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Apresentação

É com muita alegria e satisfação que apresento a Revista Comemora-

tiva referente aos 75 anos da Procuradoria-Geral do Estado, contando com 

artigos elaborados por Procuradores do Estado, ativos e inativos, e servi-

dores públicos que trabalham conosco, bem como imagens e destaques da 

história institucional.

A edição tem a proposta de resgatar e  preservar a memória da PGE, 

realçando cinco períodos históricos importantes que vão desde a criação da 

Consultoria Geral do Estado, através do Decreto-lei nº 498, de 12 de agosto 

de 1946, com posterior alteração da denominação para Procuradoria-Geral 

do Estado, passando pelo primeiro concurso, processo de redemocratização 

do Brasil até a chegada da Constituição Cidadã, e tratando do processo de 

amadurecimento e organização institucional, aquisição de sede própria, 

busca da eficiência organizacional através dos planos estratégicos, consoli-

dação do processo eletrônico e desterritorialização.

Em todos os períodos da nossa história, buscou-se aprimorar e aper-

feiçoar a nossa missão constitucional de representar judicialmente o Estado 

do Paraná e prestar consultoria jurídica a toda Administração Pública com 

a finalidade de defender o interesse público.

Seguimos sempre nos reinventando e nos transformando para moder-

nizar a advocacia pública, acompanhando as demandas contemporâneas, 

com competência técnica e eficiência institucional.

A nossa história em muitos momentos coincide com a história do pró-

prio Estado do Paraná, uma vez que a PGE sempre esteve e está presente 

no controle da constitucionalidade e da legalidade dos atos praticados pelos 

gestores públicos que elaboram as políticas públicas que beneficiam toda so-

ciedade paranaense.

Preservar e conhecer a nossa história nos possibilita consolidar a 

nossa identidade organizacional, entender as nossas escolhas passadas e as 

nossas mudanças, conferir maior compreensão do presente e, especialmente, 
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auxiliar na construção do futuro institucional.

Aos autores que participaram desta edição comemorativa os nossos 

sinceros agradecimentos pela imensa dedicação e pelo tempo despendido.

Ao Conselho e à Comissão Editoriais, à Comissão do Projeto “Histó-

ria e Memória” da Procuradoria-Geral do Estado o nosso reconhecimento e 

agradecimento por esta edição tão importante e significativa para todos nós.

Aos Procuradores, servidores ativos e aposentados, estagiários e a to-

dos que já passaram pela Procuradoria-Geral do Estado, agradeço por fazer 

parte desta trajetória que tanto nos orgulha.

Convido-os para aproveitar a leitura, apreciar as imagens, conhecer 

ou rememorar a história da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná ao 

longo dos seus 75 anos.

Boa leitura a todos!

Leticia Ferreira da Silva

Procuradora-Geral do Estado


