
1 
 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE 

Tribunal de Justiça 
Gabinete do Desembargador Roberto Barros 

 
 

DISCURSO DE SAUDAÇÃO –  

POSSE DA DESA. DENISE  

 
 

CUMPRIMENTOS 

Recebi do Presidente, Desembargador Adair Longuini, a honrosa 

missão de proferir em nome desta Corte o discurso de saudação a empossada, 

Desembargadora DENISE CASTELO BONFIM, que a partir de hoje passa a 

integrar este Eg. Tribunal de Justiça, provendo a 10ª vaga. 

A Desembargadora DENISE BONFIM inaugura uma nova fase deste 

Tribunal de Justiça porque é a primeira pessoa a integrá-lo nesse processo de 

ampliação da composição de 9 para 12 desembargadores, visando atender 

mais e melhor o nosso jurisdicionado.  

Assim, a história desse Tribunal está sendo reescrita neste dia em 

que a 10ª vaga está sendo provida pela primeira vez, enaltecendo ainda mais 

esse momento de júbilo.  

Desse modo, a empossada passa a integrar essa Corte de Justiça, 

trazendo os seus conhecimentos intelectuais, somada a sua experiência de 

vida, de profissional do direito, de magistrada e de acreana.  

A Desembargadora DENISE BONFIM, nasceu em Rio Branco, filha 

de  ERATO MARIA  DE  BELÉM  CASTELO  BONFIM  (DONA  ZIZA)  e  de  ARIOLINO 

AQUINO BONFIM. Sobrinha da querida Dra. HÉLIA BONFIM e mãe de dois filhos: 

PEDRO CASTELO BONFIM MINASSA e TIAGO CASTELO BONFIM MINASSA.   

Estudou no Colégio São José e Colégio Marista (atual Colégio Meta) 

e em escolas nos Estados do Espírito Santo e São Paulo. Graduou-se em 
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letras inglês na Universidade Federal do Espírito Santo e em Direito pelo 

Centro Superior de Ciências Sociais de Vila Velha/ES, sendo diplomada no ano 

de 1986. 

Cursou MBA em Gestão do Poder Judiciário ministrado pela 

Fundação Getúlio Vargas em parceria com este Poder, obtendo a aprovação 

com a nota 10 no trabalho de conclusão do curso. 

Iniciou a vida profissional como advogada em 1992, depois trabalhou 

como assessora na Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 

Começou a trilhar o seu caminho na Magistratura Acreana em 9 de 

dezembro de 1993, quando foi empossada no cargo de Juíza de Direito 

Substituta, tendo atuado na Comarca de Sena Madureira/AC. Em 1998 foi 

promovida, por antiguidade, ao cargo de Juíza de Direito de Entrância 

Especial da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco e 

posteriormente foi removida, por permuta, para a 2ª Vara Criminal da 

mesma Comarca.  

Participou de diversas atividades de fomento à eficiência dos 

serviços judiciários desenvolvidas por esta Justiça Estadual, dentre as quais 

destaco a atuação nos Juizados Especiais Criminal da Comarca de Rio Branco 

e nas Comarcas de Capixaba, Acrelândia, Plácido de Castro e Senador 

Guiomard, bem como junto ao Projeto Cidadão.  

Outrossim, compôs Turmas Recursais do sistema de juizados 

especiais, exerceu a função administrativa de diretora do foro da Comarca de 

Rio Branco. 

Ainda serviu à Justiça Eleitoral como membro efetivo, da classe de 

juiz de direito, junto ao TRE/ACRE nos biênios 2007/2009 e 2009/2011, vindo a 

exercer a função de Corregedora Regional Eleitoral entre fevereiro e abril de 

2011. 

Por fim, acessou o desembargo por mérito. 

Desse modo, a personalidade vibrante, a disposição para o trabalho 

e a vasta experiência profissional de Vossa Excelência certamente contribuirão 

com as decisões colegiadas deste Tribunal, a exemplo do que fizera as suas 
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antecessoras, as Desembargadoras Miracele Lopes e Izaura Maia, assim 

como fazem a Desa. Eva, a primeira magistrada a se tornar Desembargadora 

desta Corte, que nos inspira e nos dá lições diárias de eficiência na prestação 

de serviços jurisdicionais e no cuidado redobrado em bem atender e 

corresponder aos anseios de justiça dos jurisdicionados; e a Desa. Cezarinete 

Angelim com o seu espírito inovador e voltado para projetos socais, sem 

descurar das atividades decisórias.  

Em homenagem a Vossa Excelência, e as mulheres que compõem a 

sua família e a magistratura acreana, verdadeiras jóias, cristais, trago um 

trecho da poesia de Nancy Cobo:  

Essa é a mulher guerreira 
Que se faz forte  
Mas ao mesmo tempo é tão frágil 
Como um cristal... 
Mas que não se deixa quebrar tão facilmente 

 
Finalizo dando as boas vindas a Vossa Excelência, desejando 

felicidade e pleno sucesso no exercício do desembargo, especialmente para 

que juntos com os nossos colegas e servidores deste Tribunal, contando com 

participação dos demais atores do processo (Membros do MP, Procuradores, 

Defensores e Advogados), possamos aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 

Muito Obrigado. 

 

Desembargador Roberto Barros 

 

  


