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"Nenhum de nós é tão bom quanto 
todos nós somos juntos". 
Ray Kroc, idealizador da rede de lanchonetes 
McDonald's 

 
 
É tempo de inovação na Casa de Controle 
baiana! Em menos de três anos, o Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia (TCE) recebeu 
cinco novos conselheiros, sendo que, no 
espaço de pouco mais de um mês, esta Corte 
dá posse a dois desses novos integrantes. 
Após a investidura do Exmo. Cons. Zezéu 
Ribeiro no último dia 09 de junho, chega a 
vez do Exmo. Sr. João Evilásio Vasconcelos 
Bonfim, mais conhecido como João Bonfim, 
que também teve seu nome aprovado para 
compor o Pleno deste Tribunal de Contas 
durante sessão ordinária realizada na 
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia no 
dia 29 de maio de 2014, assumindo nesta 
data — 18 de julho — o cargo de Conselheiro.  
 
Mais uma vez, na condição de Presidente 
desta Casa, tenho a honra de saudar um novo 
membro, dando-lhe as boas-vindas em nome 
do Colegiado. Já começo a me sentir um 
pouco velho e espero parar por aqui. 
 
O Cons. João Bonfim, nascido em 5 de agosto 
de 1953, que substituirá o Conselheiro 
Filemon Matos, aposentado em 23 de janeiro 
de 2014, é natural da cidade de Brumado, 
filho do Sr. José Bonfim da Silva e da Sra. 
Maria de Lourdes Vasconcelos Bonfim. Um 
filho de Maria e de José, somente poderia se 
chamar João, não? 
 
O Cons. João Bonfim é casado com a Sra. 
Jussara Sony de Castro Lino Bonfim. Dessa 
união, surgiram João Vitor, Bruno e 
Guilherme. 
 
Contabilista, graduado em Administração 
com Habilitação em Gestão de Negócios e 
Pós-graduado em Administração de Gestão 
Pública Municipal pela UNEB, o Cons. João 
Bonfim foi funcionário do Banco do Brasil, 

tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia, no 
período de 1973 a 1994. Trabalhou em 
funções administrativas nos municípios de 
Caetité, Guanambi, Ibotirama, Botuporã, 
Macaúbas, Santana, Canápolis, Riacho de 
Santana, Bom Jesus da Lapa, Candiba e Santo 
Estêvão, foi diretor da Empresa Bonfim 
Industrial Algodoeira Ltda. (Bial), em 
Guanambi, nos anos de 1989 e 1990, além de 
agropecuarista no município de Bom Jesus da 
Lapa. 
 
Foi eleito deputado estadual pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), de 1995 a 1999; 
vice-prefeito de Guanambi, para o período de 
1997 a 2000, sem assumir; deputado estadual 
pelo PTB, de 1999 a 2003; reeleito pelo PTB, 
de 2003 a 2007, e pelo Partido da Frente 
Liberal (PFL), de 2007 a 2011, e eleito 
deputado estadual pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) para o período de 2011 a 
2015.  
 
Cons. Bonfim, V. Exa. é contabilista. Também 
abracei essa profissão, assim como o Cons. 
Antonio Honorato. Nunca antes na história 
desta Corte a ciência do patrimônio esteve 
tão presente. Desse modo, nossa 
responsabilidade é ainda maior, pois a 
profissão das contas no setor público nos 
impõe a luta pela correta e justa 
demonstração do patrimônio que a todos 
pertence. 
 
E nessa luta, Conselheiro, faz-se necessário 
aprimorar o controle público e combater 
ainda mais a corrupção, que diuturnamente 
corrói a carne do povo brasileiro. Saiba, 
Conselheiro, que o aperfeiçoamento da 
Administração Pública Estadual e o combate à 
corrupção são diretrizes deste Tribunal de 
Contas e, como um mantra, têm sido 
repetidos em todos os nossos planos 
estratégicos. Também não se pode olvidar de 
que essa nossa peleja somente se resolverá 
com fiscalização séria, capacitada e 
independente, sem se sujeitar a qualquer 
tipo de ingerência, com transparência, com 
julgamento imparcial e célere das prestações 
de contas. Esses são os nossos desafios. 
 



