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Resumo 

Lanna de Freitas, João Victor. O Crimen Maiestatis e o Principado Romano (27 a.C – 

68 d.C): conflito, competição e representação. 2021. 414f. Tese de Doutorado – Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. 

 

Esta tese investiga como as fontes literárias sobre o Império Romano 

compreenderam e representaram o crimen maiestatis entre os anos de 27 a.C e 68 d.C. A 

principal hipótese é que esse crime deve ser lido para além de um dispositivo retórico de 

construção da tirania, e visto como parte essencial de um cenário político que contribuiu 

dialeticamente para o desenvolvimento do Principado, envolvendo a disputa regular pelo 

monopólio da violência institucional e pela legitimidade de intervenção sobre a res 

publica. Diante dessa perspectiva, argumentarei que a apropriação política do crime de 

maiestas imminutae não foi um fenômeno monopolizado pelo princeps. Ao invés disso, 

se tornou progressivamente canalizada através dele, como um resultado direto das 

disputas de poder que passaram a acontecer em seu entorno, envolvendo uma série 

indivíduos e grupos, que perseguiam interesses e ambições particulares. 

Palavras-Chave: Principado Romano; Crimen Maiestatis; Representações 

Literárias; Conflito e Competição Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Lanna de Freitas, João Victor. Crimen Maiestatis and the Roman Principate (27 B.C – 
68 A.D): conflict, competition, and representation. 2021. 414p. Thesis (PhD) – Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2021. 

 

This Thesis investigated how the literary sources about the Roman Empire, 

understood and represented the crimen maiestatis between 27 BC and 68 AD. The main 

hypothesis is that this crime beyond to be a rhetorical dispositive for tyranny construction, 

should be viewed as an essential part of a political scenario that contributed dialectically 

for the development of the Principate. This outline involves a regular struggle for 

monopolizing the institutional violence and the legitimacy of intervention over the res 

publica. Considering this perspective, I will argue that the political appropriation of the 

maiestas imminutae crime did not a phenom monopolized by the emperor. Instead of it, 

it became, gradually canalized through him, as a direct result of the power disputes, which 

started to take place in his axis involving a series of individuals and groups, who were 

chasing their interests and ambitions. 

Keywords: Roman Principate; Crimen Maiestatis; Literary Representations; 

Conflict and Politics Competition.  
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1.0. Introdução: objetivos, problemas e hipóteses. 
 

A Tese de Doutorado apresentada aqui é resultado de mais de quatro anos de pesquisa. 

Durante esse tempo, esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do Prof. Dr. Fábio 

Faversani (Universidade Federal de Ouro Preto) e contou com um período de 

coorientação do Prof. Dr. Carlos Augusto Machado (University of St Andrews), além do 

suporte da Universidade Federal de Ouro Preto, da Coordenação de Aperfeiçoamento 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da University of St Andrews, às quais agradecemos. 

As análises, informações e resultados expressos aqui representam a conclusão não só 

desses quatro últimos anos, mas de uma longa etapa de formação, de cerca de dez anos, 

que se iniciou em 2010, ainda na graduação, quando dei meus primeiros passos na área 

de História Antiga. 

Naquele momento, me dediquei ao estudo das obras de Cornélio Tácito, procurando 

entender melhor o papel da persona histórica e literária do imperador Augusto para esse 

autor. O avanço dessa pesquisa me fez entender que, ao falar sobre Augusto, Tácito não 

procurou construir uma imagem uniforme desse princeps. Na verdade, a imagem 

augustana me parecia, na época, mais que a figuração de um personagem histórico nos 

escritos taciteanos, um retrato retórico, ainda que baseado em múltiplos aspectos de 

verossimilhança. Como retrato, Augusto foi usado de maneira versátil por Tácito, visando 

legitimar, amplificar ou depreciar outras personagens e ações presentes em suas 

narrativas. Essas conclusões me fizeram compreender melhor os objetivos de Tácito 

como historiador e como essas motivações eram indissociáveis de sua posição pública e 

pessoal como um senador de status consular dentro do Império Romano1. 

A partir dessas questões, iniciei um projeto de mestrado em 2013, que viria a ser 

finalizado dois anos depois, em 2015. Essa pesquisa me levou a concluir, através não só 

da análise das obras de Tácito, mas também daquelas escritas pelo seu contemporâneo 

Plínio, o Jovem, que os retratos de Augusto e Domiciano foram ferramentas retóricas 

essenciais, como emulação e antítese, respectivamente, para a construção da imagem do 

Optimus Princeps, personificada sob a figura do imperador Trajano2. Foi nesse período, 

também, que o crimen maiestatis – objeto principal dessa tese – começou a chamar minha 

atenção, na medida em que ficava visível o desprezo de Tácito e Plínio, o Jovem por 

 

1 Cf. Lanna de Freitas, 2014. 
2 Cf. Idem., 2015. 

1 
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acusações desse tipo. As análises de Augusto, Domiciano e Trajano também deixavam 

uma impressão bastante forte de que os níveis de aplicação ou não desse crime eram 

prerrogativas importantes para a qualificação de bons principes e (ou) tiranos nas obras 

plinianas e taciteanas. 

Assim, os contornos preliminares dessa pesquisa se deram algum tempo antes dela se 

iniciar. Enquanto procurava me informar melhor sobre maiestas e o crimen maiestatis me 

vi intrigado pela amplitude desse conceito, pelas polêmicas que cercavam esses 

julgamentos e pela importância atribuída a eles pelas fontes, principalmente pelos 

historiadores, em geral. Além disso, confesso ter me sentido bastante confuso e levemente 

estimulado em meio à enxurrada de análises constitucionalistas que dominam o tema 

historiograficamente. Junto a esses sentimentos, algumas perguntas começaram, ainda 

antes de 2016, a se formar: o crimen maiestatis do século II d.C. era o mesmo crime da 

República? O que havia mudado? Até que ponto os relatos em fontes posteriores são 

anacrônicos em relação a essa mudança? Como esse possível anacronismo influencia na 

visão que temos desse crime durante a República Tardia e o início do Principado? A 

aplicação regular das leges de maiestas estava realmente conectada de alguma maneira à 

tirania, ou isso somente fazia parte de uma figuração retórica de demonização de alguns 

imperadores? Diante dessas dúvidas veio o grande interesse em estudar o crimen 

maiestatis, a partir delas, a construção do projeto de doutorado, apresentado ainda em 

2015, cujo desenvolvimento foi iniciado no ano seguinte. 

No entanto, conforme acontece com boa parte dos colegas que conheço, o projeto que 

apresentei inicialmente mudou. Enquanto a leitura das fontes e da historiografia 

específica iam amadurecendo, críticas construtivas foram surgindo e contribuindo para 

um melhor entendimento do objeto e do contexto dessa pesquisa. Diante da fragmentação 

das informações disponíveis em documentos de forma, conteúdo e contexto distintos, 

parei de perseguir definições cristalizadas e fundamentos legais muitas vezes improváveis 

para aquilo que passei a entender como um cenário mais próximo da realidade histórica 

de um “Direito Romano”. 

Assim, perante esse breve histórico acadêmico e dos apontamentos pessoais sobre 

minha trajetória até aqui, fica mais natural expor os objetivos principais nessa tese. São 

eles: 1) analisar como as representações do crimen maiestatis são relacionadas pela 

documentação com as transformações políticas e sociais dos séculos I a.C. e I d.C. e; 2) 

a partir dessa análise principal, compreender melhor não só as dinâmicas de poder 
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inerentes às representações da competição política nesse período, mas como elas foram 

articuladas diante de dispositivos jurídicos de regulação, como as leges maiestatis. 

Esses objetivos estão ligados a duas premissas principais, que serão mais bem 

discutidas no decorrer desse trabalho. A primeira delas consiste na constatação de que o 

que as fontes nos deixam disponível para analisar não são, na maior parte das vezes, os 

registros originais dos casos de maiestas, mas suas representações históricas. Já a 

segunda, se baseia na indissociabilidade entre poder político e a administração da justiça 

pública, além da constatação da ambivalência dessas questões para a sociedade romana 

clássica. Ou seja, os fenômenos políticos, bem como suas representações não podem ser 

dissociados de elementos jurídicos e institucionais que permeavam a sociedade romana. 

Assim, se por um lado, quando pensado como um dispositivo jurídico, o crime maiestatis 

tinha raízes e implicações políticas, por outro, mesmo se analisado como uma ferramenta 

politicamente apropriada, esse crime, só pôde existir através de uma forma juridicamente 

definida. 

Diante dessa pontuação final, convém deixar claro aqui que esse não é um estudo 

jurídico sobre o crimen maiestatis, mas uma análise histórica, que procurou entender 

aspectos legais a partir das transformações políticas e sociais do período em questão. Com 

isso, meu objetivo não é comparar e discutir pontualmente as múltiplas inconsistências 

judiciais, processuais ou penais a respeito dos possíveis ou prováveis casos de maiestas 

imminutae presente nas narrativas analisadas, mas sim compreender como a reconstrução 

desses casos dialoga com a realidade política e social em que eles aconteceram. 

Obviamente, que a necessidade de conhecimento de questões técnicas em relação ao 

Direito Romano se impõe frequentemente no decorrer dos capítulos e quando isso 

acontece, essas questões serão abordadas com a profundidade necessária. No entanto, não 

é minha preocupação principal categorizar ou debater peculiaridades e dúvidas acerca da 

técnica jurídica aplicada em cada caso em relação ao corpus documental disponível. 

Possíveis debates historiográficos em relação a esses pontos serão apontados, mas não 

tenho a ambição de produzir conclusões fechadas sobre eles. Dessa maneira, tais 

categorizações serão caras somente quando facilitarem a compreensão do objeto de 

estudo em questão e (ou) interferirem centralmente na minha argumentação. 

Diante da definição desse objeto de estudo, cabe destacar que o foco analítico- 

temporal dessa pesquisa se concentra principalmente no período chamado de dinastia 

Júlio-Cláudia (27 a.C-68 d.C), período que vai do principado dos imperadores Augusto à 

Nero. No entanto, complementarmente, esse trabalho se estende ao período de 
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promulgação da primeira lex de maiestate, a lex Apuleia (100 a.C.). O motivo para esse 

parêntese é simples: para entendermos as relações de poder, os conflitos e a competição 

aristocrática do período Júlio-Cláudio seria impossível ignorarmos as transformações 

ocorridas durante o século I a.C. A res publica restituta de Augusto e os governos 

posteriores dialogam diretamente com as inquietações e demandas persistentes das 

gerações que os antecederam. Isso se dá, principalmente, naquilo que se refere aos 

conflitos civis e a busca por pax e estabilidade, que conduziram o pensamento político 

formativo do Principado. Assim, a história do crimen maiestatis também é parte da 

história do fim da República Tardia e do início e estabilização do governo dos principes. 

Não a tratar dessa maneira influenciaria diretamente na capacidade desse trabalho em 

oferecer condições de inteligibilidade razoáveis ao leitor. 

Convém também destacar que a definição da cidade de Roma como recorte espacial 

central é algo previsível, já que o palco principal dos julgamentos por maiestas que temos 

documentados são os tribunais da urbs3. Importa pontuar ainda que o relato produzido 

pelas fontes que utilizamos também se centrou na cidade - ou, em casos extra ordinem, 

na própria residência do princeps4. No entanto, não podemos deixar de considerar que a 

prática dos crimina maiestatis estava conectada, diversas vezes, a ações nas províncias e 

nos municípios5. Além disso, o processo de maiestas, historicamente, significou a 

dispersão dos condenados para áreas marginais do Império. Isso, se articulou com as 

diferentes formas de privação do acesso a Roma e consequentemente da cidadania e da 

 

3 Existiam julgamentos por maiestas nas províncias. No entanto, o foco na cidade de Roma é justificável 

pela maior parte dos julgamentos registrados nas fontes, pelo menos naquelas que tratam do recorte 

temporal selecionado, terem acontecido em tribunais da urbs. Durante o século I a.C. os casos de maiestas 

eram julgados majoritariamente através do iudicium publicum, nos tribunais das quaestiones perpetuae. 

Durante a dinastia Júlio-Cláudia, esse processo se estendeu a outras instâncias, de caráter extraordinário: o 

Senado e, posteriormente, os tribunais do imperador, presididos por ele, ou pelos seus representantes. 

Quanto esses últimos, Richard Bauman destacou que no decorrer dos séculos I e II d.C. os tribunais dos 

prefeitos (urbis e praetōriī) acabariam por substituir completamente os tribunais do júri, embora o final 

desse processo não tenha se dado até 220 d.C. (Bauman, 1996, p. 51). 
4 A narrativa taciteana, como veremos, revela que os imperadores adquiriram a prática de julgar intra 

cubiculum, quando conveniente. Esses julgamentos, ao que nos parece, eram uma forma extraordinária de 

administração da justiça, não sendo previstos em nenhuma lex ou senastus consultum [SC]. Nesse tipo de 

processo, as acusações eram levadas diretamente do delator ao imperador ou a outro membro da corte 

imperial, que agia como acusador. Após isso, todo caso decorria dentro de algum dos aposentos imperiais 

e a decisão sobre o destino e pena do réu eram tomados de forma autoritária, pelo imperador, ainda que 

aconselhado por amici e outros membros proeminentes da corte. Como veremos com mais detalhes nos 

capítulos 3 e 4, Tácito, bem como a documentação no geral, desenha esse tipo de julgamento procurando 

ilustrar os rumos obscuros que o governo dos principes havia tomado. 
5 Casos famosos, como de C. Pisão “Pater” (Cat. Tib. 6), ou de Marco Primo (Cat. Aug. 2), por exemplo, 

vão ter toda sua trama desenvolvida nas províncias. No entanto, o julgamento aconteceu nos tribunais da 

cidade de Roma. Isso indica que havia grande preocupação com a regulação das ações da aristocracia 

senatorial nas províncias, onde estavam estacionadas as legiões, mas que o centro político, legislativo e 

judiciário do Império continuou a ser a urbs. 
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participação política. Posteriormente, já sob Augusto, as mudanças penais do crimen 

maiestatis também foram motivadas pela restrição aos banidos quanto aos recursos 

econômicos e militares provinciais6. 

