
A verdade não é um valor essencial da democracia; seus valores essenciais 
definem-se na soberania exercida pelo povo, pelos cidadãos, pela Sociedade, quando
há liberdade de associação e expressão, quando não existem distinções ou privilégios
de classe, hereditários ou arbitrários e quando se vive o pleno Estado de Direito.

Não existe a tua verdade, a verdade do outro, a minha verdade; ela é universal.
Visões políticas ou pessoais, vieses sociais, culturais, religiosos ou de 
qualquer índole não são verdades. Alter ego do fato, valor absoluto contido 
apenas em si mesmo, a verdade é um bem geral inestimável a ser protegido 
daquela patética classe de alienados, tema de fundo deste trabalho, 
firmemente aplicada em torná-la relativa e casuística, como fazem com a 
moral e com a ética. Destituídos de aptidão para evoluir, aperfeiçoarem-se, 
inábeis para se darem real expressão humana, toscos exemplares da nação 
sapiens sapiens atolados no lamaçal das conveniências e dos instintos, eles 
festejam sua desonestidade intelectual e sua pobreza espiritual na exaltação 
da vulgaridade, na ritualização do banal, no proveito a todo custo, no leviano 
usufruto do material, na celebração da mediocridade. Parafraseando Peter 
Ward, são bólidos que atingiram a Terra e podem destruí-la (bibliografia 31/ 
97). [Onair Nunes — A Conspiração dos Medíocres — Apontamentos ].

A verdade consistiu para Platão um processo abrangente do conhecido e do 
modo pelo qual o conhecimento era adquirido; ele diferençou as crenças 
falsas das verdadeiras, afirmou que a verdade é uma tradução dos fatos. 
Desde o século 4 a.EC, nem formulada ainda a pergunta do romano — Quid 
est veritas? —, o grego a definiu: Se encerra um fato, por fato entendendo-se 
o que efetivamente ocorreu ou ocorre, a afirmação contém uma verdade; se 
não, deve ser ignorada. O que mais se diga com relação à verdade é pura 
enganação. Não faz sentido a abordagem como verdade de meras alegações, 
ideias ou crenças não provadas ou de duvidosa comprovação, a 
compreenderem, pois, hipóteses não concernentes ao mundo tátil e 
substantivo; somente depois de converterem-se em fato, tornarem-se 
realidade pelo seu estabelecimento definitivo e provado, as alegações, ideias e
crenças podem ser avaliados. Alegações são apenas alegações, fugas; ideias 
são ideias, crenças são crenças e fatos são fatos. O conceito de verdade deve 
advertir o princípio da realidade a fim de aproveitar ao ordenamento 
individual, de grupos ou sociedades. Sua busca, de outro modo, não versa a 
verdade como conceito, mas como fatos que a poderão estabelecer, assim 
caracterizando-a. Mudam as verdades se mudam os fatos, hipótese em que ela 
não perde o seu caráter absoluto; ao contrário, por ser absoluta, muda 
quando os fatos se modificam, concordemos ou não com isso. A teoria da 
coerência aplicada à verdade deve conferir-lhe inteireza e irrefutabilidade.

A verdade mudará mesmo quando decorra de fatos-parte de um conjunto 



passível de revelar-se falso quando partes do todo comprometam sua 
abrangência. Tomando o clássico exemplo de Platão, Teteto voa, e, sendo 
necessárias premissas verdadeiras para chegar-se a uma conclusão verdadeira,
cumpre indagar: Teteto tem asas? São elas tão desenvolvidas que lhe 
permitem voar? Ele já voou antes? Se qualquer resposta a qualquer dessas 
indagações for negativa, a afirmação Teteto voa é falsa, não contém uma 
verdade; se positivas todas as respostas, ela é verdadeira. A abrangência e a 
coerência estarão presentes no nexo causal e na harmonia e lógica entre os 
fatos. Mas pode ter ocorrido que, a despeito de Teteto ter asas, desenvolvidas 
ao ponto de lhe permitirem voar, e de já haver voado antes, sua reação 
psicológica ao vôo foi tão determinantemente negativa que ele não mais 
consegue voar, isto é, um fato superveniente modificou a sequência e o 
conjunto anterior de fatos, suprimindo-lhe a abrangência e rompendo-lhe a 
coerência. Então, a verdade absoluta anterior porventura contida na 
afirmação Teteto voa deve ser substituída pela nova verdade absoluta, Teteto 
não voa. 

Eliminando qualquer possibilidade de atribuir-se caráter relativo à verdade,
sua busca deverá ser empreendida sempre que houver interesse em 
determiná-la.  Sumariando, podemos ser levados, em visão apressada, a 
concluir pela dispersão dos princípios da verdade, éticos e morais quando 
lhes é conferido sentido amplo, um artifício a fazê-los despencar na vala 
comum do relativo, em cuja vaga e imprecisa generalidade tudo é aceito, 
muito atraente para os mal-intencionados e aproveitadores em geral sempre 
presentes, a se confundirem, e a confundir, nos muitos tons de cinza entre o 
preto e o branco.