Esse caminho para um controle público 
independente, assim como um Judiciário 
oportuno, um Ministério Público atuante, 
uma polícia capacitada e uma imprensa livre, 
é árduo, mas gratificante, Conselheiro. 
Indubitavelmente, a melhor forma de 
percorrê-lo é estando juntos como se 
fôssemos um feixe de varas, ou melhor, uma 
verdadeira rede, em busca da justiça social, 
da erradicação da pobreza e da miséria, e da 
redução das desigualdades sociais. Objetivos, 
aliás, tão bem esculpidos na Carta Maior e 
por ela considerados fundamentais. E essa 
nossa união em busca do bem comum é 
imprescindível, pois, como nos ensinou Ray 
Kroc, idealizador da rede de lanchonetes 
McDonald's, "nenhum de nós é tão bom 
quanto todos nós somos juntos". 
 
Prezado Cons. João Bonfim, V. Exa. agora faz 
parte de uma das instituições mais longevas 
deste País. O nosso querido TCE, em 2015, 
comemorará 100 anos de existência. Ele teve 
guarida em todas as Constituições brasileiras 
republicanas. Contudo, como V. Exa. bem 
sabe, foi a Carta Cidadã de 1988 que ampliou, 
em muito, as nossas competências enquanto 
Casas de Controle, permitindo, assim, que 
esses órgãos se tornassem, ainda mais, um 
dos pilares da democracia. Creio, como dizem 
os americanos, on my knees, ou seja, de 
joelhos na sua importância e não é por outra 
razão que defendo, aqui e alhures, que elas 
precisam ser, cada vez mais, imparciais, 
transparentes e autônomas. Precisam, ainda, 
independentemente de qualquer forma de 
pressão que venham a receber, estar sempre 
prontas a dizer ao povo, verdadeiramente, o 
que foi feito com o dinheiro que a ele 
pertence.  
 
Cons. Bonfim, é justamente essa verdade que 
deveremos buscar incansavelmente nos 
nossos votos, pois, como já bem o disse 
Erasmo de Roterdã: "O povo se contenta com 
uma boa mentira. O povo está sempre pronto 
a aceitar uma boa mentira." Dessa forma, o 
mínimo que precisamos e devemos fazer é 
dizer a esse povo a verdade, nada mais do 
que a verdade. 
 

Afinal, como nos ensina um pensamento de 
Buda que tomei conhecimento por estar 
escrito em uma modesta pousada, veja V. 
Exa., que é um homem do interior, lá em 
Sapeaçu: “Se um homem fala ou age com o 
pensamento puro, a felicidade o acompanha 
como uma sombra que jamais o deixará”. 
 
Enalteço aqui essa mensagem do iluminado 
Siddhartha Gautama tão somente para 
lembrarmos que, para onde quer que nós 
formos, precisamos estar sempre dispostos a 
aprender. Pois o verdadeiro Conselheiro não 
é o que empreende um belo discurso e cita as 
leis com precisão, mas sim o que ouve, 
entende, reflete, aprende e julga segundo o 
direito e a justiça. Ou seja, ele simplesmente 
julga conforme o entendimento.  
 
E quem bem retratou o que é julgar segundo 
o entendimento foi o Padre Antônio Vieira no 
Sermão da Segunda Dominga do Advento, 
que a seguir transcrevo: 
 

“Quem julga com a vontade nunca pode 
julgar bem. A razão é muito clara: quem 
julga com entendimento, se entende 
mal, julga mal; se entende bem, julga 
bem. Porém, quem julga com a vontade, 
ou queira mal, ou queira bem, sempre 
julga mal; se quer mal, julga como 
apaixonado, se quer bem, julga como 
cego”. 