Por fim, é importante deixar claro que essa é uma pesquisa que se foca em uma análise 

das elites. Isso não é, simplesmente, uma opção minha como pesquisador, mas um 

caminho, de certa forma, direcionado pelo próprio objeto e pela documentação. Isso não 

significa que a importância dos chamados setores subalternos da sociedade romana foi 

ignorada. Ela será devidamente pontuada na medida em que a documentação permitir e a 

argumentação reclamar. No entanto, como veremos no decorrer da tese, o crimen 

maiestatis foi um crime de natureza preponderantemente aristocrática, voltado para a 

regulação de grupos pertencentes a um estatuto social elevado, ou que poderiam de 

alguma forma, estabelecer algum perigo para a estrutura política e social vigente. Mesmo 

se considerarmos um aumento da possibilidade de mobilidade social e participação 

política e jurídica impostas pelo Principado, é naqueles casos envolvendo a aristocracia 

que as fontes documentais se concentram. 

Estabelecido e delimitado o objeto de análise, a definição das hipóteses é 

particularmente importante. O pressuposto essencial, que deverá conduzir a leitura desse 

trabalho, consiste na ideia de que a apropriação política do crimen maiestatis foi uma 

característica regular, que não se limitou a supostos períodos de centralização do exercício 

do poder, mas se mostrou como uma constante, como componente de uma lógica 

competitiva aristocrática secular que fez parte do contexto político romano dos séculos I 

a.C. e I d.C. Essa competição, apesar de ter se mostrado ocasionalmente desregulada e 

instável em vários períodos durante esses séculos, era fundamental para a maneira pela 

qual a ordem pública7 passou a se organizar e a própria aristocracia a se idealizar diante 

 

6 Tal como a historiografia em geral deixa claro, pelo menos entre os séculos I a.C. e I d.C., a poena 

maiestatis, seja como penalidade regular (Melounovà, 2014) ou como mitigação da pena de morte (Levick, 

1979, pp. 370-379) se relacionou com banimento em suas diferentes variações; interdictio, relegatio, 

deportatio. Essas penas, em geral, foram aumentadas ou diminuídas considerando a gravidade das 

acusações e o status do condenado. Elas significaram não só o isolamento de Roma, mas também das 

províncias, na medida em que essas vão se mostrando fontes de recursos humanos, econômicos e militares. 

Sobre a relação entre o banimento e a regulação da ação política da aristocracia cf. Drogula, 2011. 
7 O conceito de ordem pública é motivo de intensa discussão de diversos juristas modernos. Dentro dos 

estudo sobre a Antiguidade Clássica, esse conceito é bastante utilizado, ainda que particularmente pouco 

definido. Para exemplos, cf. Nippel, 1995; Fuhrmann, 2016. Diante dessa concepção, a definição da ordem 

pública como “um princípio geral de preservação de valores jurídicos, morais e econômicos de determinada  

sociedade política” (Barroso, 1999, p. 46) oferece perspectivas suficientemente amplas para abraçar às 

bases internas essenciais de qualquer sistema jurídico-constitucional, baseado em princípios éticos e 

políticos, como valores, normas e tradições, que busque tutelar os interesses primordiais de uma 

comunidade. Na nossa compreensão, a ordem pública seria um marco limitador à vontade e a ação 

individual e funcionaria como um espaço mediador de interesses diversos dentro de um meio social. Na 
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dela. Assim, mesmo diante das transformações representadas pelo Principado, devemos 

relativizar a representação geral das fontes sobre o crimen maiestatis, que o qualificaram 

como instrumento do terror e da crudelitas dos tiranos. Não que ele não pudesse ser isso, 

caso o imperador desejasse. Entretanto, apesar de considerar que a centralização, com 

uma maior personificação do poder8, mudou diametralmente a relação entre maiestas 

imminutae e suas apropriações e representações políticas e jurídicas, o crimen maiestatis 

não pode ser compreendido de forma unilateral, como uma ação desempenhada por 

iniciativa e interesse exclusivo do princeps. Ele deve ser inserido como o elemento 

construtivo de um espaço dialético importante, onde a legitimidade era negociada e 

antigas semânticas políticas adaptadas a uma nova lógica de poder. Essa lógica, que tal 

como veremos no decorrer deste trabalho, tornava imperativa a proteção da superioridade 

do princeps pela própria aristocracia, mediante as garantias de estabilidade e manutenção 

da hierarquia social. 

1.1. Introdução: Divisão estrutural da tese. 
 

Diante da exposição do objeto, objetivos, hipóteses e justificativas é importante expor 

como foi organizada a divisão dos capítulos da tese. Basicamente, esse estudo se divide 

em quatro capítulos. O Capítulo 1, intitulado “Maiestas: o conceito por trás do crime” é 

o único que seguiu uma divisão temática. Ele teve o objetivo de definir o que foi maiestas 

e a/ao quem/o que esse conceito foi associado literariamente entre a República Tardia e 

o Principado. Essa análise permitiu comprovar que o conceito de maiestas não designava 

um atributo, mas uma relação entre superior e inferior, responsável por legitimar 

hierarquias externas e internas de poder para os romanos. O papel lógico e literário 

ocupado por esse conceito não teve alterações relevantes entre a República e o Principado, 

apresentando-se como uma continuidade (Bauman, 1963, pp. III-XVII). No entanto, 

tendo em vista as fontes documentais que tivemos acesso, as novidades em relação ao uso 

de maiestas nessas duas diferentes temporalidades estão nos agentes aos quais esse termo 

 

cultura política romana, é possível visualizar esse conceito representado como um espaço minimamente 

regulado e historicamente construído, disponível para expressão de antagonismos e promoção de acordos 

variados entre indivíduos, grupos e estruturas de poder. Vista nessa perspectiva, uma ordem pública romana 

englobaria sinteticamente os mecanismos reguladores da divisão coletiva do poder - entre magistrados, 

assembleias e Senado, por exemplo - e da ocupação de lugares sociais – como senadores, equestres, libertos, 

escravos etc. Uma boa síntese sobre como essa ordem se consolidou em um contexto imperial pode ser 

encontrado em Guarinello, 2013, pp. 141-147. 
8 Convém destacar que como personificação do poder entendo a apropriação pública do poder político por 

indivíduos e o reconhecimento desse poder nesses indivíduos. Sua centralização em alguns indivíduos foi 

um fenômeno que, como tentarei mostrar mais adiante, foi essencial para moldar o crimen maiestatis 

durante os séculos I a.C. e I d.C. 
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é associado. Destaca-se principalmente que há uma menor utilização e um progressivo 

esvaziamento político da evocação “maiestas populi romani” quando comparamos os 

escritos de antes e depois  de 27  a.C. e o surgimento de outras  associações, antes 

inexistentes, como a vinculação de maiestas com o Senado e com indivíduos que não 

ocupavam nenhuma magistratura. Essas observações não implicaram em um menor uso 

da palavra maiestas em si, ou em uma menor incidência de julgamentos por maiestas, 

mas em uma maior diversidade quanto aos agentes de poder associados a ela – que, por 

exemplo, vinculavam a maiestas aos senadores como corpo institucional e ao imperador. 

Nos demais capítulos, optei por partir de uma análise baseada em uma divisão 

cronológica, pois entendo que o desenvolvimento da representação dos crimina 

maiestatis nas fontes acompanha o surgimento e desenvolvimento gradual e contínuo de 

um direito de adjudicação personalista, concentrado em figuras autoritárias que se 

estendem desde o início do século I a.C. Considerando isso, o Capítulo 2 – intitulado 

“Legitimidade e conflito o crimen maiestatis e a República Tardia” - teve o objetivo de 

entender como se deu a apropriação de maiestas em âmbito político e jurídico e quais os 

objetivos e as principais consequências dessa apropriação ainda durante o século final do 

período nomeado de República Tardia. Esse capítulo parte do pressuposto que o conceito 

de maiestas foi tipificado juridicamente através de apropriações políticas que definiam o 

sentido de sua diminuição, surgindo assim o crimen maiestatis populi romani imminutae. 

Os objetivos iniciais dessa tipificação foram fundamentar nas assembleias populares a 

aplicação legítima da justiça na res publica e regular comportamentos autoritários 

individuais e coletivos por parte da aristocracia. No entanto, as principais consequências 

dessa tipificação foram a perversão do objetivo inicial da lex que a regulava (lex Appuleia 

de maiestate) e a fragmentação de sua apropriação política, fatores que contribuíram para 

a legitimação do uso privado da violência em âmbito público e para intensificação da 

competição e do conflito aristocrático. Questões como essas – juntamente com a 

amplitude do conceito de maiestas populi romani – tornaram o crime particularmente 

ineficiente e pouco relevante durante a República Tardia. 

Esses dois capítulos iniciais ainda devem ser vistos de maneira articulada, pois 

indicam através da análise do conceito de maiestas e do desenvolvimento do crimen 

maiestatis a existência de um processo centralização da personificação do poder público, 

estruturado, pelo menos, desde Sula e continuado, após Augusto. Esse processo associou 

progressivamente a tutela et securitas da maiestas populi romani não a um corpo político 

geral, mas a determinados indivíduos. Assim, o que estava sob tutela, cada vez mais, não 
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era a potestas, expressada através da dignidade das magistraturas ocupadas por eles, mas 

a auctoritas superior, vinculada às suas personae. Isso, deu maior materialidade para a 

execução do crimen maiestatis, pois criou um ponto focal de discriminação sobre aquilo 

que definia a diminuição ou não da maiestas populi romani. O resultado desse processo 

de centralização, ilustrado nesses capítulos, foi o surgimento de uma sequência de 

governos liderados por principes, personalidades políticas caracterizadas pela 

inviolabilidade, superioridade e monopólio sob a distribuição de honos e dignitas, que 

mudaram fundamentalmente a lógica hierárquica republicana tradicional. 

Os Capítulos 3 e 4 procuram analisar, justamente, como os efeitos da adaptação da 

antiga estrutura política a uma nova - desenvolvida em torno do princeps - afetaram a 

representação do crimen maiestatis. O Capítulo 3 trata dos governos de Augusto (27 a.C. 

– 14 d.C.) e Tibério (14 d.C.-37 d.C.), observando principalmente a materialização da 

associação da maiestas populi romani e da maiestas principis em âmbito político e 

jurídico. A principal hipótese desenvolvida nesse capítulo é que as representações do 

crimen maiestatis assumiram um papel particularmente importante nessa associação, em 

grande parte devido ao caráter essencialmente político desse crime, que viabilizou a 

concretização da superioridade do princeps também em âmbito jurídico. Dessa maneira, 

as acusações de maiestas analisadas fizeram parte da consolidação e da representação de 

um modelo colaborativo, inaugurado por Augusto e ideologicamente consolidado nos 

primeiros anos do governo tiberiano, que se baseava em uma estrutura comunicativa 

conectada pelas demonstrações públicas de ciuilitas e pietas do princeps e das 

aristocracias, respectivamente. Nesse modelo, a segurança pessoal de Augusto e de sua 

domus se fundiram politicamente aos ideais de pax e securitas publica. 

O Capítulo 4, por sua vez, se centra nos governos de Calígula (37 d.C.- 41 d.C.), 

Cláudio (41 d.C.-54 d.C.) e Nero (54 d.C. – 68 d.C.). Procuramos analisar como as 

representações do crimen maiestatis se conformaram à maneira pela qual esses 

imperadores transformaram a semântica política de ciuilitas e paridade vigente - presentes 

nas representações da maior parte dos governos de Augusto e Tibério - estabelecendo um 

novo padrão de comunicação entre o princeps e as aristocracias, inserido novos 

elementos definidores da competição política e, por fim, promovendo a centralização 

dessas transformações em um novo espaço de disputa, mais amplo e dinâmico: a aula 

Caesaris. Isso aconteceu, em grande medida, porque as aristocracias imperiais não foram 

capazes de gerar opções alternativas entre o domínio de um indivíduo e a eminência de 
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conflitos civis, vendo-se, cada vez mais dependentes da atuação direta do imperador para 

a manutenção dos seus privilégios de ordem. 

Por último, apresentamos como anexo a esse estudo um Catálogo de Fontes que 

compila alguns dados principais sobre todas as acusações ocorridas durante a dinastia 

Júlio-Cláudia, que eu considerei serem maiestas. Foram inseridas um total de 212 

entradas nesse catálogo9. Sobre esses casos, as fontes disponíveis oferecem relatos 

fragmentados e muitas vezes, divergentes. No entanto, mesmo naqueles em que um 

cenário mais completo pode ser montado, em geral, os casos catalogados não parecem 

estar conectados a algum padrão visível de crises sistêmicas ou serem motivados por 

questões, sejam políticas ou ideológicas, que tornem possível de agrupá-los e analisá-los 

em unidades coerentes. Pelo contrário, eles respondem a acontecimentos pontuais, que 

envolveram não só o imperador, mas uma ampla gama de agentes políticos. Obviamente, 

algumas conexões são mais claras, como aquelas que envolvem conspirações, por 

exemplo, quando o crimen maiestatis era praticado por um grupo. Além disso, outras 

situações ainda apresentam aspectos de similitude mais sutis, como pontos comuns nas 

ações, que poderiam ocasionar diferentes acusações, no contexto geral que desencadeava 

essas ações, ou no comportamento dos indivíduos envolvidos na narrativa dos casos. 

Essas conexões serão apontadas pontualmente no próprio catálogo e (ou) no corpo do 

texto, caso seja possível e necessário. 

