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Esta pesquisa trata sobre a polêmica no discurso jurídico. Em específico, analisa a polêmica 

instaurada na corte do Supremo Tribunal Federal brasileiro de quando do julgamento do pedido 

de habeas corpus preventivo apresentado pelos advogados de defesa do Ex-Presidente da 

República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do tríplex no município de Guarujá, no 

Estado de São Paulo. O Ex-Presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelo Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por corrupção passiva e 

lavagem de dinheiro. Na tentativa de que o Ex-Presidente não fosse imediatamente preso, a defesa 

recorreu da decisão ao Supremo Tribunal Federal alegando que o início do cumprimento da pena 

antes de esgotados os recursos nas instâncias superiores feria o princípio de presunção e inocência, 

assegurado pela Constituição Federal. O pedido da defesa desenrolou a polêmica de uma 

discussão já desenvolvida no âmbito do judiciário brasileiro sobre se o condenado pode ou não 

ser preso independentemente do trânsito em julgado. Na corte do Supremo Tribunal Federal, o 

caso foi votado pelos onze ministros que discutiram, defenderam e votaram pontos de vistas 

favoráveis e contras ao pedido do habeas corpus. Nesse sentido, interessa analisar os discursos 

proferidos pelos ministros na sessão de votação do pedido tendo em vista a polêmica instaurada. 

Para tanto, sustenta-se teoricamente na análise do discurso e numa teoria da argumentação retórica 

que, de acordo com Amossy (2012), se combinam e se completam para explorar o funcionamento 

verbal do discurso polêmico e suas funções sociodiscursivas. Assim, verifica-se, a partir da 

proposta da autora, como os conflitos de opiniões e seus desdobramentos provocam alterações na 

jurisprudência dos dispositivos jurídicos brasileiros e na dinâmica do funcionamento de diversas 

instituições sociais que cumprem e seguem as disposições da justiça. No caso da sessão do 

Supremo Tribunal Federal, mesmo que a polêmica instaurada não encerre um acordo entre as 

partes, cumpre a função social de regular o funcionamento da legislação de forma democrática. 
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