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IV SIMPÓSIO DE  
HISTÓRIA DO DIREITO 
Ética e Corrupção: O Direito Moderno Brasileiro  
e a Crise Política 

  

Convocatória  

A questão fundamental que inspira o Simpósio encontra-se estampada na real situação do 

Brasil. Ética e Corrupção são duas possibilidades antagônicas que permeiam nossa 

discussão cotidiana sobre a dimensão da ação. Refletir sobre o ethos é uma tarefa exclusiva 

do homem, do ser capaz de produzir seu próprio espaço vital, social e político. A partir 

dessa questão nos deparamos com uma tríplice relação entre ética, política e direito em 

contraste com a vertiginosa prática corruptiva que destrói a possibilidade do bem comum 

pelo mau uso do poder sobre a espera pública em benefício próprio. A corrupção é um 

fenômeno econômico, político e social que fere a essência da política ao favorecer um 

pequeno grupo que obedece às regras de convivência estipuladas pelo governante. 

Entendemos por política um processo interativo gerado pela coletividade, visando o todo. 

Por isso, nosso simpósio propõe uma reflexão ética e jurídica sobre as práticas de 

corrupção, bem como, as possibilidades reais da crise política do Estado brasileiro, como 

forma de abordagem capaz de abarcar a complexidade de dimensões e perspectivas 

constitutivas desses fenômenos na era contemporânea. A programação do simpósio foi 

planejada para viabilizar essa discussão e contemplar a riqueza de contribuições oferecidas 

pelas diversas áreas do conhecimento.  

 

Eixos Temáticos: 

1- História e Corrupção no Brasil 

2- Responsabilidade e Consciência Moral 

3- O Direito frente os tipos de corrupção no Estado brasileiro 

4- Responsabilidade Fiscal e Corrupção 

5- A corrupção velada: Direito e sonegação 

Público Alvo: 

Docentes, discentes e pesquisadores das áreas de Direito, Ciência Política e Ética e demais 

interessados nas temáticas do simpósio. A inscrição será realizada no site da UEMG: 

www.uemg.edu.br para ouvintes ou apresentadores de trabalhos.  

 

Atividades do Simpósio: 

Palestras 

Mini Cursos 

Mesas Temáticas 

Comunicações  

Conferências 

 

http://www.uemg.edu.br/
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Comunicações:  

Serão apresentados os trabalhos selecionados pela Comissão Científica em resposta à 

convocatória. O proponente deverá realizar sua inscrição no site da UEMG e o artigo 

deverá obedecer às normas do template que está disponível no próprio site. A proposta 

deverá ser enviada até o dia 08 de setembro através do e-mail:  

simpósio.direito@uemg.br  

 

Equipe Organizadora: 

Prof. Mário Gomes Ferreira 

Profª. Kelliny Gomes Silva 

Prof. Paulo Roberto de Oliveira 

Prof. Leniederson Rosa Pinto 

 

Comissão Científica: 

Prof. André Vieira Elói 

Profª. Silvana Regina Paslauski 

Prof. Paulo Enderson Teixeira 

Profª. Kênia Guimarães Rodrigues Magalhães 

Profª Simone Murta Cardoso do Nascimento 

Profª Michelle Aparecida Batista 
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