1.2. Introdução: O crimen maiestatis e o debate historiográfico pertinente. 
 

Feita uma apresentação introdutória sobre as questões principais que permearam essa 

pesquisa e a organização de sua apresentação, é necessário expor, ainda que 

sinteticamente, como trabalhos anteriores construíram o quadro de análises 

historiográficas sobre o objeto. Há um número razoável de estudos que abordam o 

desenvolvimento do crimen maiestatis entre a República Tardia e o Principado, 

principalmente no campo da história do direito. Ainda no século XIX, o célebre jurista 

alemão Theodor Mommsen (1889 [1999], p. 341-376) dedicou um capítulo inteiro de sua 

obra sobre o direito penal romano, para debater aquilo que ele chamou de crimes contra 

o Estado [Das Staatsverbrechen]: perduellio e maiestas. Mommsen se concentrou em 

 

9 Cf. Anexo II. Em relação às acusações referentes à República Tardia foram selecionadas com base em: 

Alexander, 1990. Elas se encontram agrupadas, por sua vez, no Anexo I. Sobre o Catálogo de Fontes, ele 

será referenciado exaustivamente durante esse trabalho, mas sua proposição está mais em auxiliar estudos 

futuros sobre o tema. Para as referências aos casos constantes alí, utilizaremos da Abreviatura referente ao 

governo em que se deu a acusação, seguindo do número de referência da acusação no Catálogo. Por 

exemplo, “Cat. Aug. 1” significa o primeiro caso de maiestas catalogado referente ao governo augustano. 
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definir as ações e as penas referentes a esses crimes, diferenciando-os e separando-os 

temporalmente. Ao procurar fazer uma reconstrução histórica do crimen maiestatis, ele 

indicou que apesar desse crime só ser devidamente tipificado no fim do século II a.C., o 

conceito político de maiestas já era presente havia muito tempo no vocabulário romano. 

Em seu estudo, Mommsen destacou que maiestas minutae/imminutae – a diminuição da 

maiestas, que mais tarde passou a designar a tipificação jurídica desse crime – se referia 

originalmente ao ataque às decisões ou aos tribunos da plebe, como alternativa protetiva 

a esses indivíduos por não serem capazes de exercer potestas, já que, em seus primórdios 

o tribunato não era uma magistratura. Assim, segundo Mommsen, a maiestas imminutae 

teria sido integrada no direito público, sob as leges perduellionis, quando os tribunos da 

plebe foram inseridos dentro da vida cívica romana (Ibidem., p. 341-342). 

Durante praticamente toda a primeira metade do século XX, os debates entre 

estudiosos modernos envolvendo o crimen maiestatis continuaram com grande ênfase em 

aspectos legais, muitos deles baseando-se em fontes jurídicas dos séculos II d.C. em 

diante, compiladas em obras do século VI d.C., como o Digesto, de Justiniano10. Discutia- 

se principalmente aspectos técnicos, referente aos objetivos, o processo e as penalidades 

das legislações de maiestas. Nesse contexto, o debate entre Robert Samuel Rogers (1935) 

e C. W. Chilton (1950) merece ser brevemente pontuado aqui. Rogers dissertou sobre os 

julgamentos e a legislação criminal sob o governo de Tibério, atendo-se centralmente aos 

casos de perduellio e maiestas. Ele se concentrou em diferir esses dois crimes, de acordo 

com diferentes níveis de gravidade. Segundo esse historiador, ambos delitos consistiam 

em duas diferentes legislações, enquanto o perduellio era aplicado em ações mais graves 

- nas quais eram incluídas a penal capital, o confisco da propriedade e a damnatio 

memoriae11 - a maiestas foi o processo referente a penas mais brandas e envolvia o 

 

10 Os Digestae - ou em grego, Pandectae - é uma compilação das leis imperiais romanas publicada em 

meados da década de 530 d.C., sob o governo do imperador Justiniano. A obra, de autoria de diversos 

juristas da época, é composta de 50 livros, subdivididos em aproximadamente 1.500 títulos, respeitando 

temáticas diversas. O objetivo dessa compilação foi oferecer a magistrados e àqueles responsáveis pela 

administração imperial um guia homogêneo da extensa, por vezes contraditória, da ampla gama de 

jurisconsultos romanos. 
11 Damnatio memoriae se refere a uma série de sanções, emitidas pelo Senado, que visavam apagar a 

memória de um indivíduo condenado por uma ação grave, julgada contrária aos interesses da comunidade. 

Esse indivíduo perdia seu status de cidadão, post-mortem e por isso, também tinha seu direito de ser 

lembrado como um cidadão romano retirado (Flower, 1998, p. 155). Dentre as sanções envolvidas nesses 

casos poderiam estar: a destruição da casa e das effigies do condenado; o apagamento de seu nome das 

inscrições e o banimento do uso futuro de seu prenome pela sua própria família (OCD, p. 411). Apesar de 

ser de uso historiográfico comum, devemos estar conscientes de que o termo damnatio memoriae consiste 

em uma invenção moderna, sem referencial nas fontes antigas e que, por isso, se mostra problemático. 

Primeiro pela dificuldade de encontrarmos uma definição homogênea sobre ele em manuais jurídicos e 

dicionários. Segundo, porque, tal como acontece no artigo de Rogers, essa penalidade muitas vezes é vista 
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banimento (aquae et ignis interdictio), em seus diferentes agravamentos (Rogers, Op. Cit, 

p. 117). 

O estudo de C. W. Chilton buscou em grande medida contestar as teorias de Rogers, 

defendendo que as legislações de maiestas foram absorvendo progressivamente o crime 

de perduellio durante os séculos I a.C. e I d.C. que, por sua vez, teria caído em desuso. 

Para Chilton, assim, a punição para o crimen maiestatis nunca foi a morte, mas a acqua 

et igni interdictio, que se modificou progressivamente, atingindo seu grau mais rígido 

com a deportatio in insulam, durante o governo de Tibério. Esse entrave entre Rogers e 

Chilton aparentemente foi resolvido pelo estudo publicado em 1962, realizado por Allison 

e Cloud. Nesse artigo, os autores se aproximaram da perspectiva de Chilton, contestando 

a base da hipótese de Rogers e admitindo que as diferentes poenae maiestatis não podem 

ser um elemento de prova para a tipificação dentro da lex Iulia de maiestate, pois segundo 

eles: 

 

“a opinião pública romana estava menos preocupada com a natureza 

exata das penalidades infligidas do que nós. Era suficiente para Augusto 

e Tibério usar os procedimentos aceitos e trabalhar dentro do quadro 

legal, para que fossem considerados como observadores das leis: não 

havia necessidade de tomar as penalidades legalmente prescritas como 

mais do que uma linha orientadora” (Alisson e Cloud, 1962, p. 726). 

A análise de Alisson e Cloud é ainda particularmente interessante por seus autores 

realizarem uma argumentação bastante convincente sobre a inexistência de uma lex Iulia 

de maiestate augustana (Ibidem., p. 724), posicionamento do qual compartilho12. Além 

disso, ambos vão admitir a necessidade de entendermos o contexto sociopolítico de 

aplicação das leges maiestatis para compreender o desenvolvimento do crime (Ibidem., 

p. 715). 

Quanto a isso, em geral, é durante a década de 1950, que os estudos relacionados ao 

crimen maiestatis passaram a se preocupar um pouco mais em pensar as questões 

estilísticas e narrativas que circundavam a representação desses casos nas fontes, bem 

como as relações sociais entre a aristocracia como elementos condicionantes para a 

análise dos casos de maiestas. O uso da prosopografia como metodologia analítica foi 

 

 

 

 
 

erroneamente como um aumento regular, previsto em lei, para a penalidade de crimes como maiestas ou 

perduellio. Na verdade, as medidas de destruição da memória tinham um caráter extraordinário e eram 

definidos ad hoc, pelo Senado (Flower, op. Cit., p. 156). 
12 Cf. pp. 142-147. 
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importante nesse momento e os trabalhos do já citado R. S. Rogers13, assim como o artigo 

posterior, de Bárbara Levick (1979), sobre a poenae maiestatis merecem destaque. 

Juntam-se a esses trabalhos, os estudos de Richard Alexander Bauman, cujos 

resultados foram publicados inicialmente em 1963, em sua Tese de Doutorado - “A Study 

of the Crimen Maiestatis Imminutae in the Roman Republic and Augustan Principate” - 

e continuados em 1974, com a publicação do livro “Impietas in Principem: A study of 

treason against the Roman emperor with special reference to the first century A.D”, 

firmaram-se como os principais trabalhos referenciais sobre o crimen maiestatis. É 

possível notar nessas obras, considerando a diferença de mais de uma década entre elas, 

a transformação nas preocupações referentes ao estudo desse crime. Em seu primeiro 

trabalho, Bauman se concentrou na interpretação legal dos casos de maiestas e na 

construção de uma tese que permitisse estruturar um histórico legal coerente sobre o crime 

na República Tardia. Já em seu segundo estudo, ele procurou problematizar melhor o 

crimen maiestatis diante de questões políticas, narrativas e sociais mais amplas para 

analisar o seu desenvolvimento durante o Principado. 

No estudo de 1963, aquela que considero a principal contribuição desse autor ao tema 

é a chamada “teoria das pequenas leis” [theory of the little laws]. Essa, defende que não 

só uma, duas ou três, mas várias leges maiestatis foram promulgadas no decorrer do 

século I a.C. Para Bauman, essas legislações não criavam categorias gerais ao crimen 

maiestatis, ou necessariamente revisavam tópicos anteriores, mas meramente submetiam 

incisos adicionais às jurisdições da quaestio maiestatis, que era constituída pelo 

agrupamento dessas “pequenas leis”. Segundo ele: 

“É ainda postulado, em oposição à visão geral, que a legislação de 

Saturnino, Varo, Sula, César e Augusto de modo algum constituíam 

todo o corpo da lei estatutária de maiestas. Pelo contrário, pode ter 

havido muitas outras "pequenas leis de maiestas", incluindo a lex 

Papia, a lex Licinia lunia, a lex Hirtia e a lex Pedia” (Bauman, Op cit., 

p. IX). 

Richard Bauman parece estar certo sobre a dinâmica estatutária do crimen maiestatis. 

Analisando os escritos de Cícero, César, Salústio e do próprio Augusto, ele mostrou que 

não é possível destacar nenhuma grande revisão constitucional em relação às leges de 

maiestas entre o século I a.C. e o Principado de Augusto. Além de respeitar o silêncio das 

 

 

13 Dentre eles, destacam-se uma série de artigos, publicados durante a década de 1950: “Cicero, Ad 

Familiares 3.11.2 and the Lex Cornelia Maiestatis” (1951); “A Tacitean Pattern in Narrating Treason- 

Trials” (1952); “Treason in the Early Empire” (1959); “The Emperor's Displeasure-Amicitiam Renuntiare” 

(1959); “A Group of Domitianic Treason-Trials” (1960); “The Case of Cremutius Cordus” (1960). 
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fontes, a proposição de Bauman tem um forte sentido histórico, pois a prática regular do 

direito para os romanos, principalmente se comparada a parâmetros modernos, não se 

fundamentou na promulgação ou reforma de constituições bem consolidadas, 

discriminadas e definidas. Pelo contrário, o conjunto de leis era baseado em práticas 

indissociáveis da realidade política, social, religiosa e cultural de cada época. 

Desde o século XIX, Theodor Mommsen, afirmou, que mesmo a comunidade de 

cidadãos romanos podendo celebrar pactos de caráter permanente, a ideia de um sistema 

político invariável juridicamente era inaplicável - “da mesma forma que um testador não 

pode se proibir de revogar sua vontade, a comunidade não pode, por meio de um ato 

unilateral, renunciar de maneira válida ao seu direito de variar de vontade no futuro” 

(Mommsen, 1999 [1899], p. 349). Assim, assumir uma legislação de maiestas, 

solidamente consolidada e invariável durante séculos não parece algo nem minimamente 

próximo de uma suposta realidade histórica referente a antiguidade romana. Diante dessas 

considerações, o processo de rejeição ou mesmo desuso de jurisprudências - que têm em 

si mesmas historicidades próprias, que envolvem contextos particulares de execução -, tal 

como apontado por Bauman, fazia mais sentido do que a preocupação com a promulgação 

ou revogação de amplas constituições, tal como feito em muitas constituições modernas. 

Em relação ao livro publicado em 1974, a principal ideia desenvolvida por Richard 

Bauman nessa obra foi que, durante o Principado o crime de impietas principem se 

desenvolve de forma paralela ao crimen maiestatis, criando progressivamente uma linha 

juridicamente visível entre aquelas ações que diminuíam a maiestas da res publica e 

outras, que se vinculavam à maiestas do imperador e da Casa Imperial. Em relação a essa 

hipótese, esse trabalho se afastou diametralmente. Em resumo, como será mais bem 

exposto no decorrer do trabalho, considero a relação entre princeps e maiestas populi 

romani indivisível, seja criminalmente ou conceitualmente. Diante disso, é improvável 

que durante o primeiro século d.C. tenha havido, na prática, uma discriminação clara entre 

a maiestas populi e a maiestas principis, bem como o desenvolvimento de um crime 

alternativo ao de maiestatis populi romani imminutae para proteger o imperador. Pelo 

contrário, se considerarmos que a posição do princeps, por si só, não tinha fundamentos 

legais independentes, o que há é uma assimilação e uma relação de dependência cada vez 

mais poderosa entres a securitas populi romani e a tutela principis, que torna o imperador 

ponto de referência para o crimen maiestatis. 

