garantia ou foram 
cedidos para liquidação de passivos. Os direitos creditórios são considerados pela Administração, com base em 
parecer de seus assessores jurídicos, como líquidos e certos e conservadores quanto ao pleito judicial em curso, cujo 
montante é considerado suficiente para suportar as referidas cessões e garantias, bem como em relação à expectativa 
de recebimento. 

 
5. Conforme mencionado na nota explicativa no 3 às demonstrações contábeis, as contas a receber de clientes 

(circulante e não circulante) no montante de R$121.053 mil (R$180.260 mil em 2008 ) e contas retificadoras de 
passivos vinculados no montante de R$ 205.276 mil (R$181.214 mil em 2008) 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. Entretanto, a realização destes créditos depende do sucesso destas 
ações. 

 
6. Conforme mencionado nas notas explicativas nos 5 e 8 às demonstrações contábeis, em 31 de dezembro de 2009 a 

Companhia mantêm direitos creditórios no montante de R$46.012 mil (R$46.012 mil em 2008), oriundos do 
encontro de contas junto à instituição financeira federal credora da Companhia, cujo montante de R$4.328.549 mil 
(R$5.291.296 mil em 2008) classificado no balanço patrimonial como redutor do saldo de Empréstimos e 
Financiamentos foi cedido para compensação de dívidas. A instituição financeira credora efetuou execução de 
cobrança destes passivos, para a qual Companhia efetuou embargos, com sentença favorável, inclusive com Recurso 
Especial interposto já admitido. Os direitos creditórios são decorrentes de operações do Grupo Mendes Junior 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. 

 
7. A companhia vem apresentando insuficiência de capital no montante de R$1.750.796 mil em 31 de dezembro de 

2009 (R$911.869 mil em 2008). A manutenção das suas atividades depende fundamentalmente da evolução 
favorável das medidas com impacto nas áreas operacional e administrativa, com efeitos sobre passivos e fluxos de 
caixa, e do desfecho favorável dos assuntos comentados nos parágrafos 4, 5 e 6. As demonstrações contábeis foram 
preparadas no pressuposto da companhia continuar em operação e não incluem quaisquer ajustes com relação à 
recuperação dos ativos no montante dos passivos que poderiam resultar como conseqüência da eventual evolução 
desfavorável destes assuntos. 

 
8. Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, 

compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio 
líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, sobre as quais emitimos parecer com ressalva em 20 de março de 
2009, referente à alteração pela administração dos cálculos dos saldos devedores de determinado empréstimo, 
vencido desde 1995, cujo passivo circulante estava a menor em R$4.034.156 mil e as despesas financeiras do 
exercício de 2008 reduzidas no montante de aproximadamente R$1.132.698 mil. Em 2009, conforme descrito na 
nota explicativa nº 8.2, a Companhia, dentro de uma melhor interpretação aos termos contratuais, ajustou os saldos 
junto ao respectivo empréstimo que resultou em diminuição dos encargos provisionados e, consequentemente, em 
um aumento do patrimônio líquido de R$55.047 mil (líquido dos imposto sobre renda e da contribuição social).    

 
9. Em função dos ajustes descritos na nota explicativa 8.2 as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2008 foram ajustadas para fins comparativos, cujo recálculo dos encargos financeiros sobre o 
empréstimo vencido tiveram seus efeitos ajustados aos correspondentes períodos a que se referiam 

 
Belo Horizonte, 26 de março de 2010. 
Antônio de Pádua Soares Pelicarpo 
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17. DAS INFORMAÇÕES 
 
O Agente Fiduciário não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contidas nas informações 
divulgadas pela Emissora, que manteve atualizado seu registro de companhia aberta perante a Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM no exercício de 2009. A Emissora enviou ao Agente Fiduciário declaração de 
adimplência relativa à prestação obrigatória de informações. 
 
 

18. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 
 
O Agente Fiduciário declara que se encontra plenamente apto a continuar no exercício da função de Agente 
Fiduciário desta emissão de debêntures da MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A., de acordo com o 
disposto no artigo 68, alínea “b” da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 12, alínea “l” da 
Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983. 
 
 
Rio de Janeiro, 20 de abril de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 
Agente Fiduciário 


