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ATA DA AUTIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 
SÃO JOÃO DO TRIUNFO SOBRE A PEC / 37. Aos vinte e seis dias do mês de abril do 
ano de dois mil e treze, no Salão do Tribunal do Júri do Fórum de São João do Triunfo-
Paraná, sito à Rua Francisco Neves Filho, nº 75, reuniram-se em audiência pública, iniciada 
às 10h56min, presidida pelo Senhor Promotor de Justiça, Dr. Wanderlei Gonçalves 
Custódio, com o objetivo de orientar/informar sobre a Proposta de Emenda Constitucional 
nº 37. Com a palavra o Promotor de Justiça, Dr. Wanderlei Gonçalves Custódio, agradeceu 
aos presentes, bem como ao Senhor José Francisco Distéfano Neves, em razão de sua 
iniciativa de estender uma faixa contra a PEC 37 no Sindicato dos Produtores Rurais de São 
João do Triunfo, desde a semana de mobilização contra a PEC 37. Agradeceu também aos 
demais presentes. Findos os agradecimentos, o presidente abordou o assunto para o qual a 
audiência foi convocada, explicitando o significado da PEC 37, seu objetivo e os motivos 
pelos quais deve ser repudiada. Fala sobre a mobilização que vem sendo realizada contra a 
PEC 37, bem como sobre o quanto é preocupante caso venha a ser aprovada e o retrocesso 
que isso significaria para a sociedade. Mencionou exemplos concretos de casos que seriam 
afetados pela PEC 37, caso já estivesse em vigor e os nefastos efeitos que ela traria, tanto a 
nível nacional quanto a nível regional e local, reportando-se a dois casos de investigação 
criminal do Ministério Público em São João do Triunfo. Informou acerca de outras duas 
iniciativas que constituem também atentados contra a Democracia Brasileira, como a 
aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do Projeto 
de Lei nº 132/2012, que isenta os Delegados de Polícia de cumprir requisições do 
Ministério Público em inquéritos policiais e a PEC/33, por meio da qual o Congresso 
Nacional pretende outorgar-se o poder de rever as decisões do Supremo Tribunal Federal.  
Encerrando a audiência pública, solicitou aos presentes que disseminem a ideia de combate 
à PEC/37, assinando as petições de repúdio no sítio eletrônico do Ministério Público do 
Estado do Paraná e colham assinaturas nos abaixo-assinados em seu âmbito de atuação. 
Agradeceu, uma vez mais, os presentes e encerrou a audiência, às 11h23min. Dado e 
passado aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, vai a presente por 
mim lavrada e assinada, Ana Carolina Follador Silva, assessora de Promotor, juntamente 
com o Promotor de Justiça Dr. Wanderlei Gonçalves Custódio. 
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