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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015. 

 

 

Aos 

Senhores Debenturistas 

 

 

À 

MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 

Avenida João Pinheiro, nº 39, 14º andar – Centro 

30.130-180 – Belo Horizonte – MG 

At.:  Sr. Ângelo Alves Mendes  

 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  

 

 

Ao 

CETIP S.A – MERCADOS ORGANIZADOS 

Avenida República do Chile, 230, 11º andar 

20031-170 – Rio de Janeiro – RJ 

At.: Gerência de Valores Mobiliários 

 

 

 

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, no meu escritório localizado na Avenida Ayrton Senna, nº 3.000, parte 3, 

bloco Itanhangá, sala 3.105, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, e no CETIP. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 

Agente Fiduciário 
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1. CARACTERÍSTICAS DA EMISSORA  
 

Denominação 

Comercial: 
MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 

Endereço da Sede: 
Avenida João Pinheiro, nº 39, 14º andar – Centro 

30.130-180 – Belo Horizonte – MG. 

Telefone/Fax: (31) 2121.9920 / (31) 3224.2695. 

D.R.I.: Ângelo Alves Mendes 

CNPJ/MF nº 17.162.082/0001-73. 

Auditor: BDO RCS Auditores Independentes SS. 

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 
 

Título: Debêntures. 

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

Código ISIN: BRMENDDBS019. 

Código do Ativo na 

CETIP: 
MEND17. 

Situação da 

Emissão: 
Ativa. 

 

Situação da 

Emissora: 

 

Em razão da repactuação ocorrida em 01/11/2012, um dos debenturistas exerceu o 

seu direito e solicitou a aquisição obrigatória pela Emissora de suas 154 debêntures. 

A Emissora informou ao debenturista sua intenção em realizar o pagamento das 

debêntures mediante a concessão de desconto, com base em legislação estadual 

especial. O referido debenturista não concedeu o desconto, tendo a Emissora 
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ingressado com ação em 07/01/2014 pleiteando o pagamento com o desconto a que 

entende ter direito com base em legislação estadual especial, e o debenturista 

ingressado com ação de execução cobrando o valor das debêntures, sem o desconto 

pleiteado pela Emissora. Ambas ações estão em 1ª instância, sem julgamento até o 

momento. 

 

Banco Mandatário 

/ Escriturador: 
Banco Itaú S.A. 

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

Quantidade de 

Debêntures: 
Foram emitidas 123.000 (cento e vinte e três) mil Debêntures. 

Valor Nominal: 

 

O Valor Nominal unitário das Debêntures acrescido dos juros calculados até o dia 

1º de novembro de 2014 é de R$ 72.140,12, respeitada a observação descrita no 

item Valor Total da Emissão. 

 

 

Valor Total da 

Emissão: 

 

O Valor Total da Emissão em 1º de novembro de 2014 é de R$ 8.873.234,64, 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. 

 

Forma: As Debêntures são da forma escritural. 

Espécie: As Debêntures são da espécie subordinada. 

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 compreendido entre 1º de novembro de 2014 e 

1º de novembro de 2016. 

 

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 fazem jus a juros fixos de 7% (sete por cento) ao ano durante o atual 

período de vigência, que expirará em 01/11/2016. 
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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 item 7 da Escritura de emissão. 

 

 

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. REPACTUAÇÃO 
 

As debêntures foram repactuadas em 1º de novembro de 2014, tendo seu novo período de incidência 

estabelecido com início em 1º de novembro de 2014 e término em 1º de novembro de 2016. 

 

Em razão da repactuação ocorrida em 01/11/2012, um dos debenturistas exerceu o seu direito e solicitou a 

aquisição obrigatória pela Emissora de suas 154 debêntures. A Emissora informou ao debenturista sua 

intenção em realizar o pagamento das debêntures mediante a concessão de desconto, com base em legislação 

estadual especial. O referido debenturista não concedeu o desconto, tendo a Emissora ingressado com ação 

em 07/01/2014 pleiteando o pagamento com o desconto a que entende ter direito com base em legislação 

estadual especial, e o debenturista ingressado com ação de execução cobrando o valor das debêntures, sem o 

desconto pleiteado pela Emissora. Ambas ações estão em 1ª instância, sem julgamento até o momento. 
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4. POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES 
 

Em 31/12/2014: Quantidade de debêntures 

Em circulação (CETIP): 20.665 

Em circulação (Escriturador): 42.641 

Tesouraria: 59.694 

 

 

5. EVENTOS 2014 
 

Não houve pagamentos durante o exercício de 2014. 

 

 

6. EVENTOS PROGRAMADOS 2015 
 

Não há eventos e pagamentos programados para o exercício de 2015. 

 

 

7. EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS 
 
AGOE – 30/04/2014 – Deliberações: Examinadas e aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos 

administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, relativos ao período 

findo em 31.12.2013, publicadas no "Diário Oficial de Minas Gerais" e no jornal "Estado de Minas" de Belo Horizonte 

nos dias 17 e 18 de abril de 2014, respectivamente; 2) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a 

compensação do prejuízo do exercício, no montante de R$272. l 12.117,84 (duzentos e setenta e dois milhões, cento e 

doze mil, cento e dezessete reais c oitenta c quatro centavos), acrescido dos resultados abrangentes, no montante de 

R$16.224.944,00 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais), reduzido dos 

créditos decorrentes da realização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial, no montante de R$384.874,60 

(trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), totalizando R$287.952.187,24 

(duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e quatro 

centavos), com a conta de Lucros Acumulados - Retenção de Lucros Para Investimento, conforme artigo 189 da Lei 

