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PRESS RELEASE  

 

JUSTIÇA ORGANIZACIONAL:  
 

UM ESTUDO NA PMPR NO ANO DE 2020 

 A Justiça Organizacional (JO), definida como a percepção 
geral do que é justo no ambiente de trabalho, constitui foco de 
pesquisa que remonta a mais de três décadas (COLQUITT, 
2001). A presente pesquisa tem por objetivo geral investigar 
quais são os fatores e como eles afetam a percepção da Justiça 
Organizacional sob o foco das Praças1 da Polícia Militar do 
Paraná. 

Entre os objetivos específicos, pretende-se revisar a 
literatura sobre o tema, identificar os fatores que afetam a JO, 
construir um instrumento para avaliar as variáveis e testar as 
relações existentes entre as variáveis independentes e a 
Justiça Organizacional. 

Como justificativa teórica, acredita-se que estudos que 
sobre Justiça Organizacional não tenham sido realizados na 
Polícia Militar do Paraná. A pesquisa mostra-se relevante do 
ponto de vista social devido ao fato de ser desenvolvida com 
base na percepção dos policiais militares que compõem a 
grande maioria da Corporação. O estudo também contribuirá 

para melhor compreensão do tema, podendo servir de fonte para tomadas de decisões futuras dos gestores visando à 
adoção de novas políticas internas. O estudo possui a seguinte questão de pesquisa: Quais e como os fatores 
identificados como relevantes afetam a percepção de Justiça Organizacional das Praças da Polícia Militar do Paraná? 

 
 

 

 

Características do Grupo de estudo Sobre o autor 
A Polícia Milirar do Paraná possui 
duas carreiras distintas: Oficiais e 
Praças. A carreira de Oficial é ligada 
às funções de comando, direção e 
chefia, enquanto a carreira da Praças 
é voltada à execução do serviços, 
principalmente na área operacional. 
O público alvo desta pesquisa são as 
Praças da PMPR. 

Luiz Rodrigo Larson Carstens Filho – Mestrando no 
Programa de Pós Graduação em Gestão de Organizações, 
Liderança e Decisão – PPGOLD da Universidade Federal do 
Paraná, na linha de Competências Organizacionais e 
Decisão. Formou-se no Curso de Formação de Oficiais da 
Academia Policial Militar do Guatupê no ano de 2007 e em 
Direito na Pontifícia Universidade Católica no ano de 2014. 
Atualmente ocupa o posto de 1º Tenente e exerce funções na 
Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Paraná. 

                                                 
 

1 Carreira policial militar que abrange as seguintes graduações: Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados  
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