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A empresa que vendeu os respiradores com defeitos para o Governo do Pará 

devolveu, esta quarta-feira (20), a metade do valor total dos aparelhos, R$ 

12.803.800,00. A empresa pediu, através de uma petição junto à Vara da 

Fazendo Pública de Belém, para pagar o restante até o dia 28 de maio. 

O juiz titular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Raimundo Santana, 

concedeu ao Estado do Pará o prazo de 24 horas, a partir do final da tarde desta 

quarta-feira (20) para se manifestar acerca da pretensão da SKN do Brasil 

Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda. 

Empresa vai devolver ao Pará dinheiro de respiradores com defeito 

Pará recebe respiradores chineses com problemas técnicos 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/587774/empresa-vai-devolver-ao-para-dinheiro-de-respiradores-com-defeito
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/587181/para-recebe-respiradores-chineses-com-problemas-tecnicos
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A empresa justificou que os bloqueios impostos às suas contas e as dificuldades 

que envolvem transferências internacionais de grandes quantias impediram que 

fizesse a remessa do restante do numerário.  

A petição requeria a ciência da situação e a manifestação do Estado do Pará, se 

concorda ou não com a excepcional concessão deste prazo, que, pelo acordo 

firmado entre ambos, se encerraria nesta quinta-feira (21). 

No último dia 12 de maio, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos 

Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém homologou o acordo 

firmado entre o Governo do Estado e a empresa SKN do Brasil, referente à 

negociação de 152 respiradores para o tratamento à Covid-19.  

Entre as medidas judiciais já determinadas, que foram o bloqueio de R$ 25,2 

milhões das contas da empresa e a suspensão dos passaportes dos sócios da 

SKN, somente perderão a eficácia após a devolução do respectivo valor ao 

Estado, que deveria ser depositado em até sete dias em uma conta judicial 

vinculada ao processo, aberta para esse fim. A devolução dos valores 

corresponde à cláusula primeira do acordo firmado entre as partes. 

A homologação tem força de sentença, com o processo tendo resolução de 

mérito. De acordo com a ação ajuizada, os aparelhos respiradores objetos do 

contrato não foram os mesmos entregues pela empresa, considerados 

inservíveis para a sua finalidade.  

Ainda segundo o ajuste firmado, o acordo pôs fim ao contrato entre as partes. 

“Com a celebração deste acordo e cumprimento integral de seus termos o 

contrato em questão é considerado desfeito pelas partes, sem obrigações 

pendentes”.  

Assim, “os 152 ventiladores pulmonares entregues ao Estado do Pará serão 

devolvidos à SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., 
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que providenciará a sua retirada do depósito do Estado em Belém/PA e arcará 

com as despesas dela resultantes”. 
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A Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), registrou no mês de abril 
uma média de 16 medidas protetivas concedidas por dia em processos de 
violência contra a mulher no Pará. Em abril, o Judiciário paraense deferiu 499 
medidas protetivas às mulheres vítimas de violência no Estado. O quadrimestre 
de 2020 apresentou 29 inquéritos novos em crime de feminicídio em todo o 
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Estado. No mesmo período de 2019, foram 40 inquéritos sob investigação 
policial.  
 
De acordo com o judiciário, de janeiro a abril de 2020, as medidas protetivas em 
processos de violência contra a mulher alcançaram 2.535 deferimentos. Desse 
total, foram 696 medidas autorizadas em janeiro, 656 em fevereiro, 684 em 
março e 449 em abril. Em 2019, 2.481 medidas protetivas expedidas no Pará no 
quadrimestre, sendo 618 em janeiro, 574 em março, 628 em março e 661 em 
abril.  
 
De janeiro a abril deste ano, 5.004 casos de violência contra a mulher se 
tornaram ações penais no Poder Judiciário do Pará, ou seja, os acusados são 
réus em processos, nos quais a justiça aceitou as denúncias apresentadas de 
agressões. O quantitativo é menor que o primeiro quadrimestre de 2019, quando 
registrou 6.916 casos novos. No entanto, uma média mensal de 1,2 mil casos 
novos de violência nos quatro primeiros meses de 2020 tem acompanhamento 
no Judiciário paraense.  
 
Os dados da Cevid e da Coordenadoria de Estatística do TJPA apontam que 
seis casos novos casos de feminicídio foram recebidos de janeiro a abril deste 
ano. São os casos ingressados no Poder Judiciário no nesse período. No ano 
passado, foram quinze casos para o mesmo intervalo.  
 
