
 

Curitiba, 15 de dezembro de 2021 
 

 

Nota de Reconhecimento ao TJ/PR 

 

O G7 – grupo que reúne as sete entidades do setor produtivo paranaense: 

Fecomércio/PR, FIEP, FAEP, Faciap, Fetranspar, Ocepar e ACP – vem a público manifestar seu 

reconhecimento ao fundamental trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Paraná. 

As entidades do G7 estiveram reunidas na data de hoje, 15 de dezembro de 2021, com 

o presidente do TJ/PR, desembargador José Laurindo de Souza Neto, em uma conversa franca 

para tratar de assuntos sensíveis à sociedade. 

Na oportunidade, o presidente José Laurindo de Souza Neto fez importantes 

esclarecimentos sobre a atuação do TJ do Paraná e sobre a necessidade de atualizações 

relacionadas às custas judiciais, com a intenção de aproximar os valores praticados no Paraná de 

seus estados vizinhos São Paulo e Santa Catarina. 

Os representantes das entidades do G7 reiteraram, ao fim da reunião, a sua plena 

disposição de sempre dialogar com o TJ/PR e unir esforços para a resolução de todo e qualquer 

assunto que repercuta nos setores produtivos e na sociedade como um todo. 

O G7 aproveita a oportunidade para ressaltar publicamente a profícua interlocução 

que já existe no Paraná entre o setor produtivo com todos os Poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

A reunião realizada na presidência do Tribunal de Justiça no dia de hoje é a prova mais 

recente do equilíbrio e diálogo existentes em nosso Estado. Por isso, nosso reiterado 

reconhecimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na pessoa de seu presidente, 

desembargador José Laurindo de Souza Neto, pelos relevantes e essenciais serviços prestados ao 

Paraná e aos paranaenses. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Fernando Moraes 
Presidente da Faciap e 

Coordenador do G7 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

José Roberto Ricken 
Presidente da Ocepar/Fecoopar 

 

 
 

Ari Bittencourt 
Vice-Presidente da Fecomércio/PR 

 
 

Ágide Meneguette 
Presidente da Faep 

 
 

Carlos Walter Martins Pedro 
Presidente do Sistema Fiep 

 
 
 

Sérgio Malucelli 
Presidente da Fetranspar 

 
Camilo Turmina 

Presidente da ACP 
 