 
Por outro lado, embora muitos de forma 
néscia critiquem a forma de escolha dos 
membros dos Tribunais de Contas, 
esquecendo ou desconhecendo que a Carta 
de 1988 aprimorou, e muito, o processo, 
atribuindo, inclusive, à Casa do Povo a 
responsabilidade pela escolha de 2/3 dos seus 
membros, o fato é que, como dito, um novo 
século se avizinha para este TCE e V. Exa., 
Cons. João Bonfim, fará parte dessa nova 
história. Fará parte desse novo começo. 
 
Somos frutos desse sistema, Conselheiro, 
mas, o que V. Exa. fez hoje, assim como todos 
os que aqui nesta bancada se sentam, foi 
jurar defender a Constituição. E é a ela, e 
somente a ela, que devemos nos render. 
Afinal é essa mesma Carta que nos assegura 



autonomia administrativa e independência 
funcional. Portanto, é importante que V. Exa. 
nos ajude a continuar no bom combate de 
defender o que é do povo. Ajude-nos na luta 
contra a corrupção. Muitos não entendem 
que não vale a pena edificar um império, 
tendo, para isso, que perder a alma. 
 
Ao fazer essas considerações, caro 
Conselheiro, gostaria de registrar que, no 
mês em que V. Exa. nesta Casa ingressa, 
comemoraria 99 anos uma das figuras mais 
importantes e respeitadas da vida pública na 
Bahia, a quem este Tribunal teve a honra de 
ter como membro. Refiro-me ao Ministro 
Jorge Calmon. Homem de vasto currículo e 
que dominava a palavra e a usava como 
poucos. 
 
Aliás, o Ministro Calmon — pois assim eram 
denominados os Conselheiros — era um 
homem de palavra e das palavras. De palavra, 
pois sua reputação ilibada era e é 
inquestionável e a todos deve servir de 
exemplo. E das palavras, porque fez do 
jornalismo um instrumento de luta pelas 
boas causas. Como esquecer a instigante 
campanha "A Bahia não se divide"? Contudo, 
como ele próprio confessou durante palestra 
proferida por ocasião das comemorações na 
data em que aniversariam os Tribunais de 
Contas, 8 de novembro de 1999, sua 
passagem por esta Casa de Contas foi "um 
dos períodos mais gratos e úteis" da sua vida 
pública. Seus bons momentos foram neste 
TCE. 
 
Assim, quem sabe esse fato não será um bom 
presságio, considerando, ainda, que V. Exa. irá 
ocupar a mesma cadeira antes ocupada por 
um dos mais dignos conselheiros que esta 
Casa já teve: o Cons. Filemon Matos? 
 
Outros bons sinais, sem dúvida, trazem o seu 
nome, o mesmo do evangelista que trouxe a 
boa nova. E eu, como cristão temente a Deus, 
jamais poderia desconsiderar o significado de 
João: “Deus é cheio de graça”, “agraciado por 
Deus” ou “a graça e misericórdia de Deus” e 
“Deus perdoa”. 
 

A nossa luta aqui, meu nobre Conselheiro, é 
diária, e, com certeza, o fato de poder contar 
com a proteção divina, em muito, ajuda a 
nossa messe. 
 
E o seu nome não se encerra aí Conselheiro. 
Não bastasse o João, vem o Bonfim. Nome do 
Senhor que protege e ampara, do alto da 
colina sagrada, a Primeira Capital; a quem é 
reconhecida a maior devoção de nossa bela e 
amada Bahia. 
 
E por falar em Bahia, criativo e determinado 
como é o povo baiano, precisamos de 
pessoas igualmente determinadas, loucas e 
criativas para, assim como Zorba, o grego, 
que encontra a luz no meio das adversidades 
e encara a vida com bons olhos, trazer-nos 
ideias inovadoras. Para isso, fica o 
ensinamento da personagem-título do filme 
homônimo: “Um homem tem de ser um 
pouco louco, senão ele nunca vai ousar se 
soltar e ser livre”. 
 
