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MOÇÃO
 

Manifesta repúdio às falas do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva que
atribuiu culpa ao presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky pela guerra.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

No dia 04 de maio, veio a conhecimento público a capa da revista TIME ilustrando a imagem
do ex-presidente Lula e, em seu conteúdo, uma entrevista concedida. Ocorre que, na
mesma entrevista, o ex-presidente manifesta abertamente sua posição quanto à guerra na
Ucrânia e atuação do presidente Volodymyr Zelensky, abaixo transcrita:
 
“E agora, às vezes fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse
festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos, sabe? Esse cara é tão
responsável quanto o Putin. Ele é tão responsável quanto o Putin. Porque numa guerra não
tem apenas um culpado. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush. Porque o
Saddam Hussein poderia ter dito: ‘Pode vir aqui visitar e eu vou provar que eu não tenho
armas’. Ele ficou mentindo para o seu povo. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter
dito: ‘Olha, vamos deixar para discutir esse negócio da Otan e esse negócio da Europa mais
para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais.’”
 
O ex-presidente ainda prossegue desferindo ofensas e desprestigiando um presidente que
está defendendo o seu território de uma invasão, nos seguintes termos:
 
"É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo [ao confronto]! Você fica estimulando o
cara [Zelensky] e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada,
quando na verdade deveriam ter tido conversa mais séria com ele: ‘Ô, cara, você é um bom
artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer’.
E dizer para o Putin: ‘Ô, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a
Ucrânia. Vamos conversar!’”.
 
Tais falas comprometem seriamente as relações do Brasil com a Ucrânia, bem como com a
comunidade internacional. Visto ainda que se trata de um suposto candidato à presidência, a
situação se torna ainda mais grave. A Ucrânia já conta com mais de 2 milhões de cidadãos
refugiados pelo mundo, além de cidades inteiras destruídas e áreas completamente
tomadas pelas forças russas. É completamente inadmissível a banalização do presente
conflito, por isto e tais falas do ex-presidente que a presente moção de repúdio é proposta.
 
Ante o exposto, nos termos regimentais, manifestamos a presente Moção de Repúdio às
falas de Luiz Inácio Lula da Silva, que banalizou a atuação do presidente Volodymyr
Zelensky durante a guerra na Ucrânia.
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1) DEP. BOHN GASS - Líder do Partido LIDERANÇA DO PT NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, 2) Gleisi Hoffmann - Presidente Partido dos Trabalhadores, 3) Paulo
Okamotto - Presidente Instituto Lula
 

 
Plenário "Mario Scholz", 10 de maio de 2022.

 
 
 

Ver. Thomaz Henrique - NOVO 
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