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- Origem da NBC TG – 16 – Estoques

Setor Privado 

NBC TG 16 (R2) – ESTOQUES

Em abril de 2001, o International Accounting Standards Board 
(Conselho) adotou a IAS 2 Estoques, originalmente emitida 
pelo Comitê de Normas Internacionais de Contabilidade em 

dezembro de 1993. A IAS 2 Estoques substituiu a IAS 2 
Avaliação e Apresentação de Estoques no Contexto do Sistema 

de Custo Histórico (emitido em outubro de 1975)

Setor Público

IPSAS – 12 – INVENTORIES

NBC TSP 04 - Estoques 11/2016

SCGc - Ambiente de Aplicação – SESA/ES
(Setor Público, ORGFIL RAIZ, ORGFIL ADM, ORG PRIV) )

IAS – 2 – Inventories (IASB – 2003 Revisado)



Critérios de valoração e Reconhecimento  - NBC TG 16 – (CPC 16)

Critérios de valoração – item 23 a 27

Valor realizável líquido – item 28 a 33

Reconhecimento – 34 e 35

Ambiente de Aplicação da NBC TG 16 ou IPSAS 12 ou NBC TSP 04...



Critérios de valoração Itens 23 a 27 - NBC TG 16 – (CPC 16)

Identificação especifica de custos individuais – Para os itens de estoque que não são
normalmente intercambiáveis ou bens ou serviços produzidos e segregados para projetos
específicos

Sem Identificação de custos individuais - Itens de estoque intercambiáveis, em tais
circunstâncias, um critério de valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser usado.

Recomenda-se 2 critérios

PEPS - itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos
em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permanecerem em estoque no fim
do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos.

CMP - o custo de cada item é determinado a partir da média ponderada do custo de
itens semelhantes no começo de um período e do custo dos mesmos itens comprados
ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada em base periódica ou
à medida que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade.



Valor realizável líquido – item 28 a 33 - NBC TG 16 – (CPC 16)
Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido (VRL) , item a item. 

A prática de reduzir o valor de custo dos estoques (write down) para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os 
ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso.

As estimativas do VRL devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do 
valor dos estoques que se espera realizar. Essas estimativas devem levar em consideração variações nos preços e nos custos diretamente 
relacionados com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do 
período.

As estimativas doVRL também devem levar em consideração a finalidade para a qual o estoque é mantido. 

Se mantido para atender contratos de venda ou de prestação de serviços deve ser baseado no preço do contrato. 

Se os contratos de venda dizem respeito a quantidades inferiores às quantidades de estoque possuídas, o valor realizável líquido do excesso 
deve basear-se em preços gerais de venda. 

Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes de venda superiores às quantidades de estoques existentes ou de contratos firmes de 
compra em andamento se as aquisições adicionais a serem feitas para atender a esses contratos de venda forem previstas com base em 
valores estimados que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contratos de venda. Tais provisões devem ser tratadas de acordo 
com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O custo dos estoques pode não ser recuperável 

 se esses estoques estiverem danificados, se se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda tiverem
diminuído. 

 se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. 

Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos 
abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados 
sejam vendidos pelo custo ou acima do custo.

Em cada período subsequente deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. 



Valor realizável líquido – item 28 a 33 - NBC TG 16 – (CPC 16)
Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido (VRL) , item a item. 

A prática de reduzir o valor de custo dos estoques (write down) para o valor realizável líquido é consistente com o ponto de vista de que os 
ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou uso.

As estimativas do VRL devem ser baseadas nas evidências mais confiáveis disponíveis no momento em que são feitas as estimativas do 
valor dos estoques que se espera realizar. Essas estimativas devem levar em consideração variações nos preços e nos custos diretamente 
relacionados com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do 
período.

As estimativas doVRL também devem levar em consideração a finalidade para a qual o estoque é mantido. 

Se mantido para atender contratos de venda ou de prestação de serviços deve ser baseado no preço do contrato. 

Se os contratos de venda dizem respeito a quantidades inferiores às quantidades de estoque possuídas, o valor realizável líquido do excesso 
deve basear-se em preços gerais de venda. 