Os resultados e conclusões de Bauman continuam até os dias de hoje sendo essenciais 

para o entendimento do crimen maiestatis e serviram de ponto de partida para 
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praticamente toda historiografia que se desenvolveu posteriormente. Após a descoberta 

da Tábula Hebana, da Tábula Siarense e com elas, do senatus consultum (SC) de Pisão 

Pater14, os estudos sobre o conceito de maiestas e o crimen maiestatis foram novamente 

impulsionados. Diante das novas possibilidades de leitura derivadas da cultura material e 

das informações adicionais dadas por esse documento, alguns trabalhos15 foram de grande 

relevância, tanto para a melhor compreensão dos detalhes técnicos-processuais, como 

para o desenvolvimento de novas leituras e perspectivas retóricas e políticas envolvendo 

o crimen maiestatis e a maneira como ele é representado nas fontes literárias – 

principalmente em Tácito (Talbert, 1999). Cito alguns deles: John Richardson (“The 

Senate, The courts and the SC de Cn. Pisone Patre”, 1997), Henriett Flower (“Rethinking 

"Damnatio Memoriae": The Case of Cn. Calpurnius Piso Pater in AD 20, 1998), Richard 

J. Talbert (“Tacitus and the Senatus consultum de Cn. Pisone patre, 1999) e Alexander 

Yakobson (“Maiestas the Imperial Ideology and the Imperial Family”, 2003). 

Dentre esses, em especial, o estudo de Alexander Yakobson (2003) é importante no 

debate historiográfico com o qual dialogamos mais diretamente. Yakobson analisou o SC 

pisoniano e concluiu que o documento fazia uma discriminação clara entre as 

consequências privadas e públicas das ações do réu, Cneu Calpúrnio Pisão “Patre”. Para 

isso, se concentrava na punição das últimas e atribuía às primeiras um lugar privado 

(Yakobson, 2003, p. 79). Esse apontamento geral me parece funcionar suficientemente 

bem como ponto de partida para uma crítica àquela teoria de Bauman, citada 

anteriormente, sobre o desenvolvimento paralelo de dois crimes distintos. Isso, porque, 

evidencia que as ofensas ao imperador e sua domus16 não eram, pelo menos na época de 

promulgação desse estatuto, necessariamente, puníveis através das leges publicae, como 

as leges maiestatis (Yakobson, 2003, p. 75). Diante disso, Yakobson destacou que uso 

maleável do conceito de maiestas pode ser lido como um retrato das ambiguidades 

 

14 O senatus consultum de Pisão Pater, datado de 20 d.C, foi encontrado em 1981, na região da Bética, atual 

Espanha, juntamente com outros documentos epigráficos importantes, a Tabula Siarensis, a Tabula Hebana 

e as honras funerárias de Druso, filho do imperador Tibério. Está, atualmente no Museo Arqueológico de 

Sevilla. Sobre esse documento cf. o Vol. 120, No. 1 do The American Journal of Philology (1999) e o 

capítulo de livro de Alexander Yakobson (2003). 
15 Gostaria de mencionar ainda o trabalho de Rosário Castro-Cameiro (“El crimen maiestatis a la luz del 

Senatus Consultum de Cn. Pisono Patre”, 2000). Infelizmente, só tive acesso as ideias centrais desse livro 

através da resenha de Felice Mercogliano, (2002), pois ele não se encontrava disponível online e nem nas 

bibliotecas nas quais desenvolvi minha pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto e University of St 

Andrews. 
16 Outro ponto importante destacado por Yakobson, que eu não poderia deixar de apontar, foi que a 

maleabilidade do conceito de maiestas, materializada juridicamente, foi uma característica importante para 

a legitimação não só da posição do princeps, mas também da Casa Imperial, algo que não aparecia de 

maneira tão clara em análises anteriores. (Yakobson, 2003, p. 90). 
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presentes no Principado (Ibidem., pp. 82-83) e que, pelo menos ao que o SC pisoniano 

indica, os julgamentos de maiestas, não incorporaram uma terminologia jurídica separada 

da impietas in principem, mas compartilharam com ela um contexto de sobreposição e 

negociação de fronteiras jurídicas, onde de um lado, se via um imperador preocupado 

com a manutenção da sua ciuitas perante os senadores, de outro, o Senado se esforçava 

para manifestar pietas diante do princeps e de suas conexões familiares mais próximas 

(Ibidem., pp. 80-81). 

É necessário destacar também estudos recentes, que vêm contribuindo para o melhor 

entendimento de maiestas - seja como conceito político ou como tipificação jurídica - e 

reacendendo constantemente novas discussões sobre o tema. São referências importantes, 

que oferecem ótimos panoramas gerais de entendimento sobre o crime, como, por 

exemplo, os seguintes capítulos de livro: “Maiestas in the Late Republic: some 

observations” presente em “Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal 

History: Essays in Honour of Alan Watson” (2004), escrito por Robin Seager; 

“Controling elites II: maiestas”, de Jill Harries em seu livro “Law and Crime in the 

Roman World” (2007), e “Crimes against the State” (2016), de Callie Williamson 

presente no “The Oxford Handbook of the Roman Law”. Além desses, convém destacar 

que o artigo de Arthur Keavenney e John Madden (The Crimen Maiestatis under Caligula: 

The Evidence of Dio Cassius, 1998) se mostrou uma contribuição essencial para a 

construção do debate sobre as possíveis suspensões do crimen maiestatis. Junto a ele, um 

paper de Dean Hammer (Between Sovereignty and Non-Sovereignty: Maiestas and 

Foundational Authority in the Roman Republic, 2017), apresentou uma discussão 

bastante original sobre as variações e apropriações políticas do conceito de maiestas 

durante a República. Por fim, as teses recentes de Juan Carrandi (La alta traición en el 

Derecho Penal romano monárquico-republicano: de la perduellio a la maiestas, (2017) e 

Serena Marro (Crimen maiestatis: questioni vecchie e nuove; 2017), Dominique M. R. de 

Souza (“As cortes de justiça senatorial e imperial na cidade de Roma nos relatos de Tácito 

e de Plínio, o Jovem: Séculos I-II d.C., 2019) e algumas publicações de Marketà 

Melounovà (2012, 2014, 2015), vêm atualizando antigas convicções e levantando novas 

questões sobre o tema. 

Por fim, é importante deixar claro que essa Tese procurou se inserir dentro desse 

debate, mais atual, que vem procurando atualizar antigas leituras sobre o crimen 

maiestatis. As acusações de maiestas se mostram chaves de leitura ainda pouco 

exploradas pela historiografia moderna, apesar de terem sido elementos importantes para 
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a expressão de algumas das principais tensões políticas e sociais do Alto Império. Por 

isso, qualquer tentativa de entender as representações do crimen maiestatis ultrapassa o 

estudo de sua forma jurídico-legal. Assim, pensar nesse crime em contexto literário é 

pensar não só na questão normativa que o circunda, mas, principalmente nas fronteiras de 

legitimidade que vão delimitar o fazer político e as hierarquias sociais do Alto Império e 

como limites vão ser negociadas e construídos em um processo cotidiano de 

fundamentação do exercício de poderes e autoridades diversas, do qual as acusações, 

processos e julgamentos de maiestas fizeram parte. 

Por fim, resta destacar que a proposta desse trabalho, em analisar essas representações 

em um recorte de média duração, nos permitiu ter uma visão mais alargada sobre elas do 

que estudos mais recortados e pontuais. Isso contribuiu para entendermos melhor o 

processo de construção e transformação tanto de categorias jurídicas como políticas que 

circundavam o crime - aspectos que interferiram diretamente na forma como ele foi 

tratado por diferentes autores, de épocas distintas. Além disso, a análise das 

representações do crimen maiestatis disposta nessa Tese, contribui, de modo geral, para 

superação da artificialidade daquelas compreensões dicotômicas e polarizadas entre 

“República” e “Império”, mostrando que a sobreposição entre essas duas temporalidades 

era parte cotidiana da realidade política, literária e social do “Principado” e que qualquer 

ambiguidade possível advinda dessas sobreposições era um elemento regular e 

característico desse período. 

1.3. Introdução: Questões teóricas-metodológicas sobre as fontes trabalhadas. 

Nessa sessão, meu foco é expor como venho lidando com a documentação disponível. 

Antes disso, porém, convém enumerar as principais fontes documentais que usei no 

desenvolvimento da pesquisa. Listarei aquelas que aparecem de maneira mais central, 

pois a vastidão do corpus inclui outros documentos, abordados secundariamente nesse 

trabalho. Essas obras foram escolhidas especialmente por reconstruírem diretamente as 

acusações de maiestas, ou por serem contemporâneas a essas acusações. Em suma, elas 

se dividem em três blocos. Para pensarmos o crimen maiestatis na República, as 

principais fontes que foram utilizadas são as obras de Apiano, grande parte dos diálogos 

de Cícero, os comentarii de Júlio César - principalmente o Bellum Ciuile - e as obras de 

Salústio. Quanto ao Principado, Veléio Patérculo, Sêneca, o Jovem, Flávio Josefo, Fílon 

de Alexandria, Tácito e Suetônio, são as mais importantes. Tito Lívio, Valério Máximo, 

Sêneca, o Velho, Plutarco e Dio Cássio fluem constantemente entre esses dois recortes, 
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devido ao contexto e (ou) a temática de escrita. Além do uso de fontes literárias, examinei, 

vez ou outra, moedas e inscrições como suporte documental. Quanto a esse grupo, o 

Senatus Consultum de Pisão Pater – já citado – é o mais importante, bem como algumas 

moedas do período. Os códices de Direito Romano, principalmente o “Digesto”, 

compilado no período de Justiniano, também foram consultados. 

Um levantamento rápido de casos de maiestas imminutae em qualquer uma dessas 

fontes nos dá acesso a uma série de referências bastante dispersas, sobre uma ampla gama 

de ações possíveis de serem enquadradas sob essa categoria. Entendo que isso se dê, 

basicamente, por dois motivos: 1) há uma grande diversidade de documentos, produzidos 

em contextos e temporalidades diferentes que abordam a aplicação do crimen maiestatis 

no século I a.C. e, principalmente, I d.C. sob uma ótica temporal pouco preocupada com 

a historicidade desse crime; 2) o foco analítico das fontes não está no crime em si e nem, 

na maior parte das vezes, nas questões jurídicas que o delimitavam. 

Quanto ao primeiro aspecto, cabe lembrar que esse trabalho considera um objeto 

específico, o crimen maiestatis, dentro de um contexto razoavelmente amplo, de cerca de 

um século - de 27 a.C. a 68 d.C. Esse foi um período particularmente relevante para a 

produção literária posterior, algo que contribuiu muito para a multiplicidade de 

referências sobre ele. Isso nos leva a outra característica importante sobre os documentos 

utilizados: em grande parte, eles não são contemporâneos aos acontecimentos narrados. 

Por exemplo, a maior parte das acusações de maiestas dos séculos I a.C. e I d.C. são 

representadas em obras de autores posteriores, como nos casos de Tácito, Suetônio e Dião 

Cássio. Esse grande número e a diversidade de fontes disponíveis que abordam casos de 

maiestas referentes ao período em questão enriquece nossa possibilidade de leitura, 

oferecendo a oportunidade de compararmos relatos mais diversos. No entanto, também é 

um aspecto que torna os olhares sobre o objeto analisado menos homogêneos e, por isso, 

nos obriga a considerar mais variáveis relacionadas a dele. 

Cada um dos documentos trabalhados nessa tese dialoga com seu presente e passado 

através de questões particulares que envolvem a intencionalidade dos autores e as 

expectativas do público-leitor. Isso porque estamos diante da tentativa de criação de 

memórias coletivas/sociais que respondem a uma lógica de disputa, representando visões 

específicas de diferentes identidades singulares e coletivas. Como destacou Norberto Luiz 

Guarinello: 

“A memória social é, com frequência, um campo de conflitos, no qual 

diferentes sentidos são conferidos ao passado: personagens e fatos 
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distintos são valorizados ou rejeitados, interpretações são contrapostas, 

silêncios ou rememorações festivas se confrontam. Tradições 

contrastantes lutam por legitimidade no espaço social da memória 

através de diferentes lugares e meios: textos, monumentos, festividades, 

associações, veículos de comunicação, instituições e o próprio Estado” 

(Guarinello, 2013, p. 9). 
 

Diante desse cenário, é um desafio previsível que as fontes utilizadas contenham em 

si mesmas narrativas carregadas de anacronismos e subjetividades de natureza política, 

histórica ou literária que dificultam a compreensão do desenvolvimento do crimen 

maiestatis em uma duração mais longa17. Na medida em que não caberia nesse estudo 

fazer uma análise extensa de cada documento selecionado, optei por abordar as devidas 

particularidades pontualmente no decorrer da tese, conforme forem surgindo. 

Em relação à segunda questão destacada, apesar do crimen maiestatis ser um 

aspecto importante para compreendermos a dinâmica das relações políticas e sociais dos 

séculos I a.C. e I d.C., e as fontes normalmente terem essa premissa em perspectiva, ele 

não é o foco dos autores antigos que, no geral, não estão preocupados com as 

particularidades que o envolvem. Na maioria das vezes, os documentos disponíveis – em 

grande parte literários – representaram as acusações de maiestas de maneira acessória à 

narrativa, de acordo com interesses políticos e retóricos daqueles que os produziram. 

Diante disso, frequentemente a apresentação dos casos pelas fontes, deixa algumas 

lacunas difíceis de serem preenchidas. Questões sobre o que motivou a acusação, quem 

foram os envolvidos, qual o destino deles e, até mesmo, se o crime em questão foi ou não 

maiestas são muitas vezes impossíveis de serem resolvidas. 

 

 

 

 

17Diante disso, convém destacar que apesar de alguns supostos casos como os de Cláudia, em 246 a.C. (Liv. 