 

Atendimento 
 
O Judiciário do Pará monitora os casos de violência contra a mulher e continua 
a atender as vítimas nas Comarcas da Capital e no Interior do Estado. As Varas 
estão em funcionamento por meio do regime de trabalho remoto. As demandas 
são atendidas por telefone ou por e-mail. Enquanto vigorarem as medidas de 
isolamento social, com a suspensão do expediente presencial, a mulher vítima 
de qualquer violência deve procurar o Judiciário e os outros órgãos da rede 
estadual de proteção à mulher por meio de telefones e e-mails disponibilizados 
no portal do TJPA.  
A mulher vítima de violência podem receber atendimento psicológico e 
orientações pelo WhatsApp. O serviço, desenvolvido pela Cevid do TJPA, 
disponibiliza quatro números, nos quais profissionais da equipe multidisciplinar 
das varas especializadas prestam acolhimento, encaminhamento e orientação 
virtual a mulheres agredidas via mensagem, chamada ou videochamada pelo 
aplicativo. Os números são: (91) 99126-3949 (Ligação telefônica e WhatsApp); 
(91) 3205-2123 (WhatsApp); (91) 3205-2124 (WhatsApp) e (91) 3205-2208 
(WhatsApp).  
 
 
A vítima é atendida por esses telefones, sem necessidade de processo ou 
solicitação do juízo. 
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Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (21) suspeito de ter matado 
outro, após um acidente que aconteceu em um ramal da comunidade de 
Pajuçara, em Santarém, no oeste do Pará. A Delegacia especializada de 
homicídios cumpriu o mandado de prisão no município de Belterra.  
 
Conforme a polícia, no dia 29 de junho de 2019, Marlisson Santos Silva, vítima, 
e o irmão de Alexandre Mota Luz, suspeito, se envolveram em um acidente. Os 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/06/30/homem-e-assassinado-a-facadas-e-outro-fica-ferido-apos-acidente-no-ramal-do-pajucara-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/06/30/homem-e-assassinado-a-facadas-e-outro-fica-ferido-apos-acidente-no-ramal-do-pajucara-em-santarem.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/06/30/homem-e-assassinado-a-facadas-e-outro-fica-ferido-apos-acidente-no-ramal-do-pajucara-em-santarem.ghtml
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dois que já tinham uma inimizade, travaram uma luta corporal, no local do 
acidente. Depois, cada um foi para sua casa.  
 
Ainda de acordo com a polícia, Alexandre e mais dois irmãos foram na casa da 
vítima Marlisson, onde também estava Júlio César Castro Sousa. No local, 
começaram novamente uma briga. Foi então que, segundo informações da 
polícia, Alexandre esfaqueou Marlisson que morreu ainda no local. Júlio Cesar 
foi ferido e levado para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.  
 

 

O titular da especializada de homicídios, delegado Gilvan Almeida, destacou que 
desde que aconteceu o crime o suspeito estava foragido, mas houve 
informações através do delegado William Richer, de Belterra, que o homem 
estaria em uma comunidade do município.  
 
"A partir de informações do paradeiro do suspeito, nós montamos uma equipe 
com o apoio do superintendente Jamil Casseb, delegado William Richer e o 
titular da delegacia de Mojuí dos Campos, delegado Gustavo Ceccagno para dar 
cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito de homicídio", destacou.  
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Após a empresa SKN do Brasil Importação e Exportação de Eletroeletrônicos 
Ltda transferir R$ 12.803.800,00 para conta judicial disponibilizada pelo Governo 
do Estado do Pará, valor que representa apenas a metade do acordado, o juiz 
titular da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Raimundo Santana, concedeu 
ao Estado do Pará o prazo de 24 horas, no final tarde desta quarta-feira, 20, para 
se manifestar acerca da transação.  

A ré ingressou com petição junto à Vara e alegou que o saldo remanescente será 
transferido, impreterivelmente, até dia 28 de maio. A empresa justificou ainda 
que os bloqueios impostos às suas contas e as dificuldades que envolvem 
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transferências internacionais de grandes quantias impediram que fizesse a 
remessa do restante do numerário. A petição requeria a ciência da situação e a 
manifestação do Estado do Pará, se concorda ou não com a excepcional 
concessão deste prazo, que, pelo acordo firmado entre ambos, se encerraria 
nesta quinta-feira, 21.  

No último dia 12 demais, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos 
Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Belém homologou o acordo 
firmado entre o Governo do Estado e a empresa SKN do Brasil, referente à 
negociação de 152 respiradores para o tratamento à Covid-19. Entre as medidas 
judiciais já determinadas, que foram o bloqueio de R$ 25,2 milhões das contas 
da empresa e a suspensão dos passaportes dos sócios da SKN, somente 
perderão a eficácia após a devolução do respectivo valor ao Estado, que deveria 
ser depositado em até sete dias em uma conta judicial vinculada ao processo, 
aberta para esse fim. A devolução dos valores corresponde à cláusula primeira 
do acordo firmado entre as partes.  

A homologação tem força de sentença, com o processo tendo resolução de 
mérito. De acordo com a ação ajuizada, os aparelhos respiradores objetos do 
contrato não foram os mesmos entregues pela empresa, considerados 
inservíveis para a sua finalidade. Ainda segundo o ajuste firmado, o acordo pôs 
fim ao contrato entre as partes. “Com a celebração deste acordo e cumprimento 
integral de seus termos o contrato em questão é considerado desfeito pelas 
partes, sem obrigações pendentes”. Assim, “os 152 ventiladores pulmonares 
entregues ao Estado do Pará serão devolvidos à SKN do Brasil Importação e 
Exportação de Eletroeletrônicos Ltda., que providenciará a sua retirada do 
depósito do Estado em Belém/PA e arcará com as despesas dela resultantes”.  

