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A Constituição da República, ao esta-
belecer, em seu artigo 5º, inciso LIV, que 
“ninguém será privado da liberdade ou de 
seus bens sem o devido processo legal”, 
não erigiu o formalismo a primado cons-
titucional, e, sim, “um complexo de ga-
rantias mínimas contra o subjetivismo e 
o arbítrio dos que têm dever de decidir”.¹

Trata-se, portanto, de uma exigência 
do Estado Democrático de Direito, que 
se efetiva por meio de um “juízo de le-
galidade constitucional devido a todo e 
qualquer sujeito de direito, para que se 
expurgue o arbítrio do agente do poder 
público”, nas palavras do mestre baiano 
Calmon de Passos.²  

O que, por óbvio, incide desde a fase 
de investigação preliminar no processo 
penal brasileiro,³  figurando como pres-
suposto de legitimação jurídica à conduta 
funcional do delegado de polícia enquan-
to necessário garante epistêmico demo-
crático da etapa prévia à ação processual 
no sistema de justiça criminal.    

Nesse contexto, inadmissível que as 
decisões tomadas pela autoridade pú-
blica responsável pela presidência do in-
quérito policial sejam fruto de convicções 
individuais ou intuições pessoais. Pelo 
contrário, “o devido procedimento de 
investigação preliminar exige necessaria-
mente uma base racional informativa”.⁴  

Afinal de contas, segundo anunciado 
supra, a cláusula do due process of law 
como uma das “vigas-mestras do Estado 
de direito, que tem por fundamento e 
por escopo a tutela da liberdade do indi-
víduo contra as várias formas de exercí-
cio arbitrário do poder, particularmente 
odioso no direito penal”,⁵  demanda um 
sistema de controle racional do órgão 
de investigação criminal.

¹PASSOS, José Joaquim Calmon de. Direito, Poder, 
Justiça e Processo: julgando os que nos julgam. Rio 
de Janeiro: Forense, 2000, p. 69.

²PASSOS, José Joaquim Calmon de. Direito, Poder, Jus-
tiça e Processo: julgando os que nos julgam..., p. 73.

³TUCCI, Rogério Lauria; CRUZ e TUCCI, José Rogério. 
Devido Processo Legal e Tutela Jurisdicional. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 25-29. 

⁴MACHADO, Leonardo Marcondes. Manual de Inqué-
rito Policial. 01 ed. Belo Horizonte: Editora CEI, 2020, 
p. 23.

⁵BOBBIO, Norberto. Prefácio à 1ª Edição Italiana. In: 
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantis-
mo penal. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan 
Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 04 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 7.
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⁶STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise. 
11 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

⁷VÁZQUEZ, Carmen. Entrevista a Susan Haack. DOXA, 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 36, p. 573-586, 
2013, p. 580.

Esse tipo de afirmação, contudo, não 
pode ser meramente retórica. Deve signi-
ficar, entre outras coisas, que o raciocínio 
jurídico investigativo, desde a instauração 
do procedimento até a sua conclusão, 
apresente elementos de coerência e jus-
tificação na articulação entre as premis-
sas normativas e fáticas consideradas no 
processo decisório. Ou seja, a prática in-
vestigativa concreta exige, além de uma 
preocupação hermenêutica contemporâ-
nea à superação do paradigma solipsista⁶, 
completa imersão na epistemologia apli-
cada às questões jurídicas⁷  para a correta 
determinação dos fatos no contexto do 
inquérito policial.   

Enfim, esse cuidado a respeito das 
“condições de produção e identificação 
do conhecimento válido, bem como da 
crença justificada”⁸, que se encontra na 
base da epistemologia, precisa ocupar 
um lugar de destaque na investigação cri-
minal, principalmente latino-americana, 
marcada por abissais níveis de desigual-
dade, cujos efeitos concretos das deci-
sões penais mostram-se sobremaneira 
gravosos à subjetividade.⁹  

⁸SANTOS, Boaventura de Sousa. O Fim do Império 
Cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019, p. 18-19.

⁹MACHADO, Leonardo Marcondes. Manual de Inqué-
rito Policial..., p. 24-25.

Do contrário, o arbítrio investigativo 
criminal continuará a produzir, não ape-
nas intervenções estatais formalmente 
ilegítimas, mas sobretudo um espaço 
cada vez maior de violência e injustiça na 
vida concreta de pessoas seletivamente 
alcançadas pelas agências brasileiras de 
persecução penal.
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