24. 16, 14-19) e Caio Flamínio, em 232 a.C. (cf. nota 189), por exemplo, serem descritos nas fontes como 

casos de maiestas imminutae, eles foram julgados através de outros instrumentos legais, referentes ao seu 

próprio tempo, tendo em conta que o conceito de maiestas surgiu antes de sua transferência para a esfera 

política ou jurídica. Assim, pensar em uma “proto-maiestas” – a exemplo do que Cristina Rosillo Lòpez 

faz com o estudo da corrupção (Cf. Rosillo-López, 2005, pp. 26-33) - como categoria analítica nos parece 

um esforço inútil, historicamente ou mesmo de maneira lógica, na medida em que uma relação analógica 

exigiria que a coisa análoga viesse após a original (Ret. Her. 2, 18) – e, portanto, é maiestas que deve ser 

análoga a esses crimes e não o contrário. As descrições desses casos nas fontes parecem mais preocupadas 

em tornar a narrativa e os detalhes jurídicos acessíveis ao leitor, do que em historicizá-los com precisão. 

Além disso, tratar tais casos como um crimen maiestatis, em qualquer nível, parece algo perigosamente 

anacrônico. De fato, como pretendo demonstrar durante esse trabalho, os relatos de Cícero, Sêneca, o Velho, 

Suetônio e Diodoro de Sículo, parecem nos dizer mais sobre a legislação da época desses autores do que 

propriamente do tempo que aconteceram. Provavelmente, se esses casos ocorressem durante o Século I 

a.C., ou já sob no Alto Império Romano, seriam julgados como maiestas. No entanto, não ocorreram e 

considerando que a aplicação e tipificação da lei depende de instrumentos legais que a sustentem, não nos 

parece, que pode se considerar que existiram crimina maiestatis – mesmo de forma protótipa - até o 

surgimento da lex Appuleia, pelo menos. 



19  

Considerando essas peculiaridades, esse trabalho muitas vezes usou do cruzamento 

de dados, buscando respostas semelhantes para casos e relatos semelhantes. No entanto, 

isso também nem sempre foi possível pois parte das citações e alusões às definições do 

crime de maiestas imminutae - além da condução das ações e das próprias penalidades 

aplicadas aos infratores - foram descritas mediante exemplos práticos, de casos narrados 

que, por sua vez, incluem uma diversidade de jurisprudências e poenae particulares 

àqueles eventos. 

Assim, diante das particularidades na relação das fontes com o tema em questão e o 

recorte temporal, é importante destacar que a própria natureza do corpus documental nos 

impede de realizar um estudo jurídico-legal sobre o crimen maiestatis entre os séculos I 

a.C. e I d.C. Infelizmente, nosso acesso aos éditos pretorianos ou imperiais, aos acta 

diurna ou aos acta senatus e a outros documentos de caráter primário - que permitiriam 

a concretização de uma análise direta a respeito do desenvolvimento histórico desse crime 

em campo jurídico - é bastante limitado ou inexistente e uma tentativa desse tipo ficaria 

muito condicionada a subjetividades pouco fiáveis. Dessa maneira, o que temos 

disponível, na maior parte das vezes, são as representações das informações contidas 

naqueles documentos, acrescidas de outros testemunhos – literários e, algumas vezes, até 

orais - organizados em narrativas18. 

Isso, invariavelmente, direciona as ambições desse trabalho, na medida em que a 

comunicação entre nós e as fontes primárias é repleta de ruídos, amplificado por todo um 

processo de transmissão manuscrita, que muitas vezes comprometem o acesso a 

informações essenciais para a construção de quadros jurídicos-legais mais completos 

(Robinson, 1997, p. 66). No entanto, esse aspecto não faz dessa Tese um estudo ficcional 

sobre relatos fictícios. As narrativas históricas da antiguidade – que serão a base 

documental dessa pesquisa – em geral, baseiam sua razão existencial na sua relação com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18Isso nos serve se assumimos que os autores que estudamos se preocuparam com a veracidade das 

informações que transmitiram e consultaram as fontes disponíveis na época para compor suas obras, tal 

como argumentou Arnaldo Momigliano (2005) ou B. A. Bosworth (2003), que também reafirmou a 

validade do testemunho historiadores da antiguidade, apontando, entre outras coisas, sobre a utilização 

sistemática de fontes históricas pelos antigos para a composição de suas narrativas. 
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a verdade19, ou pelo menos com aquilo que Paul Ricoeur chamaria de intenção de 

verdade20. 

Em geral, o papel das narrativas para a compreensão e construção da realidade já vem 

sendo discutido amplamente por especialistas e já é uma teoria consolidada no estudo da 

antiguidade clássica21. Em resumo, elas têm um papel essencial na comunicação humana 

pois preenchem a lacuna entre o evento ocorrido e sua explicação (Ricouer, 1990, p. 85 

In: Tuori, 2016, p. 17). Tal como destacou Kaius Tuori, em sua obra “The Emperor of 

Law: the Emergence of the Roman Imperial Adjudication” (2016): “as narrativas são o 

modo mais comum de estruturar fenômenos e dar sentido ao mundo, estudá-las e suas 

mudanças oferece uma maneira de observar variações na compreensão do mundo e do 

imaginário social e legal” (Tuori, Op. Cit., p. 17). 

Diante dessa perspectiva, é importante destacar que as narrativas também possuem 

um papel mimético intrínseco. Como a citação de Tuori sugere, elas articulam e exprimem 

a tensão entre os acontecimentos históricos e todo um sistema simbólico que se forma, 

posteriormente, em seu entorno. A partir disso, elas nos dão acesso a um horizonte amplo 

de perspectivas, que nos permite problematizar a visão daqueles que as produziram, mas 

também daquilo que fora produzido. Assim, ao estudarmos narrativas que tratam sobre 

os eventos históricos dos séculos I a.C. e I d.C. estamos estudando a experiência dos 

homens daquela época, mas também a maneira pela qual essa experiência foi representada 

e revivida pela tradição literária que os narrou. Isso nos dá uma ideia sobre o que 

fenômenos históricos – como o crimen maiestatis - significaram em momentos e 

temporalidades distintas, como eles foram assimilados por diferentes contextos de 

 

 

 
 

19 Nos autores que escreveram durantes os séculos I a.C. e II d.C., nosso recorte principal, essa preocupação 

é clara. Por exemplo, Cícero, dentre outros predicados, destaca a história como luz da verdade (Cic. De Or. 

2 36) e Plínio, o Jovem, em uma de suas cartas, afirmou que a história não deve afastar-se do compromisso 

com o verdadeiro (Plin. Ep. VII, 33, 9-10). Cabe ainda destacar Tácito, que nos “Anais” usa sua famosa 

fórmula de sine ira et studio para afirmar seu compromisso com a verdade (Tac. Ann. 1. 1). Ainda que para 

a maior parte dos teóricos da História atuais a relação entre História e Verdade não se dê de maneira tão 

direta como para os antigos, ambos conceitos, ainda hoje, são indissociáveis. Sobre a relação entre História 

e Verdade cf. Ricoeur. 1968. 
20 Por intenção de verdade Paul Ricoeur nomeia a preocupação daquele que narra o passado com a realidade 

narrada. Considerando isso, a intenção de verdade, seria o compromisso estabelecido entre historiador e 

objeto sobre a construção de uma narrativa com base nas fontes e com referências indiciárias. (Ricoeur, 

2007, p. 330). 
21 A importância das narrativas e representações derivadas delas é estudada por diversos classicistas, através 

de categorias semânticas adaptadas ao mundo antigo. Dentro dessa área, os principais autores para nosso 

estudo foram Harries (2013) e Tuori (2016). No Brasil, os trabalhos desenvolvidos por João Adolfo Hansen 

(2006), Paulo Martins (2011) e Fábio Faversani, (2012; 2015) e Alexandre Agnolon (2020) também 

merecem um destaque especial nessa nota. 
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produção históricos e literários, mas também como essas singularidades muitas vezes se 

sobrepõem e permitem um entendimento comum sobre esse crime. 

Essa relação de sobreposição narrativa entre várias camadas de tempo é abordada por 

James Ker, no artigo Roman Repraesentatio (2007). Ker estabelece que o sentido de 

repraesentatio para os romanos dos séculos I a.C e I d.C assume uma semântica dupla: 

ao mesmo tempo em que esse conceito assume uma ideia de retorno acelerado a um 

passado idealizado, ele também tem uma ênfase direta na entrega de alguma figuração 

imediata, vívida e presente (Ker, 2007, pp. 441-442). Assim, as representações, pelo 

menos no entendimento dos antigos romanos, seriam uma maneira de esquematizar 

eventos e controlar a interpretação do passado. Entretanto, também seriam relevantes para 

o momento em que eram projetadas e para o futuro, pois carregavam um sentido de 

urgência e ação imediata que não carecia de um marcador temporal definido (Ker, 2007, 

pp. 450). 

Entendido nesse sentido, a ideia de repraesentatio me parece alinhada com as funções 

elucidativas e seletivas, contidas no verbo retraho. Esse termo, cujo particípio passado, 

retractus, dá origem a palavra moderna “retrato”, qualifica a representação como uma 

escolha compositiva, uma forma de salientar aspectos selecionados da coisa em seu estado 

natural, buscando colocar algo em evidência (euidentia). Ou seja, o retractus, apesar de 

não ser a representação exata do retratado, devia parte da autoridade (auctoritas) de sua 

descrição a sua capacidade de despertar uma sensação de verossimilhança no leitor sobre 

o aspecto evidenciado. Diante dessa relação, discurso e realidade se comunicariam de 

forma direta, pois a artificialidade do discurso evidenciava diferentes aspectos da 

realidade22. 

Assim, os conceitos de retraho e representatio aparecem alinhados a uma semântica 

que indica as transposições temporais evidentes das narrativas: algo que remete e se 

conecta ao passado por questões de verossimilhança e exemplaridade, mas que tem um 

valor construtivo intrínseco para a construção da realidade. Diante dessa relação, não seria 

possível encontrar linhas divisórias claras entre os acontecimentos e suas representações 

e essa fronteira acaba variando de acordo com as necessidades de acomodação de decoro 

e repertório por parte dos autores e da recepção. 

 

 

 

 

22 Sobre essa concepção de retractus e seu uso na compreensão das narrativas antigas, cf. Azevedo, 2012, 

pp.48-50; Faversani, 2014, p. 59. 
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Em campo político-literário, a manifestação mais importante desse fenômeno 

histórico-literário são os exempla23. O exemplum dentro da retórica tinha o papel de 

indução - uma estratégia de tornar os acontecimentos verossímeis - que se leva a cabo 

perante a relação entre partes e semelhantes. Além disso, os exempla também tinham um 

apelo moral imprescindível, pois eram modelos de conduta para o presente. Em ambos os 

casos, a multiplicidade e sobreposição de temporalidades também se mostra evidente, na 

medida em que esse artifício retórico se baseava nos paralelos estabelecidos entre os feitos 

do presente e os do passado, tornando possível compreender uma situação determinada e 

prever seus possíveis efeitos24. 

Essa breve digressão envolvendo as narrativas e seu papel político e retórico na 

Antiguidade Romana é particularmente importante para o estudo do período em questão. 

Os séculos I a.C e I d.C foram marcados, inclusive narrativamente, pela interseção entre 

duas temporalidades distintas – divididas, basicamente, pela historiografia moderna como 

República e Império – e isso condicionou não só a maneira pela qual a historiografia 

posterior leu os acontecimentos, mas também a maneira pela qual os agentes sociais 

daquele tempo ordenaram e projetaram suas ações. Assim, qualquer análise sobre as 

representações literárias dessa época deve considerar as tensões entre República e 

Império como elementos centrais. 

Em relação a isso, Fábio Faversani (2013) expôs que apesar das tentativas exaustivas 

de periodização entre ambas as temporalidades pela historiografia moderna, uma grande 

ruptura entre República e Império está longe de ser clara nas fontes antigas (Ibidem., pp. 

103-105). Diante desse cenário, Faversani propôs pensarmos nesses dois períodos como 

espaços de fronteira, que estão em parte sobrepostos em parte apartados. Nesse modelo 

República e Império não seriam períodos singulares e distintos, mas plurais, nos quais: 

“teríamos múltiplas repúblicas e múltiplos impérios, onde nem sempre a “República” é 

sucedida pelo Império, mas temos momentos imperiais em meio à república e momentos 

republicanos em meio ao império” (Ibidem., 2013, p. 110). 

Para outro historiador, o alemão Aloys Winterling, essa realidade sobreposta acabou 

gerando uma série de paradoxos. Um deles é particularmente caro para minha 

 

23 Para mais detalhes sobre o papel da exemplaridade na construção política, jurídica e social romana cf. 

Langlands, 2018; Martins, 2020, pp. 84-89. Para foco na construção de precedentes jurídicos cf. Tuori, 

2016. 
24 Sobre esse ponto, cf. Arist. Rh. 1. 1357b29. Complementando essa questão, Cícero destaca no exemplum 

tanto o caráter de ornamento como de prova dentro da retórica. Assim, exempla podem ser vistos tanto 

como um meio de embelezar o discurso, como um mecanismo para dar maior credibilidade ao orador (Cic. 

Orat. 120; 138). 
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compreensão sobre como as narrativas posteriores vão entender o governo Júlio-Cláudio. 

Ele é construído pelo conflito entre duas estruturas, indissociáveis na sociedade romana 

da República Tardia: o Estado (ordem política) e a Sociedade (ordem social)25. 

Basicamente, Winterling indicou que um paradoxo se formou quando a estrutura política 

do século I d.C se organizou sobre a ressignificação das bases éticas, morais e culturais 

republicanas, não criando, com isso, categorias semânticas de compreensão capazes de 

abranger a nova estrutura de poder, que se desenvolvia em torno da autoridade do 

princeps e da influência da corte imperial (Winterling, 2009, pp. 1-8). Segundo 

Winterling, isso gerou diversos conflitos, como por exemplo: de um lado estava a 

liberdade do princeps em promover indivíduos a posições políticas elevadas e a 

inviolabilidade de sua posição superior e de outro com a sua impossibilidade em alterar 

as bases da estrutura social vigente, que continuaram subordinadas àquela antiga 

linguagem que, por sua vez, sujeitava a legitimidade do poder imperial a categorias 

jurídicas republicanas, definidas sob uma dialética tradicional de populus-Senado26. 

