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RESUMO

O presente trabalho questiona o modelo processual penal brasileiro vigente e discute a forma
pela qual a comunicação (ou a falta dela) é percebida no cenário jurídico, propondo - como
alternativa - a utilização das categorias do agir comunicativo. Os discursos envoltos pela
tradição da razão instrumental observados nas engrenagens sistêmicas da justiça criminal
permanecem turbando a comunicação intraprocesso que se pretende ver ajustada aos anseios
da Carta Política Democrática de 1988. A razão discursiva pela via do agir comunicativo
proposta por Jürgen Habermas conduz a uma interação coordenada pela linguagem, e é por
meio dela que a capacidade dos participantes intersubjetivamente poderá produzir um
entendimento. No campo processual penal, o ápice da discussão é a democracia e o direito das
gentes à linguagem no cenário de herança autoritária. O objetivo é buscar no próprio
mecanismo processual uma linha dialógica capaz de explorar essa tensão entre o “mundo da
vida” (comunicação) e o “sistema” (processo criminal).

Palavras - chave: Agir comunicativo. Processo penal democrático. Intersubjetividade.

ABSTRACT

The present paper questions the current Brazilian criminal model and discusses the way
through which communication (or the lack of it) is perceveid in the judicial scenario,
proposing as an alternative the use of categories of the communicative act. The discourses
based on the tradition regarding instrumental reason in the systemic gear of the criminal law
remain disturbing the intra-process communication that is supposed to be adjusted to the
aspirations concerning the Democratic Political Letter from 1988. The reason discourse by the
communication act proposed by Jürgen Habermas leads to an interaction coordinated by the
language, as a way of validity pretension, and is through it that the capacity of the participants
intersubjectively will be able to produce an understanding. In the criminal process, the peak of
the discussion is democracy and the right of the people to language in the authoritarian
heritage scenario. The goal is to search in the process mechanism itself a dialogical line which
is able to explore this tension between the “word of life” (communication) and the “system”
(criminal process).

Key words: Communicative act. Democratic criminal law. Intersubjectivity.

RÉSUMÉ

Ce travail questionne le modèle de procédure pénal en vigueur au Brésil et discute de la façon
dont la communication (ou l'absence de celui-ci) est perçue dans le scénario juridique,
proposer - comme une alternative - l'utilisation de catégories d'actions de communication. Les
discours enveloppés par la tradition des engins de la raison instrumentale observés dans la
justice pénale systémique restent dommageable intra-processus, il est destiné à définir les
attentes de la Politique Démocratique Charte de 1988. Le discours de la raison par des actions
de communication proposées par Jürgen Habermas mène des coordonné par la langue, et c'est
par elle que la capacité des participants intersubjective peut établir un entendement. Le
domaine de la justice pénale, le point culminant de la discussion est la démocratie et le droit
des personnes à la langue dans le scénario de l' héritage autoritaire. L'objectif est d'obtenir un
mécanisme procédural lui-même une ligne dialogique en mesure d'exploiter cette tension
entre le “monde de la vie” (communication) et le “système” (procédure pénale).

Mots-clés: Action communicative. Procédure pénale démocratique. Intersubjective.
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