Outro aspecto de extrema relevância, e que 
V. Exa, prezado novel colega de bancada, por 
se tratar do bem mais precioso desta Casa de 
Contas e de Controle, logo, logo perceberá, é 
a capacidade do seu corpo funcional. 
Valorosos servidores e servidoras públicas 
que reconhecem o seu papel e que, de forma 
talentosa, estão sempre dispostos a servir.  
 
E, nesse ínterim, sinto-me muito à vontade 
para citar um exemplo. refiro-me à auditora 
Lilian Damasceno Ferreira Santos, servidora 
extremamente competente e prestimosa, 
que, nos últimos 6 meses, desempenhou, 
mais uma vez com maestria, o papel de Cons. 
na Vacância desta Casa, em substituição ao 
Exmo. Cons. Filemon Matos, cujo lugar hoje 
ocupa V. Exa., Cons. João Bonfim. Sendo 
assim, prezada companheira de labuta, 
aproveito este momento para reconhecer, 
registrar e agradecer, mais uma vez, em 
público, a sua valiosa colaboração sempre de 
forma altiva a este Pleno. 
 
Assim sendo, sei que V. Exa, com a 
experiência que traz do Parlamento, e por ser 
um articulador de escol, em muito nos 



ajudará nas ações que visem valorizar e 
resguardar o papel de cada homem e de cada 
mulher que, em determinado momento das 
suas respectivas histórias, resolveram abarcar 
este Tribunal e fazer da sua messe a defesa 
do interesse público sem jamais transigir. E, 
por isso, precisam ocupar, cada vez mais, 
espaços no seu nível decisório. Sei que não 
estou sozinho nesse pensar e que, tampouco, 
ele é fruto de um desejo recente.  
 
Nesse tom, mais uma vez, preciso relembrar 
o que o Ministro Jorge Calmon, por ocasião 
do seu citado discurso, disse. Ele, além de 
defender a necessidade de uma maior 
participação técnica nos Tribunais de Contas 
no Brasil, rememorou um instigante anátema 
do nosso patrono Ruy Barbosa, que, com a 
permissão dos mestres, ouso reproduzir: 
"Não há tribunais que bastem para abrigar o 
Direito quando o dever se ausenta da 
consciência dos magistrados".  
 
E nessa senda, Cons. João Bonfim, Vossa 
Excelência pode ser um nobre guerreiro, pois, 
a partir deste momento, a toga do controle 
público lhe cobre e lhe protege. Venha, 
portanto, para esse bom combate, aja com 
sua consciência e nos ajude (a mim, a seus 
pares, aos servidores do TCE) a fazer um 
Tribunal de Contas diferente, diferentemente 
melhor. Desse modo, inspirado na 
Marselhesa: avante, Conselheiro, formemos 
batalhões, marchemos, marchemos e 
lutemos sempre por uma nova forma de se 
fazer controle. 
 
Pois é, estimado Conselheiro, o senhor, que 
embora seja um lídimo homem do interior, 
nascido nos grotões do semiárido baiano, na 
cidade de Brumado — que, na língua tupi, é 
Itimbopira, significando coberto de bruma — 
jamais permita qualquer tipo de cerração no 
seu decidir. 
 
De mais a mais, estimado Colega, V.Exa. é um 
homem de sorte, porque, qualquer que seja a 
jornada percorrida, já sabe de antemão que a 
senda escolhida terá sempre e 
inevitavelmente um Bonfim. Apesar disso, 
mesmo V. Exa. sabendo que, enfim e no fim, 

o fim será bom, faça de cada dia aqui nesta 
Casa um bom começo. 
 
Cons. João Bonfim, rogo a Deus que a sua 
chegada aqui nos traga boas novas e que, 
inspirado em um dos textos que escrevi, os 
fins atingidos pelo seu trabalho nesta Corte 
sejam bons, na certeza de que, baseado na 
sua conduta, os meios para a eles chegá-los 
serão igualmente bons. Seja muito bem-
vindo! 
 
(*) Discurso proferido por ocasião da posse do Exmo. Dr. João 
Evilásio Vasconcelos Bonfim para o cargo de Conselheiro no Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, em 18 de julho de 2014.  