As proposições de Faversani, sobre “República” e “Império” e de Winterling se 

conectam em diversos pontos. Um exemplo dessas conexões é a tese recente de Mamede 

Queiroz Dias (2019) intitulada “Imperador ou tirano: Comunicação e formas 

sociopolíticas sob(re) o Principado de Domiciano (81-96)”. Dias desenvolveu uma 

hipótese, a meu ver, sintética em relação as proposições destacadas por Faversani e 

Winterling. Segundo ele, a realidade paradoxal destacada pelo historiador alemão era 

consequência da “sobreposição e coexistência de uma estrutura de tempo histórico 

republicano e outra imperial” (Ibidem., pp. 15-16). Seguindo uma leitura koseleckiana da 

relação entre história e tempo, Dias afirmou que esse paradoxo temporal resultava na 

sobreposição de formas semânticas republicanas e imperiais atestadas por Winterling, que 

condicionavam a comunicação política na época (Ibidem., pp. 70-71). Isso dava ao 

Principado um caráter autopoiético, de síntese, em relação à dialética resultante dessa 

comunicação (Ibidem., p. 17). Dias centra seu estudo no governo de Domiciano, mas sua 

perspectiva me parece ser razoável para pensar a realidade de principados anteriores, ou 

 
 

25 As preocupações de Winterling são resultado de uma discussão secular sobre estado e sociedade no 

mundo romano, na qual estudos mais recentes mostram a interdependência entre essas categorias modernas 

na Roma Antiga. A perspectiva de Winterling usa da ideia de comunicação como ponto chave para entender 

essa integração. Para uma perspectiva mais interacionista dessa interdependência cf. Faversani, 2012, pp. 

136-156. 
26 Cf. Winterling, Op. Cit., p. 21. Sobre isso, convém destacar que antes de ascender ao poder o imperador 

deveria ser aclamado pelas legiões e aprovado pelo populus, através de uma lex Imperio, O Senado, por sua 

vez confirmava essas decisões através de um SC. 
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mesmo momentos precedentes ao governo de Augusto, quando as categorias 

consideradas “imperiais”, como o próprio crimen maiestatis, já estavam em 

desenvolvimento, tal como fora citado por Faversani. 

Os trabalhos citados nessa sessão foram centrais para consolidar meu fio de leitura 

sobre a documentação disponível diante do contexto analisado. As ideias expostas acima, 

ainda que resumidamente, conduziram minha percepção geral sobre como organizar as 

múltiplas fontes disponíveis e suas narrativas diversas. Em específico, esses textos 

também me ajudaram a definir a representação do crimen maiestatis como parte de um 

processo gradual de transformação na cultura política romana27, baseada justamente na 

sobreposição de estruturas de poder que sintetizavam elementos republicanos e imperiais 

e formavam o que chamamos hoje de Principado. 

Essas ideias são importantes para esse trabalho, pois afetam diretamente o meu 

entendimento de como esse sistema político foi exposto pela documentação disponível. 

O governo dos principes Júlio-Cláudios, como veremos nos dois últimos capítulos da 

tese, foi um período de intensa experimentação política. As características descritivas de 

cada governo eram bastante particulares e dinâmicas e dependiam diretamente da 

comunicação entre a liderança política do imperador e os interesses de uma aristocracia 

cada vez menos homogênea, mas que apresentava um comportamento bastante adaptável 

diante de mudanças no poder. Além disso, a competição entre setores da aristocracia 

tornava essas disputas ainda mais complexas, pois os conflitos não se davam apenas entre 

 

27 Sobre o que é cultura política Cf. Sá Motta (2009). Segundo esse autor o conceito “Cultura Política” seria 

bem definido como: “conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhado por 

determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do passado, 

assim como fornece inspiração para projetos políticos direcionados ao futuro.” (Ibidem., s/p). Considerando 

essa definição, Sá Mota destaca que diferentes culturas políticas podem coexistir, dividindo, 

cotidianamente, os mesmos espaços sociais, disputando o controle sobre a ordem pública. Elas apresentam 

caraterísticas diversificadas e plurais que podem se mesclar ou se dissociar, considerando a necessidade de 

manterem sua densidade social (Ibidem., s/p). Assim, ao falarmos de uma cultura política romana, não 

estamos excluindo a existência de outras possibilidades, paralelas ou concorrentes, e nem assumindo um 

viés analítico absoluto, mas, simplesmente, estamos falando sobre a existência de valores, tradições e 

comportamentos coletivos comuns àquela sociedade ao longo do tempo. Da mesma forma, quando falamos 

em transformações nessa cultura política, estamos nos referindo a um contexto de intensas negociações e 

conflitos que refletem nas práticas e representações políticas, adaptando-as. Sobre como esse conceito pode 

ser aplicado à Antiguidade Romana, cf. Holkeskamp, 2010, pp. 53-75. Para esse autor, a cultura política 

corresponde a um sistema multidimensional e complexo que dá sentido ao ambiente discursivo no qual o 

poder é legitimado. Assim, falar em cultura política romana é falar do horizonte cognitivo, racional e afetivo 

que dava sentido a realidade política romana, o que ele chama de “conhecimento nomológico” 

(Holkeskamp, 2010, pp. 54-55). Quanto àquilo que chamei de “processo de transformação da cultura 

política romana”, entendo que ele, em grande medida, possa ser explicado pelo trabalho de Andrew 

Wallace-Hadrill, em Rome’s Cultural Revolution (2008). Nessa obra, Wallace-Hadrill destacou que o 

governo de Augusto é um ponto importante de concretização de uma série de mudanças iniciadas durantes 

os séculos II e I a.C. que, dentre outras coisas, alteraram a identidade coletiva e as estratégias de 

autopercepção e autoprojeção da sociedade romana. 
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imperador e aristocracia, mas também entre diversos setores da própria aristocracia que, 

muitas vezes, procuravam envolver o poder imperial nessas disputas. As transformações 

que ocorrem entre os séculos que estudamos nessa Tese afetaram diretamente as 

estruturas de legitimação do sistema político, dentre as quais tanto o conceito de maiestas, 

como sua materialização em campo jurídico se encontravam, tal como veremos nos 

próximos dois capítulos desse trabalho, respectivamente. 
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2.0. Maiestas: o conceito por trás do crime. 
 

A proposta desse capítulo é refletir sobre o conceito de maiestas, tendo em vista 

rupturas e continuidades de sentido e associação que envolveram sua utilização pela 

documentação literária, entre a República Tardia e o Principado. Para isso, foram 

selecionadas fontes bibliográficas escritas em língua latina entre os séculos I a.C.28 e I 

d.C. – até 68 d.C. que citam esse termo nos mais variados contextos. A opção por esse 

recorte se explica de maneira simples, através da acepção teórico-metodológica de que as 

fontes, por vezes, falam mais sobre o momento em que foram escritas, do que 

propriamente sobre aquele ao qual se referem29. Assim, considerando que o período 

central sobre o qual essa Tese se debruça é a dinastia Júlio-claudiana (27 a. C à 68 d.C.), 

pareceu coerente estender o corpus documental ao final da República Tardia, tendo como 

referência os momentos anteriores e posteriores ao início do governo de Augusto, 

buscando compreender a formação do vocabulário político daquela época em uma 

perspectiva histórica mais ampla30. 

Essa análise só pôde ser realizada através da contraposição e contextualização dessas 

diferentes fontes, procurando estruturas de repetição e dissociação dentro do recorte 

determinado. Para isso, um levantamento de todas as referências ao radical “maiesta-” foi 

realizado, utilizando o site “http://latin.packhum.org/index” como ferramenta de busca. 

 

 

28 A data de início foi uma demarcação natural devido à escassez de referências bibliográficas de períodos 

anteriores que citem, em algum momento o radical “maiest-”. As primeiras fontes latinas conhecidas a 

citarem maiestas estão situadas no século II a.C. Lívio Andrônico, se refere a relação entre a maiestas real 

de Egisto (Liv. Andron. Trag, 13). Já Lúcio Ácio (Luc. Acc. Tog. 648), que tratou a relação do mando do 

marido sobre a esposa como maiestas. Devido ao seu caráter fragmentário e generalizante, esses trechos, 

no entanto, não apresentam informações relevantes para a análise realizada nesse capítulo e por isso, não 

foram discutidos com mais profundidade. 
29 Essa perspectiva é largamente assumida por classicistas modernos. Por exemplo, Dylan Sailor, mostrou 

que as obras taciteanas, buscaram influenciar – mesmo que indiretamente – o comportamento político e 

social de sua época, mas ao mesmo tempo também sofreram uma indissociável influência pela posição 

política ocupada por seu autor (Sailor, 2008). Em um artigo de 2015, Breton Shaw, também analisou a 

emblemática perseguição neroniana aos cristãos na década de 60 d.C. mais como uma construção, “baseada 

em interpretações históricas posteriores dos sucessivos modos e fases do reinado de Nero” (Shaw, 2015, p. 

78), do que propriamente pela ação real do imperador. 
30Obviamente, que isso não exclui a importância histórica daquelas obras que mesmo escritas em 

temporalidades e contextos diferentes vão abordar assuntos do passado. Essas, ofereceram suporte 

argumentativo nesse capítulo, mas serão sistematicamente analisadas em capítulos posteriores. O trabalho 

historiográfico – como qualquer outra operação científica – exige escolhas. Para esse capítulo, parte dessas 

escolhas, passaram pela premissa de que uma análise do conceito de maiestas não é o foco central da tese, 

apesar de representar um passo importante para compreender a formação e aplicação do crime em questão 

– por isso um capítulo foi dedicado a isso. Na medida em que o principal problema nesse capítulo é 

conceitual, visando entender o uso de maiestas no vocabulário político entre a República Tardia e a dinastia 

Júlio-Cláudia, estudar permanências e rupturas posteriores não pareceu tão relevante a esse trabalho. Diante 

disso, optar por não estender o corpus documental principal para aquele escrito após o fim do Principado 

de Nero pareceu não só mais coerente como o mais eficaz aos objetivos globais da tese. 

http://latin.packhum.org/index
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Esse exercício permitiu notar que mesmo em diferentes fontes, de diferentes estilos, 

abordagens e períodos, o conceito de maiestas, em termos mais gerais, permanece com a 

mesma lógica de emprego entre as fontes dos séculos I a.C. e I d.C. No entanto, ao mesmo 

tempo modificações acentuadas aparecem em relação às suas vinculações e associações, 

principalmente a o quê, ou a quem ele era vinculado. 

Quanto à base teórica do capítulo, as proposições do alemão Reinhart Koselleck 

se mostraram essenciais para a compreensão dos conceitos no campo político e 

historiográfico. Koselleck defendeu a importância em pensar de forma mais densa sobre 

os conceitos utilizados e analisados no trabalho do historiador. Para ele, conceitos são 

palavras. Como palavras, vão imediatamente gerar associações. No entanto, para que 

essas associações aconteçam, se projetem de maneira inteligível, é necessário que suas 

exposições respeitem sentidos minimamente comuns à audiência. A partir disso, pode-se 

assumir que toda palavra é um conceito? Koselleck responde que não. Para ele, os 

conceitos seriam palavras que necessitam de um exercício mais complexo de abstração e 

teorização do que a maioria das outras e, por isso, se destacariam. Não seriam, dessa 

maneira, somente fenômenos linguísticos derivados de contextos específicos, passivos 

mediante o processo histórico, mas também parte atuante desses mesmos contextos, na 

medida em que os tornariam compreensíveis diante de “um emaranhado de perguntas e 

respostas” (Koselleck, 1992, p. 137). 

Reinhart Koselleck pensou os conceitos inseridos em um amplo cenário de 

disputas do ponto de vista social e político, gerando e atuando em um campo diversificado 

de tensões (Ibidem., p. 136). Assim, mesmo que uma palavra – como maiestas, por 

exemplo – permaneça igual em diferentes espaços e temporalidades “o conteúdo por ela 

designado altera-se substancialmente, uma vez que, tudo que é dito só é compreensível 

se o mínimo de repetição semântica estiver pressuposto” (Ferraz, 2011, p. 3). 

Considerando isso, Koselleck destacou que os conceitos se materializam no meio social, 

mediante movimentos de sincronia e diacronia, causando conformidade entre a realidade 

em que se encontra e o passado, mas ao mesmo tempo distanciando-se desse passado – 

através de processos de ressignificação - pois ele nunca consegue se reproduzir de forma 

exata no presente. 

Como, então, teorizar devidamente esses conceitos do ponto de vista histórico? 

Koselleck destacou que é necessário contrapor diferentes fontes, considerando o que os 

conceitos presentes nelas produzem e indiciam em “relação à história concreta e que 

qualidades possuiriam para coproduzirem história enquanto textos” (Koselleck, op. Cit., 



28  

p.145). Ou seja, na forma como os conceitos vão descrever processos históricos e até em 

que medida contribuem para a reprodução direta desses processos e sua assimilação em 

diferentes contextos e temporalidades. Como isso se materializaria? O historiador alemão 

citou (Id. Ibid.) o exemplo dos cânones, que contém conceitos inalteráveis, que vão se 

reproduzir constantemente, em épocas diversas, “a partir da mesma linguagem”, sendo 

necessário, “realizar um procedimento de acomodação da realidade” para que, 

justamente, o texto se faça inteligível no contexto, podendo explicar e legitimar ações - 

políticas, sociais, econômicas, culturais, etc. 

