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A contabilidade é uma ciência social que tem como objeto o patrimônio das entidades, definido 

como um conjunto de bens, direitos e obrigações, servindo como aparato para buscar a 

compreensão e atributos inerentes à execução das atividades da entidade. OsPrincípios da 

Contabilidade são as normas originais delimitadoras, da prática da ciência contábil cada 

organização adotaria distintas formas para registrar os eventos contábeis, tornando-se 

impraticável a adequada mensuração da riqueza patrimonial. Os princípios da contabilidade são 

regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio de sua Resolução nº. 

1.282/10, são elesEntidade; Continuidade; Oportunidade; Registro pelo Valor Original; 

Competência e Prudência, sendo assim destaca-se um dos mais importantesque é o da 

Entidade,ao qual assegura que o patrimônio da organização configura-se como objeto da 

contabilidade e ainda afirma a autonomia patrimonial, podendo designar a precisão da 

diferenciação do patrimônio particular e da empresa. Diante disso é necessário que os gestores 

tenham conhecimento da importância da observância deste princípio, pois é o mesmo que dá 

autonomia ao patrimônio da empresa, elucidando a sua devida separação com o capital do sócio. 

Diante do expostoo objetivo geral desta pesquisa é avaliar a aplicação do princípio da Entidade 

pelos sócios-gestores das joalherias e bijuterias da cidade de Cruz das Almas – BA. A 

metodologia quanto aos objetivos é caracterizada como descritiva, quanto ao delineamento 

considera-se pesquisa de campo e quanto à abordagem apresenta caráter qualitativo. No 

universo da pesquisaexistemjoalherias e bijuterias localizadas no bairro centro do município de 

Cruz das Almas, dentro deste universo, foram analisadas a amostra de 10, ou seja, 83,34% da 

população. Considerando que foi utilizado como critério de retirada douniverso da pesquisao 

método de inclusão e exclusão, desse modo foram escolhidas as entidadesque apresentava na 

descriçãoClassificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAES) a expressão joalherias e 

bijuterias, a coleta dos dados foi mediante aplicação de questionário com oito questões objetivas 

e duas subjetivas, sendo aplicados presencialmente.Espera-se com a pesquisa evidenciar o 

conhecimento dos sócios-gestores acerca do princípio da Entidade, a importância da sua 

aplicabilidade, identificar procedimentos que ferem este princípio e indicar como a ciência 

contábil pode orientá-los na prática quanto a sua adequada aplicação. 
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