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Avaliação de Estoques – Parte 1

O custo dos estoques de itens que não são normalmente
intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados
para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da
identificação específica dos seus custos individuais.

A identificação específica do custo significa que são atribuídos
custos específicos a itens identificados do estoque. Este é o
tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um
projeto específico, independentemente de eles terem sido
comprados ou produzidos.

Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque
que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica
de custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de
valoração dos itens que permanecem nos estoques deve ser
usado.
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O custo dos estoques são atribuídos pelo uso do critério
Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair (PEPS) ou pelo critério do custo
médio ponderado. A entidade deve usar o mesmo critério de
custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso
semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham
outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de
valoração.

O método UEPS (último a entrar primeiro a sair) não é aceito
pelo fisco tendo em vista subavaliar o valor do Resultado obtido.

Vejamos o reflexo da utilização desses métodos no patrimônio
da empresa:
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Reflexo da utilização dos métodos de valoração dos Estoques:
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Por exemplo, os estoques usados em um segmento de
negócio podem ter um uso para a entidade diferente do mesmo
tipo de estoques usados em outro segmento de negócio. Porém,
uma diferença na localização geográfica dos estoques (ou nas
respectivas normas fiscais), por si só, não é suficiente para
justificar o uso de diferentes critérios de valoração do estoque.
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O critério PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) pressupõe
que os 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. Pelo critério do
custo médio ponderado, 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.
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QUESTÃO: Analista – Contabilidade – MPU – Cespe – 2013 -
Com referência aos métodos de avaliação de estoques, julgue os
itens que se seguem.

Se uma empresa que opera em ambiente inflacionário
adotasse o critério PEPS para controlar seus estoques, a
avaliação dos estoques geraria um estoque final menor que o
criado com a adoção de outros critérios.

( ) Certo ( ) ErradoX


