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escritos dos alunos e professores da linha de pesqui-
sa “Intervenção Penal e Garantismo” do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da PUC Minas, por ele criada.
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e a própria existência humana.  
Em tempos de punitivismo globalizado, a luta em defesa 
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árdua, na maioria das vezes, inglória e exige bravos alia-
dos. Cremos que o Guilherme foi chamado e partiu deste 
mundo para intensificar a urgente tarefa de reduzir os 
sofrimentos causados às pessoas pelo poder punitivo. 
Convidamos a todos à leitura do presente livro, comem-
orativo dos cinco anos da referida linha de pesquisa e 
sobretudo uma homenagem ao saudoso Guilherme José 
Ferreira da Silva, cujo ideal está arraigado entre nós!
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Prefác io

Gui l he rme  Coe l ho  Co len 1 

Ao se pronunciar num simpósio de filosofia, Norberto Bobbio disse 
que “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não 
era mais o de fundamentá-los, mas sim o de protegê-los”2. 

Embora transcorrido décadas da afirmação proferida por Bobbio, e 
apesar do incremento das declarações internacionais destinadas a consa-
gração e proteção dos direitos humanos, ainda hoje, se apresenta como 
principal desafio das sociedades civilizadas a concretização dos meios 
destinados a impedir que tais direitos sejam violados pelo poder estatal. 

Nesse contexto, imperativo disciplinar a intervenção estatal na esfera 
das garantias individuais, as civilizações com tradição baseadas na filosofia 
jurídico-política iluminista “constitucionalizaram” o poder estatal, ademais 
estabelecerem “uma clara distinção entre quem faz a lei, quem a põe em execução 
e quem a aplica, decidindo sobre os conflitos específicos”.3 

Entretanto, a despeito dos avanços na busca da cientificidade do Di-
reito e da manutenção da coerência e previsibilidade do sistema jurídico, 
observa-se na atualidade uma crescente tendência em se interpretar e 
aplicar o direito positivo e jurisprudencial com propósitos alternativos, 

1 Doutor em Direito pela UFPE (2014). Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais – PUC-Minas (2002), área de concentração em Direito 
Processual Penal. Professor de Pós-graduação em Direito da Faculdade Mineira de 
Direito da PUC Minas, linha de pesquisa: Intervenção Penal e Garantismo. Diretor 
da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Pesquisador do Núcleo Jurídico de 
Políticas Públicas na área Teoria do Garantismo e Direitos Fundamentais e nas leis de 
combate à corrupção. Advogado Criminalista e Consultor na área de Direito Penal.

2 BOBBIO, Noberto. 1909- A era dos direitos – Rio de Janeiro:Campus, 1992.
3 Conforme preceitua José Eduardo Faria em sua obra Justiça e Conflito.
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sob o pretexto da necessidade de se atender o caráter social das decisões 
judiciais, em detrimento da legalidade. 

Assim, com amparo na cultura do medo4 e da politização do Direi-
to, os consagrados instrumentos de limitação do poder, visando coibir 
os abusos estatais foram desvirtuados de suas rotas históricas, ao serem 
rotulados como intoleráveis obstáculos ao combate à impunidade. 

Tal discurso e prática abriu caminho para a produção de um Direito 
Penal simbólico, ilusório e incendiário, crente na ideia de que somente com 
a elaboração de leis severas é que o controle da criminalidade dar-se-ia de forma 
eficaz, por meio de mais segregação e restrição de liberdade, e sempre à custa da 
relativização e/ou extinção de garantias individuais.

A presente obra coletiva intitulada “Ensaios de Intervenção Penal e 
Garantismo” foi concebida nesse cenário de ausência de cientificidade 
nas discussões do direito e, por consequência, do crescente ataque às 
garantias individuais.

Tais fenômenos autoritários e especialmente a “corrupção” dos 
princípios da dogmática penal sempre incomodaram o amigo Guilher-
me José Ferreira da Silva, professor merecidamente homenageado nessa 
obra, a ponto de instigá-lo a vislumbrar uma linha de estudo do direito 
penal no âmbito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Por tais razões, o Professor Doutor Guilherme José Ferreira da Silva, 
encabeçou intelectualmente um movimento que rapidamente angariou 
o apoio dos seus colegas professores, ademais de despertar o imediato 
interesse dos futuros mestrandos e doutorandos no projeto.

Embora a vontade de Deus tenha afastado, prematuramente, o que-
ridíssimo Professor Guilherme José Ferreira da Silva de nosso convívio 
e das nossas salas de aula, provocando imensa dor em nossos corações, 
seu desejo de criar a linha de direito penal na PUC Minas não só se 
concretizou, como também, gerou frutos, os quais podem ser constatados 
no pensamento de cada um dos autores da presente obra. 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2019.

4 PASTANA, Débora Regina. Cultura do medo: reflexões sobre a violência criminal, 
controle social e cidadania no Brasil.
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