Podem surgir provisões resultantes de contratos firmes de venda superiores às quantidades de estoques existentes ou de contratos firmes de 
compra em andamento se as aquisições adicionais a serem feitas para atender a esses contratos de venda forem previstas com base em 
valores estimados que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contratos de venda. Tais provisões devem ser tratadas de acordo 
com a NBC TG 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O custo dos estoques pode não ser recuperável 

 se esses estoques estiverem danificados, se se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda tiverem
diminuído. 

 se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. 

Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção de estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos 
abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devem ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados 
sejam vendidos pelo custo ou acima do custo.

Em cada período subsequente deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. 

Valor de aquisição 
SESA/ES

Saldo Estoque em dez/2021 ----- R$ 209.336.236,44
Total Uso de Material de Consumo ---R$ 672. 641.622,84

Consumo de material 229.313.609,60
Distribuição Mat Consumo R$ 343.228.013,24

Mandando Judiciais --- R$ 60.371.059,15
Outros ......



Reconhecimento – 34
- NBC TG 16 – (CPC 16)

1 - Venda 
Estoques

Despesa (Custo)

Receita

Princípio da Competência

2 - Redução 
Estoques para 

VRL

Período que ocorreu a 
redução ou a perda

3 - Reversão de Redução 
de Estoques (> VRL)

redução do item em que 
for reconhecida a despesa 
ou a perda, no período em 

que a reversão ocorrer.



Divulgação  36 - NBC TG 16 – (CPC 16)
As DCONs devem divulgar:

(a) as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques, incluindo formas e critérios de 
valoração utilizados;

(b) o valor total escriturado em estoques e o valor registrado em outras contas apropriadas para a 
entidade;

(c) o valor de estoques escriturados pelo valor justo menos os custos de venda;

(d) o valor de estoques reconhecido como despesa durante o período;

(e) o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do período de acordo com o 
item 34;

(f) o valor de toda reversão de qualquer redução do valor dos estoques reconhecida no resultado 
do período de acordo com o item 34;

(g) as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão de redução de estoques de 
acordo com o item 34; e

(h) o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia a passivos.



- Desafios na aplicação da NBC TG – 16 – Estoques
Convergência as Normas Internacionais de Contabilidade: Uma Análise da Evidenciação dos 

Estoques nas Notas Explicativas (Vigolo, Martiningui & Panosso (2017-UCS)
 Visão do processo de adoção das Normas Internacionais de Contabilidade no Brasil, a luz da NBC TG 16 que trata

de estabelecer o tratamento contábil para os estoques.

 Obrigação de empresas de capital aberto e de grande porte de seguir essa norma a partir de 2010.

 Estudo comparativo entre a obrigação e a adoção das empresas.

 8 empresas de quatro ramos diferentes.

 Utilizou-se as notas explicativas nas DCONs de 2007 a 2014 e 8 itens que deveriam estar apresentados nas
demonstrações.

 Resultados - falta de clareza e transparência das informações, após 2009 e 2010 quando passou a ser obrigatório a
adequação da norma, houve melhora nas informações.

 Foi possível verificar aspectos que não deixam claro ao leitor sobre os estoques, como no caso do “item 5, que
trata da evidenciação de estoque dado em garantia, onde se identificou no período de 2007 a 2014, apenas 25%
delas mencionaram em suas notas explicativas que haviam ônus sobre os estoques.

 As empresas não apresentam informações padronizadas, sendo diferente em cada ano, principalmente quando a
necessidade de informar dados qualitativos, deixando, muitas vezes, com dúvida quanto a transparência das notas
explicativas.



Divulgação  36 - NBC TG 16 – (CPC 16)



Divulgação  36 - NBC TG 16 – (CPC 16)



Divulgação  36 - NBC TG 16 – (CPC 16)



Desafios na aplicação da NBC TG – 16 – Estoques
Convergência as Normas Internacionais de Contabilidade: Uma Análise da Evidenciação dos 

Estoques nas Notas Explicativas (Vigolo, Martiningui & Panosso (2017-UCS)

A contabilidade brasileira, durante muito tempo, foi reconhecida como
exemplo em que as normas importantes se sobressaiam para atender às
regras, mesmo que as informações não refletissem a realidade econômica e
não atendessem aos interesses da entidade.

A transformação de um modelo fundamentado em regras, para outro que
prioriza princípios, não se constitui em um processo simples, pois requer
mudanças na estrutura e no comportamento dos profissionais envolvidos.


