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Mensagem do Governador do Estado do Paraná

Os últimos dois anos ficarão marcados para sempre na história pela 

maior pandemia dos últimos 100 anos que estamos enfrentando. Este cená-

rio de exceção trouxe desafios ainda maiores à gestão pública e o papel da 

Procuradoria-Geral do Estado nunca foi tão essencial. E o ano de 2021 fica-

rá marcado pelo aniversário de 75 anos desta Instituição sólida e de renome, 

que atravessou o tempo se aprimorando e se adaptando às necessidades da 

Administração Pública. 

A carreira dos Procuradores é prevista na Constituição Estadual, ta-

manha importância do papel que exercem, ao atuar no auxílio dos gestores 

na formulação de políticas públicas alinhadas com a lei e com os princípios 

da Administração Pública. 

Estes 75 anos de existência consolidaram a importância da nossa 

PGE, exemplo disso são os Procuradores do Estado de grande renome na 

área jurídica que já passaram e que atuam na Procuradoria do Paraná. E 

nomear alguns seria uma injustiça, já que poderia deixar muitos de fora. 

Mas é certo dizer que cada um que passou pela Instituição teve papel fun-

damental para consolidar a PGE como exemplo de justiça e idoneidade. E 

não posso deixar de mencionar o trabalho exemplar dos servidores da Insti-

tuição, que são fundamentais neste processo de construção e fortalecimento 

da PGE. Um time competente trabalhando em prol do Estado do Paraná. 

Ao representar os interesses do Estado, os Procuradores exercem papel 

fundamental na gestão estadual, trabalhando de forma incansável pela pre-

servação da legalidade e da moralidade pública. Atuam também na defesa 

dos direitos do Paraná, ao representar o Estado em ações judiciais.

Ao longo destes 75 anos, a Procuradoria se aprimorou e se moderni-

zou, acompanhando as necessidades da gestão pública. Como a administra-

ção estadual tem dezenas de nuances e segmentos, a PGE também acompa-

nha nossas necessidades. Temos Procuradorias Especializadas e regionali-

zadas. Com isso, é possível compreender mais a fundo as particularidades 

de cada segmento, tornando mais assertivos os pareceres e análises. Vale 
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ainda ressaltar que os Procuradores estão sempre em aperfeiçoamento, para 

melhor orientar na tomada de decisões e obter ainda mais êxito na defesa 

dos interesses do Paraná. 

Quero parabenizar todos que ajudaram e têm ajudado a construir 

esta história de sucesso. Vida longa à PGE!

Carlos Massa Ratinho Junior

Governador do Estado do Paraná