Considerando as características mais gerais desse debate, pensar o Império 

Romano através de uma história dos conceitos abre perspectivas muito interessantes e 

que permite abordagens variadas31, principalmente se levarmos em conta que 

transformações semânticas e manutenções do vocabulário político foram constantes entre 

os séculos I a.C. e II d.C. Essa perspectiva é essencial para compreendermos como 

conceitos são articulados - e articulam - a ação política nesse período. Assim, pode-se 

notar que a res publica restituta de Augusto não foi a mesma de Vespasiano, que por sua 

vez, também não era aquela, baseada no poder patrício e fundada por Lúcio Bruto no 

século VI a.C. Nem, como mostra Harriet Flower (2010), foi a res publica de Sula, ou de 

César. Isso pode ser afirmado, ainda que todas essas “repúblicas” guardem elementos em 

comum que permitam a utilização da mesma palavra para designar experiências bem 

distintas e que podiam ser entendidas por suas diferentes audiências sem a necessidade 

de maiores explicações ou justificativas. Em outras palavras, ainda que não tivessem o 

mesmo sentido, fizeram sentido – e seguem fazendo – para múltiplas audiências capazes 

de atribuir aos conceitos uma polissemia que se enriquece a cada novo uso. Outros 

conceitos como imperium, pater, plebis, ciuitas, também se modificaram 

consideravelmente diante das metamorfoses sofridas pelos domínios de Roma e frente à 

 

31 Cito alguns exemplos: Michael Lipka (2009), analisou o conceito de “deuses” na religião oficial romana, 

atentando para variações conceituais, que segundo ele estavam diretamente influenciadas por 

transformações no meio social: como a chegada de outras religiões e o desenvolvimento do culto imperial. 

Partindo de uma lógica semelhante, John Richardson, em The Language of Empire: The Roman ideia of 

Empire from the Third Century BC to the Second Century AD (2008), mostrou que as acepções dos 

conceitos de imperium e provincia apresentaram muitas variações na longa duração. Sua análise permite 

perceber que, em larga medida, as transformações nas acepções desses conceitos - bem como seu uso e o 

desuso - são fruto de um processo de centralização do poder pelo princeps (Richardson, 2008, p. 120-145), 

mas também, resultado da consolidação de um domínio romano sob as províncias, o que incluía a 

responsabilidades em anexar essas províncias não só como domínios submetidos a um comando militar, 

mas como entidades, parte da dinâmica de poder do mundo romano (Ibidem., p. 115). Cabe ainda considerar 

o trabalho de Harriet I. Flower, em “Roman Republics” (2010), que analisou as rupturas e continuidades 

no conceito de respublica durante o século I a.C., buscando construir uma nova periodização envolvendo 

a “crise” da “República” e a dicotomia República-Império. 
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dinâmica política dessa cidade, que se tornou mais complexa, passando a incluir outros 

atores sociais e problemas estruturais de âmbito imperial. 

Assim, mesmo diante da estabilidade da grafia - que se reproduzia socialmente 

também em relação às magistraturas e dignidades seculares - e por mais que a cultura 

política romana possa ser considerada conservadora, ela sempre se projetou 

semanticamente de acordo com o presente. Como veremos nesse capítulo, os vários 

“presentes”, das diferentes fontes trabalhadas, eram campos abertos de disputas refletidas 

em âmbito literário. Assim, no século I a.C., autores como Cícero, César e Salústio 

procuraram conformar conceitos diversos à realidade política que descreveram e 

analisaram. Esse conflito discursivo se valeu intensamente de ressignificações semânticas 

e conceitos políticos importantes como res publica, populus, libertas e maiestas, por 

exemplo, fizeram diretamente parte desses embates. 

Um apontamento semelhante pode ser feito, considerando o cenário político de 

Roma após 27 a.C. Nessa época, ficou visível o esforço realizado por Otaviano, após sua 

vitória sobre Marco Antônio e Cleópatra em Ácio, em conformar conceitos já existentes 

a uma nova cultura política e dinâmica de poder. Isso também pode ser observado nas 

fontes, especialmente diante da ideia de res publica restituta, mas também frente a novas 

atribuições a termos como princeps e imperium, por exemplo, mantendo-se as palavras, 

mas passando a ter sentidos práticos diferentes quanto ao passado recente32. As obras de 

Tito Lívio, Virgílio, Horácio e Ovídio ilustram algumas dessas transformações, 

principalmente envolvendo à vinculação da persona do imperador a uma série de 

símbolos ressignificados semanticamente para representarem a nova estrutura de poder 

que se consolidava33. 

Diante dessa introdução, fica mais fácil justificar a questão central desse capítulo: 

como pensar o conceito de maiestas, dentro de uma perspectiva histórica pode ajudar a 

compreender o crimen maiestatis, em Roma, no século I d.C.? Para responder isso é 

 
32 O próprio nome Augustus - o mesmo acontece com Caesar - se transformou em um conceito, e passou a 

conter uma carga semântica autônoma, que se adaptou a temporalidades distintas, até os dias de hoje, não 

de forma passiva, mas contribuindo na transformação da realidade histórica como mecanismo de 

legitimação. 
33 Os processos de criminalização da palavra – que vão ser abordados posteriormente – também 

materializam a importância do controle do vocabulário político e ideológico na esfera jurídica Eles têm 

efeitos claros no vocabulário político e nas formas de elocução do Principado. Durante o século II d.C. 

Tácito (Ann. VI. 7. 5) e Plínio, o Jovem (Plin. Pan. 51, 1), mesmo apresentando-se elogiosos em referência 

ao passado republicano, vão mostrar os perigos em agir de acordo em desacordo com a época em que vivem 

e a dificuldade em se expressar aquilo que se pensa. Essa questão, como mostra Fábio Faversani (2015, pp 

46-47), não inibiu a fala, pelo contrário, tornou os mecanismos de elocução muito mais complexos e a 

comunicação indireta e ambígua. 
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preciso considerar que as representações literárias das ações judiciárias em Roma 

apresentavam contornos políticos constantemente evidenciados pelas fontes34, além dos 

propósitos coercitivos óbvios. Com isso, elas também exibiam racionalidades políticas 

congruentes com as tensões em questão. Assim, analisar os conceitos reproduzidos, 

procurando por rupturas e continuidades de sentido, permite uma compreensão melhor 

sobre a formação e evolução dessas racionalidades, bem como a maneira como os agentes 

e grupos envolvidos conduziam suas ações (Rosanvallon, 1995, p. 16). Entender como 

maiestas é exposta nas fontes, permite ainda compreender como e a quem os romanos 

atribuíram esse conceito e o que significou a sua violação e criminalização dentro do 

processo histórico. Junto a isso, numa perspectiva política, podemos acrescentar que as 

rupturas e continuidades que circundam o conceito de maiestas, se pensadas de acordo 

com os contextos no qual são inseridas, são excelentes para ilustrar as estruturas de tensão 

e conflito que se estabeleceram no Império Romano entre os séculos I a.C. e I d.C. 

Os trechos listados e os dados analisados, que a partir do próximo tópico, vão 

colocar em destaque essas estruturas de unicidade e singularidade, envolvem o conceito 

de maiestas para os romanos como parte de um intenso campo de negociações, que 

refletia politicamente o - e no - contexto que se inseriam. Essas negociações partiam da 

apropriação desse conceito, que pode ser atribuída a múltiplos setores do poder romano. 

Isso aconteceu, porque maiestas, seja na ilustração de um poder de uma nação, grupo ou 

indivíduo, também significou uma relação, centralizada no exercício legítimo desse 

domínio sobre outros. Nesse caso, estruturas de conflito vão se materializando nas fontes 

através de diversas associações paralelas a esse conceito/relação. Essas vão, pouco a 

pouco, transformando o vocabulário político, que também se consolidava - embora nem 

sempre - juridicamente, através de leis e tratados. 

Dessa maneira, como veremos, se em um primeiro momento, maiestas se 

encontrou estritamente vinculada aos deuses, em seguida ela pôde ser inserida em uma 

lógica mais ampla externa e interna de dominação no Império Romano. Maiestas sempre, 

dentro do universo trabalhado, serviu para designar a legitimidade de algo ou alguém que, 

detentor de uma dignidade superior, estabelecia um exercício de poder diante de um 

inferior hierárquico. Essa relação de superioridade e inferioridade foi essencial a esse 

 

 

34 Durante a Dinastia Júlio-Cláudia, talvez o exemplo mais famoso – e mais bem documentado – que se 

tem sobre o crimen maiestatis é o de Cneu Calpúrnio Pisão, cônsul em 7 a.C. Sobre esse julgamento e suas 

consequências: Cf. Tac. Ann. 3. 10-16; Sue. Tib, 52; Cass. Dio. 57. 18, 6. Sobre a Tabula Siarensis, onde 

se encontra a inscrição do senatus consultum de Pisão Pater: Cf. nota 14. 
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conceito. No entanto, cada contexto se encarregou de designar que relação era essa 

(deuses-mortais, república-magistrados, pai-filho, comandante militar-soldado, etc.) e 

como e quão gravemente a legitimidade do poder superior era diminuída (seja pela falta 

de fides, por falar coisas desfavoráveis, pela desobediência aberta, conspiração, tentativa 

de assassinato, etc.) 

Por isso, a tese de Richard A. Bauman (1963), que destacou que o conceito de 

maiestas permaneceu mais ou menos estável entre os séculos I a.C. e I d.C., apesar de ser 

uma referência influente e o principal ponto de partida, para esse capítulo, não resolve e 

nem esgota a discussão sobre esse tema. Bauman centra sua análise na imutabilidade de 

sentido de uma associação específica, entre maiestas e populus romanus. No entanto, 

como Yan Thomas destaca, a meu ver corretamente, maiestas deve ser vista de maneira 

independente da sua associação com populus romanus, pois essa característica associativa 

só surge posteriormente ao conceito, possivelmente a partir do século III a.C. (Thomas, 

1991, pp. 347-349), juntamente com a criação da comitia centuriata e a appelatio ad 

populum, se contrapondo à estrutura legal existente na época, baseada na supremacia do 

poder magistratural, e dando um contorno tendencioso às fontes tardo-republicanas” 

(Thomas, 1991, pp. 356-357). Assim, pensar em maiestas unicamente como maiestas 

populi romani não me parece suficiente para compreendermos a ampla variedade de 

elementos, aos quais ela é atribuída e são atribuídos a ela. Além disso, analisar maiestas 

somente através de sua materialização no campo legislativo não demonstra a amplitude 

desse conceito em âmbito social e literário e da influência desse contexto na aplicação 

das leis. 

Além disso, populus romanus, apesar de ser um conceito muito amplo e, como 

veremos, algumas vezes generalizante, toma uma forma material cada vez mais 

personificada, em magistrados ou personalidades importantes, durante os séculos I a.C. e 

I d.C. Como será demonstrado nas próximas linhas, é justamente um menor uso e um 

progressivo esvaziamento político dessa evocação – maiestas populi romani – que pode 

ser observável quando as obras escritas antes e depois de 27 a.C. são comparadas. Essas 

observações não implicaram em um menor uso da palavra maiestas em si, mas em uma 

maior diversidade quanto aos agentes de poder associados a ela, algo que refletiu em 

âmbito político e jurídico. 
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Assim, múltiplos agentes se apropriaram, em grande medida, de diversas vozes35, 

para que fossem atribuídos às suas personae elementos constitutivos da maiestas, 

representando pessoalmente atributos importantes ao bem-estar público, como a 

amplitudo civitatis, a dignitas e a beneuolentia. Diante desse cenário, a presença do 

princeps se apresentaria como um elemento novo, dentre outros. As linhas a seguir, 

tentarão mostrar que essas apropriações e a lógica de poder que as envolve não são 

aleatórias, mas contém aspectos diretamente conectados à religião, às leis e à forma pela 

qual os romanos viam sua relação com os deuses, o direito de domínio que tinham diante 

das demais nationes e a sua própria organização social e política interna. 

2.1. Sobre deuses e mortais: maiestas como metáfora do poder. 
 

Originalmente, maiestas vem de maior/maius36, termo que representou uma relação 

entre desiguais e ilustrou o papel ocupado por deuses e mortais no universo (Salvo, 2013, 

p. 4236). Esse sentido pode ser visto em caracterizações modernas do termo. O Oxford 

Latin Dictionary (OLD), por exemplo, define maiestas, basicamente, com três 

significados específicos: grandeza, soberania e dignidade37. O verbete em questão deixa 

claro que esse conceito foi usado para se referir aos deuses, a pessoas ilustres, ao povo ou 

à res publica e que sua violação resultava em um crime. Esses são pontos comuns com 

outros dicionários e enciclopédias consultados38, mas também, é claro, com as fontes. 

Por exemplo, em De Natura Deorum, obra de 45 a.C., Cícero, através do personagem 

representado pelo filósofo estoico Quinto Lucílio Balbo, apresentou o universo como 

regido através da razão [ratio] e da prudência [prudentia] dos deuses. Para que isso fosse 

possível a natureza divina deveria ser poderosíssima [praepotens] e superior [excellens] 

 
35 A respeito dessas vozes, o foco desse trabalho é em literatos em geral, mas isso também é observável na 

cunhagem de moedas e fabricação de estátuas (Wallace-Hadrill, 1981; Zanker, 1987; Meadows & Willians, 

2012), por exemplo e até mesmo nas doações e construções públicas financiadas por privados (Morales, 

2015). 
36 Essa aproximação também é notada por outros autores. Cf. Bauman, 1963, p. 1; Ando, 2008, p.499; 

Thomas, 1991, pp. 338-340. 
37 De acordo com o OLD, maiestas é: 1) “a dignidade de um deus ou pessoa elevada, majestade”; 2) “a 

majestade do povo ou estado, soberania (sua diminuição ou violação é considerada um crime)”; 3) “Uma 

ofensa contra a majestade do estado, alta traição (abreviação de maiestas imminuta, laesa ou similares)”; 

4) ”Majestade, grandeza [repousa sobre] as coisas, muitas vezes pela associação com uma das categoria 

especificada]”; 5) “Majestade da aparência exterior,grandeza, dignidade ou majestade [na linguagem]” 

(OLD, 1968, p. 1065). 
38 Adolf Berger, no Encyclopedic Dictionary of Roman Law (1953, p. 572) designou maiestas como: 

“Dignidade, supremacia, a grandeza do estado (maiestas populi Romani)”. Berger ainda destacou que 

durante o período imperial maiestas também foi um título honorífico atribuído ao imperador. David Salvo, 

em The Encyclopedia of Ancient History (2013, p. 4236) afirmou que: “maiestas descreveu aspectos de 

figuras (deuses, povo romano, magistrados, o imperador, o Deus Cristão), distintas pela sua dignidade e 

poder”. Além desses, sobre a etimologia da palavra maiestas cf. Thomas, 1991, pp. 331-332. 
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a qualquer outra, pois não se sujeitava a nenhuma força concorrente39. O poder dos deuses 

se aliou, no discurso de Balbo, a outra qualidade inerente à sua divindade: a capacidade 

de compreender e articular o universo [providentia]40. Dessa maneira, segundo Cícero 

(Nat.D. 2.77.14), o desconhecimento da natureza das coisas ou a incapacidade de agir 

sobre elas seria um sinal de fraqueza, algo “contrário à natureza dos deuses” [aliena 

naturae deorum est] e incompatível com a sua maiestas [minime cadit in maiestatem 

deorum] em relação aos demais seres. 