(E por falar em aproveitadores e mal-intencionados, o meu hacker de 
estimação — mais de um, eles se revezam. Você conhece a 
definição legal de formação de quadrilha? —, esse coitadinho 
desnaturado e desorientado está aqui, firme e forte, copiando, ávido, este 
texto. A finalidade é a futrica e a maledicência, tem tudo a ver com o 
comentário do meu artigo sobre os arremedos locais dos tontons macoutes. 
Além de futricar e tentar intimidar, eles também roubam textos. E como 
roubam!...)

Delineado o quadro geral do trinômio ética-moral-verdade, nada será dito, 
afinal, se esses temas não forem tratados do ponto de vista da pessoa comum 
para deles ajuizarmos em termos objetivos, aplicáveis ao cotidiano. O mestre 
espanhol dizia que nossas doutrinas éticas e  filosóficas, em geral, não 
costumam ser senão a justicativa a posteriori de condutas e atos, nossos e do 
nosso semelhante, por não sabermos, a rigor, porque agimos como agimos e 
não de maneira diferente, forjando-as pela necessidade de legitimar nossa 



razão de agir — Miguel de Unamuno, Do Sentimento Trágico da Vida. É pacífica, 
não obstante, e o próprio Unamuno abona em termos de raciocínio minha 
asserção de que o homem consciente não age ordinariamente por impulso, 
por instinto, antes extrai de suas reflexões normas de conduta eximidas de 
justificação porque suas atitudes são acordes a integridade e dignidade do seu
caráter, forjado em ética, moral e verdade, seus orientadores existenciais, 
legitimação natural para as suas ações, em função dos quais se desobriga de 
dar as razões de ser como é e o dispensam da aprovação do meio em que vive.

Com Platão, inúmeros  filósofos postularam serem as mesmas para todos as 
mais altas expressões éticas; não parece ser assim. As sociedades têm valores 
fundamentais não raro bastante diversos.

Não há preceitos éticos coletivos, mas sim mero senso comum, não 
obstante a existência de princípios éticos absolutos conexos à integridade e à 
dignidade do ser humano em qualquer latitude ou longitude, tal como a 
imparcialidade, a autoridade pessoal, o sentimento de brio e o completo 
respeito aos princípios de retidão comportamental que definem o homem 
como ser superior quanto às suas manifestações e expressam sua grandeza de 
sentimentos, honestidade intelectual e simplicidade de visão de mundo 
quanto aos seus estados interiores sem implicar alienação ou ingenuidade; ser
ético, afinal, não é ser tolo.

A moral de seu turno exprime-se em sentido estrito a partir de uma  
filosofia própria, íntima, pessoal, de honra e decoro genuínos, por sentido 
estrito compreendendo-se, de maneira objetiva, a síntese das aspirações de 
respeitabilidade do homem quanto aos costumes. Em acepção ampla e de 
modo especial quando se analisam as tradições morais das sociedades em 
geral, constata-se, em que pese a existência de princípios éticos absolutos, 
ser a moral uma questão de época, latitude e longitude. Dentre certos povos 
aborígines cabe ao pai, nas núpcias, desvirginar a  filha para, cumprindo um 
ritual arquetípico, dar ao noivo garantias de normalidade e de suas plenas 
condições para gerar  filhos, solenidade imposta pela necessidade de 
incrementar a quantidade de exemplares para preservar a raça e assegurar 
mãos para o trabalho. Conforme Mircea Eliade — Mito do Eterno Retorno, 
Mercuryo, São Paulo, l992, Tradução de José Antonio Ceschin, p. 99 —, no oriente 
antigo as virgens passavam uma noite no templo para conceberem o filho de 
um deus através do seu representante, o sacerdote, ou do seu emissário 
desconhecido, que, se pode supor, não devia ser tão desconhecido assim, ou, 
ainda referido por Eliade na p. 32 da obra citada, e na forma do Livro IV do Li
Chi, o Yüeh Ling, Livro dos Regulamentos Mensais, as esposas deviam 
apresentar-se ao imperador no primeiro mês da primavera, o tempo do 
trovão, para com ele coabitar em cumprimento, também, de uma formalidade 
arquetípica.

Os arquétipos fazem parte do cotidiano do homem ocidental; sem a menor 



ideia de que o faz, sem que isso lhe passe pela cabeça, ele perpetua rituais 
arquetípicos habitualmente de cunho sagrado, como a cerimônia de 
regeneração do tempo consubstanciada nos festejos de passagem de ano. 
Acresça-se o triunfo sobre a morte e a devolução em sacrifício do  filho gerado
por um emissário, o Anjo, com o estabelecimento de novo tempo a partir daí, 
como na representação ritual da Igreja.

A verdade, deliberadamente examinada no fecho destas reflexões em 
virtude do significado absoluto que traduz, é algo imanente ao ocorrente não 
sujeito a especulações de qualquer índole. Como eu disse nos Apontamentos,
lastreada nos fatos, valor ético aposto a todos os demais, como tal e com 
caráter próprio contém-se tão somente em si mesma. Em termos 
rigorosamente objetivos e com os mais intensos reflexos, a verdade deve ser 
em intransigente e última análise a  finalidade de toda a atividade intelectiva; 
não o sendo, não haverá modo intelectivo, mas tão somente pantomimas, tudo
não passará de uma grande farsa [Onair Nunes, A Conspiração dos Medíocres, 
Ética – Moral – Verdade].