No despacho desta quarta-feira, 20, o juiz Raimundo Santana solicitou ao 
Estado, por meio da Procuradoria Geral do Estado, a manifestação acerca dos 
embargos de declaração, conforme o prazo legal.  

Fonte: TJPA 
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Uma média de 16 medidas protetivas foram concedidas, por dia, pelo Tribunal 
de Justiça do Pará, em abril.  Ao todo, foram deferidas 499 medidas protetivas 
às mulheres vítimas de violência no estado no último mês. Os dados são da 
Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar (Cevid) do TJPA.  

Em março, esse número foi ainda maior, chegando a 684. No mesmo período do 
ano passado, abril registrou a concessão de 661 medidas e março teve o 
deferimento de 628. De janeiro a abril de 2020, as medidas protetivas em 
processos de violência contra a mulher alcançaram 2.535 deferimentos. Desse 
total, foram 696 medidas autorizadas em janeiro, 656 em fevereiro, 684 em 
março e 449 em abril. Em 2019, 2.481 medidas protetivas expedidas no Pará no 
quadrimestre, sendo 618 em janeiro, 574 em março, 628 em março e 661 em 
abril.  
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O Judiciário do Pará monitora os casos de violência contra a mulher e continua 
a atender as vítimas nas Comarcas da Capital e no Interior do Estado. As Varas 
estão em funcionamento por meio do regime de trabalho remoto. As demandas 
são atendidas por telefone ou por e-mail. Enquanto vigorarem as medidas de 
isolamento social, com a suspensão do expediente presencial, a mulher vítima 
de qualquer violência deve procurar o Judiciário e os outros órgãos da rede 
estadual de proteção à mulher por meio de telefones e e-mails disponibilizados 
no portal do TJPA.  
 
A juíza Reijjane de Oliveira, auxiliar da Cevid, ressalta que as mulheres vítimas 
de violência podem receber atendimento psicológico e orientações pelo 
WhatsApp. O serviço, desenvolvido pela Cevid disponibiliza quatro números, nos 
quais profissionais da equipe multidisciplinar das varas especializadas prestam 
acolhimento, encaminhamento e orientação virtual a mulheres agredidas via 
mensagem, chamada ou videochamada pelo aplicativo. Os números são: (91) 
99126-3949 (Ligação telefônica e WhatsApp); (91) 3205-2123 (WhatsApp); (91) 
3205-2124 (WhatsApp) e (91) 3205-2208 (WhatsApp).  
 
A vítima é atendida por esses telefones como demanda espontânea, sem 
necessidade de processo ou solicitação do juízo. O serviço deverá também 
atender virtualmente a demandas de magistrados, em favor de mulheres em 
situação de violência doméstica que possuem processos já instaurados, e 
originalmente receberiam atendimento presencial de assistentes sociais, 
psicólogos e pedagogos do Setor Multidisciplinar da Cevid.  

Mulheres que não se dirigiram à delegacia para prestar queixa contra agressores 
também podem buscar o atendimento psicológico pela ferramenta, 
principalmente para receberem orientações sobre como proceder em caso de 
denúncia. A comunicação virtual poderá ser feita a qualquer momento, contudo, 
o atendimento será agendado entre os técnicos e a parte solicitante. As vítimas 
que não possuem o aplicativo podem entrar em contato via ligação telefônica.  

Ações penais  
 
De janeiro a abril deste ano, 5.004 casos de violência contra a mulher se 
tornaram ações penais no Poder Judiciário do Pará, ou seja, os acusados são 
réus em processos, nos quais a justiça aceitou as denúncias apresentadas de 
agressões. O quantitativo é menor que o primeiro quadrimestre de 2019, quando 
registrou 6.916 casos novos. No entanto, uma média mensal de 1,2 mil casos 
novos de violência nos quatro primeiros   meses de 2020 tem acompanhamento 
no Judiciário paraense.  

Os dados da Cevid e da Coordenadoria de Estatística do TJPA também apontam 
que seis novos casos de feminicídio foram recebidos de janeiro a abril deste ano. 
São os casos ingressados no Poder Judiciário no nesse período. No ano 

http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1064114-judiciario-mantem-atendimento-a-mulher.xhtml
http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/1064114-judiciario-mantem-atendimento-a-mulher.xhtml
tel:(91)%2099126-3949
tel:(91)%2099126-3949
tel:(91)%203205-2123
tel:(91)%203205-2124
tel:(91)%203205-2124
tel:(91)%203205-2208
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passado, foram quinze casos para o mesmo intervalo. O quadrimestre de 2020 
apresentou 29 inquéritos novos em crime de feminicídio em todo o Estado. No 
mesmo período de 2019, foram 40 inquéritos sob investigação policial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


