13.5 - Mandados e Precatórios: são obrigações decorrentes de sentenças judiciais acrescidas,
mensalmente, da atualização monetária. O saldo de 2016 equivale às obrigações vencíveis em 2018:
2016
PRECATÓRIOS/MANDADOS JUDICIAIS Controladora Consolidado
Precatórios (Não-Circulante)
18.642
18.642
TOTAL
18.642
18.642

2015
Controladora Consolidado
38.163
38.163
38.163
38.163

NOTA 14 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.1 - Composição Acionária do Capital Social:
CAPITAL
SOCIAL

ACIONISTA
Capital constituído integralmente pela União, na forma do Art. 6º do Decreto-Lei, no509, de 20
de março de 1969. No exercício de 2010, conforme Relatório 025/2010, o Conselho de
Administração aprovou o aumento do Capital Social de R$ 1.868.964 para R$ 2.919.060, com
incorporação de reservas então existentes no valor de R$ 1.050.095.
O estatuto dos Correios, aprovado pelo Decreto n° 7.483, de 16 de maio de 2011, informava o
Capital Social de R$ 1.868.964.
A 1ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29/06/2011, deliberou no sentido de retificar a
aprovação anterior de aumento de Capital, aprovando apenas a capitalização de R$ 201.267,
fazendo com que o Capital Social integralizado em 31/12/2011 corresponda a R$ 2.070.231. O
valor remanescente da capitalização aprovada anteriormente (R$ 848.829) foi repassado à União
na forma de dividendos complementares, com a atualização monetária mencionada na nota 16.5
de 2011.
A 6ª Assembleia Geral Extraordinária aprovou a capitalização de mais R$ 194.737, oriundos da
reversão de investimento realizadas no exercício 2011, fazendo com que o Capital Social
atingisse o montante de R$ 2.264.968.
Em 2012 foi proposta a capitalização de mais R$ 418.561, oriundos das reservas de investimento
realizadas no decorrer no decorrer do exercício (R$ 380.965) e da reserva de capital (R$ 37.596),
majorando o Capital Social para R$ 2.683.529. Aprovado na 1ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração, em 21/03/2013 e ratificado na 2ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração em 19/04/2013. Decisão de adiamento, para ulterior Assembleia, da
proposta de aumento do capital social, conforme parecer da STN nos termos da 3ª Assembleia
Geral Ordinária.
No exercício de 2013 foi publicado novo estatuto, aprovado pelo Decreto nº 8.016, de 17 de maio
de 2013, informando o Capital Social dos Correios de R$ 2.070.231.
Em 2013, juntamente com as Demonstrações Financeiras, houve a capitalização de R$ 495.929,
oriundos de reservas de investimento, fazendo com que o Capital Social seja de R$ 3.179.458.
Em 2014, a 4ª Assembleia Geral Ordinária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos –
ECT, delibera pela aprovação do aumento do capital social, conforme apresentado nas
Demonstrações Financeiras de 2013.
No exercício de 2016, em função da absorção do prejuízos do exercício, não há proposta de
aumento de Capital Social. O valor do Capital está em processo de atualização no estatuto.

14.2 - Ajuste de Avaliação Patrimonial: valores correspondentes à adoção inicial do CPC 27, com
a implantação do custo atribuído para os bens imóveis, conforme detalhado a seguir:
2016
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL Controladora Consolidado
Custo Atribuído - Imóveis
4.931.965
4.931.965
Tributo Diferido
(443.585)
(443.585)
TOTAL
4.488.380
4.488.380

2015
Controladora Consolidado
4.961.407
4.961.407
(1.685.776) (1.685.776)
3.275.631
3.275.631

14.3 - Outros Resultados Abrangentes: valores correspondentes a ganhos e perdas atuariais,
representados por mudanças no valor presente da obrigação de benefício definido projetada para o
futuro, resultantes de ajustes pela experiência e / ou efeitos de novas premissas atuariais,
reconhecidos contabilmente nos termos do CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados.
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