A verdade surge quase espontaneamente nos comportamentos agnósticos. 
Segundo o formulador da teoria agnóstica, Thomas H. Huxley [biólogo inglês, 
1825-1895], o agnosticismo compreende conhecimentos racionalmente 
adquiridos; avesso à conclusão não demonstrada de forma categórica, o princípio 
exprime-se da seguinte maneira: Em questões do intelecto, não finja que as 
conclusões estão corretas quando elas não foram fundamentadamente demonstradas 
ou não são demonstráveis com fundamentos sólidos e definitivos.

Uma verdade: No pleno Estado de Direito as questões de interesse público 
capituladas nos Institutos Criminal e Cível orientam-se pelos dispositivos aplicáveis 
da lei, que tem os seus fiscais. Notícias-crime feitas pelo fiscal da lei não podem ser 
ignoradas, elididas ou postergadas quando o Noticiado tem o poder funcional de 
sobrepor suas faltas ao povo, aos cidadãos, à Sociedade, protegendo-se com 
distinções e privilégios de classe e arbitrários, embora valendo-se de práticas 
consagradas.

Da hipótese vertente e em curso a partir de expediente da Procuradoria Geral da 
República apresentado ao Supremo Tribunal Federal, questionado, e apreciado em 
plenário, resultou voto vencedor ecoando a quase unanimidade entre os Srs. 
Ministros, no qual o Sr. Ministro Barroso enumerou um a um os diversos elementos 
indiciais constantes do expediente da PGR, fundamentando o seu voto na existência 
não apenas do elemento delação, senão que em amplo leque de evidências 
incriminatórias.

À vista de provas concretas e diversas, não apenas testemunhais, sem nenhum vício
aparente, descabem maiores considerações, não se havendo de falar em 
possibilidades, mas de probabilidades; o forte indício probatório sói converter-se em
fato provado no bojo do devido processo legal, cuja oportunidade e necessidade não 



pode suscitar dúvidas honestas. Para o estabelecimento da verdade na espécie   
tome-se por ponto de partida os indícios documentais, não se deixando, porém, de 
valorar adequadamente a prova delatória de delinquentes confessos de crimes 
financeiros e de corrupção de amplo espectro que estão na cadeia, homens e 
mulheres inteiramente voltados à prática criminosa. Os que com eles estiveram 
envolvidos, por óbvio, não o fizeram para discutir uma nova agenda de orações para 
o Convento das piedosas irmãs lazaristas. 

Quer-se a verdade, então vamos a ela. Urge acionar a mais perfeita forma civilizada
de busca da verdade — o processo judicial e seus antecedentes —, posto haver uma 
notícia-crime revestida de todos os requisitos legais, identificáveis e identificados os 
seus elementos formadores em perfeita harmonia com as exigências da lei. Impõe 
instaurar o competente inquérito, desnecessário aduzir que nos moldes do devido 
processo legal, este, sim, um direito/obrigação essencial da democracia. 

Baixar o nível equivale ao touché!…, acusar o golpe; revela os pés de barro da 
soberba enrustida travestida de bom-mocismo a ocultar hábitos distorcidos, como o 
de tentar fazer calar ou desmerecer o que foi escrito. Contextualizado, pode variar da
pretensa superioridade, grotesca, ao chulo, ambos impróprios e reveladores, às 
vezes da primariedade oculta sob o ralo véu da mistificação e da dissimulação, 
afastado quando a mais leve brisa contrária o alcança. Por isso as iníquas loucuras 
praticadas para conter as discordâncias.

Os pés de barro não se sustentam aos espicaços, que, bem o sabem os mais 
experientes da prática argumentativa, precisam variar da expressão, grau e precisão 
de fundo à motivação indutiva. Os 3 (três) pobres semideuses estão  nus; 
esqueceram-se — se é que algum dia o souberam — de que só há grandeza no espírito,
toldado quando a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações 
passa a valer apenas para os outros.

Atrair críticas é modo eficaz de desentocar as vespas e provocar-lhes a revelação do
que têm de pior, seu lado obscuro e deletério, água-forte das personalidades diluídas
em inveja e comportamentos excessivamente orgulhosos.

Ah, a quarta-feira!…
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Só há um caminho, o de submeter e submeter-se ao julgamento justo, de nível 
extraordinário, previsto na Constituição Federal. Fugir a isso firmará o mea-culpa e 
autorizará quaisquer juízos, entre eles o da existência de bandos de cleptômanos de 
alto coturno, cujos membros protegem-se entre si para fugir às consequências de 
sua ação conscientemente criminosa. Será o colapso e desmoralização total do 
Sistema.



O Brasil não merece isso.

A sabedoria popular já decretou: ‘Quem com porcos anda, de lama se suja.’ Vossas 
Excelências têm a oportunidade perfeita para revogarem tal decreto. Está em vossas 
mãos.
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