6.404176; 3) Aprovada, por unanimidade dos acionistas presentes, a fixação da verba de até R$2.000.000,00 (dois 

milhões de reais) para pagan1ento dos honorários globais dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração, 

no período compreendido entre 01/05/2014 e 30/04/2015; 4) Procedida a instalação do Conselho Fiscal, a pedido do 

representante da acionista Edificadora S.A. O representante da acionista Edificadora S.A. indicou para compor o 

Conselho Fiscal os Srs. Joaquim Falei Castellões e Antônio Alvares Duarte para titulares e Paulo Rogério Teixeira 

Neves e Benedito Menote Pacheco para suplentes, respectivamente. Procedida a eleição, foram eleitos como 

representantes dos acionistas majoritários para membros titulares do Conselho Fiscal, os senhores Joaquim Falei 

Castellões, e Antônio Alvares Duarte, e eleitos como membros suplentes, respectivamente, os senhores Paulo Rogério 

Teixeira Neves. 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. Luiz Henrique da Silva Gomes, 

para titular, e Paulo Roberto Martins Dias, para suplente. Procedida a eleição, foram eleitos como representantes dos 

acionistas minoritários, para membros do Conselho Fiscal, os Srs. Luiz Henrique da Silva Gomes, como membro titular, 

e Paulo Roberto Martins Dias, como membro suplente. O Presidente infonnou que os conselheiros indicados 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 interesses 

conflitantes com os da Companhia. Os mandatos dos membros do Conselho Fiscal eleitos nesta data vigorarão até a 

realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que examinar as demonstrações financeiras do exercício de 

2014; 5) Os acionistas, por unanimidade dos presentes, fixaram a remuneração global dos membros titulares do 

Conselho Fiscal. 
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RCA – 10/10/2014 – Deliberações: 1) Apresentados os resultados econômico financeiros da Companhia realizados 

no período de janeiro a setembro de 2014; 2) aprovado "novo prazo referencial" das debêntures da 7" Emissão, que 

terá início em 01/11/2014 e término em 01/11/2016, mantido o indexador IGP-M (Índice Geral de Preços de 

Mercado) c a remuneração de 7,0%  (sete por cento) ao ano, de acordo com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da 

Escritura  Particular de Sétima Emissão Particular ("Escritura"); 3) fica assegurado aos debenturistas  o direito a eles 

conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo  de Aditamento  à Escritura; 4) autorizada a diretoria  da Companhia 

a celebrar instrumento  de aditamento à Escritura para constar  as deliberações tomadas nesta Reunião; 5) outros 

assuntos de interesse da Sociedade. Aprovação: Todas as matérias discutidas e deliberadas foram aprovadas pela 

unanimidade dos votos dos conselheiros presentes. 

 

RCA – 12/11/2014 – Deliberações: 1) Aberta a reunião, o Diretor de Finanças, Controle e Relações com Investidor, Sr. 

Delson de Miranda Tolentino, explanou sobre a atual situação da empresa; 2) após, os conselheiros examinaram as 

informações trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2014 e, com base nos documentos 

examinados, nos esclarecimentos prestados pelo Sr. Delson de Miranda Tolentino e no Relatório dos auditores 

independentes, BDO RCS Auditores Independentes, datado em 07 de novembro de 2014, concluíram que as referidas 

informações trimestrais expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia. 

 

 

As cópias com inteiro teor das atas descritas acima se encontram à disposição no Agente Fiduciário e no site 

http://www.cvm.gov.br, assim como as demais atas que não se referem a presente Emissão ou as alterações 

estatutárias. 

 

 

8. AVISO AOS DEBENTURISTAS 
 

Aviso aos Debenturistas – 17/10/2014 - Comunicamos aos senhores debenturistas que o Conselho de 

Administração, em reunião realizada no dia 10/10/2014, aprovou o novo prazo referencial das debêntures da 

7ª emissão, que terá início no dia 01/11/2014 e término no dia 01/11/2016 e estabeleceu as seguintes 

condições: manutenção do indexador IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) e a remuneração de 7,0% 

(sete por cento) ao ano, de acordo com os itens 6 e 7, da Cláusula IV, da Escritura de emissão. Fica 

assegurado aos debenturistas o direito a eles conferido no item 03 (três) do Terceiro Termo de Aditamento à 

Escritura, o que deverá ser feito no período de 20 a 28 de outubro, inclusive. 

 

 

9. ASSEMBLÉIA DE DEBENTURISTAS 
 

Durante o exercício de 2014 não foi realizada Assembleia de Debenturistas referente a presente Emissão. 

 

 

10. VENCIMENTO ANTECIPADO 
 

A Emissora enviou ao Agente Fiduciário declaração de adimplência relativa às obrigações estabelecidas na 

Escritura de Emissão. 

 

Notificamos a Emissora para que forneça e divulgue as demonstrações financeiras consolidadas anuais da 

Emissora referentes ao exercício de 2014, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores 

independentes, sob pena da possibilidade de decretação de vencimento antecipado. 

 

 

11. DESEMPENHO DA EMISSORA 
 

A Emissora ainda não divulgou suas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2014, razão pela qual não informamos o desempenho da Emissora no ano de 2014. 

 

 

http://www.cvm.gov.br/
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12. ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS 
 

A Emissora ainda não divulgou suas Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de 

dezembro de 2014, razão pela qual não efetuamos a análise dos indicadores econômico-financeiros. 

 

 

13. 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 2014.  

 

O Agente Fiduciário informa que não atuou como agente fiduciário no exercício de 2014 em outras 

emissões, feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou 

integrante do mesmo grupo da Emissora. 
 

 

14. 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, § 1º, alínea “b” da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 12, inciso 

XVII, alínea “l” da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983. 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015. 

 

 
Juarez Célio da Gama Dias Costa 

Agente Fiduciário 