A maiestas deorum e sua conexão com a providência foi retomada com mais 

detalhes nos escritos ciceronianos um ano depois, em De Divinatione (44 a.C.). O objeto 

principal tratado nessa obra é a existência da adivinhação41. Um dos argumentos 

discutidos, apontado inicialmente pelo irmão de Cícero, Quinto, chama atenção, 

principalmente por expor a providência e a bondade divina como fundamentos para a 

crença na adivinhação42. A primeira parte do argumento de Quinto consiste na seguinte 

afirmação: 

 

“Se os deuses existem (a) e não declaram antecipadamente aos homens 

o que vai acontecer (b) ou não amam os homens (c) ou não sabem o que 

acontecerá (d); ou julgam que nada importa aos homens saber o que 

será (e), ou não acreditam que seja próprio de sua majestade dar a 

conhecer aos homens as coisas que acontecerão (f); ou nem os deuses, 

em verdade, podem revelá-las (g)” (Cic. Div. 1.82. 7. Trad. Beatris 

Ribeiro Gratti, 200943). 

Nesse argumento, como pode ser observado, há duas cláusulas condicionais 

principais – a e b, onde b complementa a – e cinco outras condicionais subordinadas, de 

 

 
 

39 Como Cícero expõe em Nat. D. 2.77.14, a superioridade absoluta dos deuses faz com que nada o supere 

ou o governe e que por isso, eles mesmo sejam responsáveis por reger toda a natureza. 
40 A prouidentia estava diretamente relacionada com a compreensão e a capacidade de intervenção na 

realidade, fosse no caso dos deuses, que tinham esse predicado intrínseco à sua condição divina, ou aos 

mortais, que poderiam antever as ações e desejos dessas divindades. Sobre isso, Claudia Beltrão (2014, pp. 

63-65) destacou que a “prudentia” é um termo derivado de “prouidentia”. Em âmbito religioso, ambas 

palavras se referem a capacidade dos augures de prever o futuro através da interpretação dos auspicia. 

Nesse sentido, o prudens seria aquele sujeito a quem, abençoado por uma espécie de sabedoria prática, era 

permitido antever as ações divinas através de artes divinatórias. 
41 Enquanto Cícero procurou dissociar a existência dos deuses da prática da adivinhação, refutando a 

existência dessa última, seu irmão Quinto, defendeu a adivinhação como manifestação do poder divino. 

Sobre como a adivinhação é, na obra ciceroniana, parte fundamental de um conjunto de práticas religiosas 

que visavam a comunicação entre deuses e homens e como essa comunicação impactava diretamente na 

estabilidade da vida política e das hierarquias sociais romanas cf. Beltrão, 2003. 
42 Posteriormente ele atribuiu aos filósofos estoicos Crátipo de Pérgamo, Diógenes da Babilônia e Antípatro 

de Tarso, a autoria desse silogismo (Cic. Div. 1.84. 1; Cic. Div. 2.101.14). Cf. Wardle, 2006, pp. 308-309. 
43 Aproveito esse momento para apontar que todas as traduções sem referências diretas ao tradutor são de 

minha autoria e responsabilidade. Essas serão seguidas do texto em latim/grego. Para as demais traduções, 

o responsável pela autoria e o ano de publicação serão apontados logo em seguida ao trecho citado. 
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c a g. Quinto usa da expeditio44 para contrapor as sentenças subordinadas reforçando sua 

verdadeira opinião, que procurou confirmar a existência dos deuses e sua materialização 

através da adivinhação. Para isso, ele assegura que: c) “não é verdade que eles [os deuses] 

não nos amam” [at neque non diligunt nos]; d) “nem que eles ignoram o que fora decidido 

e designado por eles mesmos” [neque ignorant ea quae ab ipsis constituta et designata 

sunt]; e) “nem que não seria de nosso interesse, saber quais eventos acontecerão” [neque 

nostra nihil interest scire ea, quae eventura sunt]; f) além disso, os deuses não pensam 

que dar previsões seja “inapropriado à sua maiestas” [ducunt maiestate sua], pois nada é 

melhor que conceder benefícios45 [nihil est enim beneficentia praestantius] e por último 

(g) não é verdade que os deuses “não possam conhecer o futuro previamente” [neque non 

possunt futura praenoscere]. Portanto, não é verdade que existem deuses (a) e que eles 

não proclamam antecipadamente o futuro (b). Ou seja, se os deuses existem – e para 

Quinto é claro que eles existem – eles sabem o futuro e dão sinais desse futuro aos 

homens46. 

Posteriormente nessa mesma obra, Cícero (Cic. Div. 2.101.14) contestou essas 

mesmas questões, procurando desvincular a adivinhação da probabilidade de existência 

dos deuses - bem como uma possível preocupação desses seres com os homens. No 

entanto, independentemente de qual ideia esteja sendo defendida pelos interlocutores, é 

importante notar que o poder e a sabedoria dos deuses são utilizados como prerrogativas 

essenciais na vinculação desses seres ao conceito de maiestas. Quanto a isso, dois novos 

elementos são diretamente assimilados – derivados do pensamento estoico – à maiestas 

deorum: o amor, ou cuidado, [diligentia] dos deuses e a capacidade desses seres em gerar 

beneficium aos mortais [beneficientia]47. Nas obras citadas, esses elementos são 

colocados quer por Lucílio Balbo, quer por Quinto Cícero, como essenciais, para o 

reconhecimento, por parte dos homens, sobre a grandeza dos deuses, pois evidenciavam 

a presença divina e a superioridade e domínio [imperii] desses seres em relação à 

 
44 A expeditio, basicamente, é uma estratégia retórica que consiste na enumeração de possibilidades e na 

exclusão de todas essas, posteriormente (Rhet. Her.40, 2). 
45 A exemplo disso, em De Natura Deorum (Cic. Nat. D. 2. 64), Júpiter é chamado de “Maximus” 

justamente pela sua enorme capacidade de conceder benefícios. Sobre a importância de Jupiter Optimus 

Maximus para a semântica política do Principado, cf. Thomas, 1991, pp. 345-346. Para esse autor, Optimus 

Maximus designa alguém completamente livre de sujeição e (ou) dependência e, por isso, alguém que 

subjuga, sem nunca ser subjugado. 
46 Uma descrição mais ampla sobre a estrutura retórica e filosófica usada aqui por Quinto Cícero pode ser 

vista em Schultz, 2014, p. 160. 
47 Tal como disse David Wardle (2006, p. 309), a ideia de que a beneficientia é uma característica própria 

dos deuses encontra bases no pensamento aristotélico, mas também reverbera em outros filósofos gregos 

ligados ao estoicismo, como Crísipo de Solos. 
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humanidade. Assim, dentro dessa linha de pensamento, o poder e a providência, alinhados 

à capacidade desses deuses em conceder favores diretos aos mortais, legitimavam a 

sujeição e reverência a eles. 

Isso, ao que parece, se materializaria também na relação entre mortais, que 

poderiam personificar essa maiestas deorum. Em Bellum Alexandrinum (66. 1. 1) a 

maiestas da deusa Belona, cujo templo era o mais antigo [vetusdissimum] e sagrado 

[sanctissimus] da Capadócia, aparece concretizada na relação de deferência da população 

daquela região, com o sacerdote que administrava o culto a essa deusa48. Segundo o autor 

anônimo da obra, o sacerdote do templo de Belona se mantinha ao lado do rei, em poder 

[potentia] e mando [imperium]49. Isso, só era possível através do consenso daquela nação 

[consensus gentis], ou seja, através do reconhecimento e reverência da comunidade. É 

uma passagem que sugere de forma mais direta algo que já pôde ser notado 

intrinsecamente até aqui: a maiestas não era uma característica inerente às coisas ou 

pessoas, mas concedida por aqueles que se subordinavam a elas. Ou seja, maiestas não é 

própria a uma divindade, indivíduo ou instituição, mas às relações que se estabelecem, 

quando sujeição e obediência se mostram devidas. 

De fato, a construção da ideia de maiestas deorum parece ter sido mantida de 

forma mais ou menos semelhante pelas fontes até a segunda metade do século I d.C. 

Senêca, o Jovem, por exemplo, em uma de suas correspondências a Lucílio (Sen. Ep. 95, 

50), tratou do culto aos deuses e da relação dos mortais com a natureza divina. Esse trecho 

chama atenção especial porque Sêneca tal como Cícero, vinculou diretamente o 

reconhecimento da maiestas deorum com a benevolência das divindades para com os 

mortais [deinde reddere illis maiestatem suam, reddere bonitatem sine qua nulla maiestas 

est]. De acordo com ele, sem a bondade [bonitatem] a maiestas é nulla [inexpressiva, 

inválida]50. Além disso, nessa carta, Sêneca atribuiu aos deuses o controle do mundo 

[praesident mundo] e a moderação sobre as forças do universo [qui universa vi sua 

temperant], como atividades congruentes à responsabilidade de cuidar da espécie humana 

em geral [qui humani generis tutelam]. 

 

 
 

48 Essa ideia de personificação do poder dos deuses, também pode ser vista no século I d.C. Sêneca, o 

Velho, em uma de suas Controversiae, através das palavras do personagem Fusco, afirmou que nenhuma 

força humana poderia resistir à maiestas divina [quam nulla vis humana divinae resisteret maiestati]. Antes 

disso, porém, personificara o poder dos deuses em uma menina [voluerunt di immortales in hac puella vires 

suas ostendere]. 
49Cf. B.Alex. 66.1.1. 
50 Cf. Sen. Ep. 95. 50, 2. 
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Sêneca também nos deixa claro como os seres humanos retribuiriam essa 

benevolência divina. Em De Beneficiis, ele estabeleceu um paralelo entre a amicitia na 

sociedade romana e a relação dos deuses com os homens. Para isso, justificou sua 

adoração aos deuses à maiestas incomparável [propter maiestatem] e à natureza singular 

[singularem naturam] desses seres celestes (Ben. 4, 19, 4). Segundo o filósofo Júlio- 

claudiano, são esses atributos que dotavam os deuses da capacidade de conceder 

benefícios sem esperar nada em troca [ut concedam tibi, nempe hoc facis nullo pretio 

inductus, nulla spe] – pois de nada necessitavam que não poderiam, eles mesmos, 

produzir51– além das dignidades e honras, que lhes devem ser concedidas [dignitas ducit]. 

Em seguida (Ben. 4.24, 1), Sêneca conectou a maiestas deorum a uma virtude em 

especial: a gratia. Essa se manifestava pelo reconhecimento dessa superioridade e 

grandeza dos deuses, através da deferência e do culto prestado pelos mortais. 

Quando analisamos a literatura posterior à 27 a.C, vemos que essa relação não 

apareceu exclusivamente nos escritos senequianos. Em retrospectiva, o poeta Ovídio, 

ainda no começo do século I d.C. foi bem direto ao cantar nos Fastos (Ov. Fasti. 5.25) 

que a Maiestas, era uma divindade, que nasceu da Honra (Honor) e da Reverência 

(Reuerentia). Ou seja, tal como é mostrado anteriormente, a maiestas deorum conecta-se 

à ideia de superioridade e bondade dos deuses, que por sua vez, são relacionadas a 

atributos como honra e dignidade, que emanam uma necessidade de reconhecimento e 

reverência52. Os poemas ovidianos dão à Maiestas uma função ordenadora, que usa de 

sua beneuolentia, para distribuir benefícios e estabelecer hierarquias de acordo com 

diferentes dignidades e capacidades de exercício do poder (Ov. Fasti. 5. 49-52). O poeta 

deixa claro que não existe igualdade diante de uma relação de maiestas, mas uma 

dinâmica hierárquica consolidada na existência de uma escala de grandeza comparativa 

que se baseava primordialmente na ideia de diferença. 

Uma ruptura nessa relação, no entanto, poderia causar tensões gerando a fúria dos 

deuses. A ira divina se contrapunha à beneuolentia como outra manifestação da maiestas 

deorum. Isso acontecia principalmente quando os mortais não reverenciavam ou 

reconheciam a dignidade superior dos deuses, mas, por vezes, também devido ao capricho 

ou ao caráter irado das divindades. Em uma das Cartas Pônticas, Ovídio (Pont. 3.1.156) 

 

51 A questão da autossuficiência divina também foi discutida por Sêneca, na obra Quaestiones Naturales 

(Sen. QNat. 1. pr. 3.8). 
52 Essa relação parece ter se reproduzido socialmente, pois os romanos se organizaram, em grande medida, 

a partir de uma hierarquia de honra coletiva e individual baseada na honra e no reconhecimento dessa honra 

por parte do corpo social (Cf. Lendon, 1997, pp. 81-89). 
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se refere à maiestas da deusa Juno, e pede à sua mulher para que se prostre com reverência 

diante da deusa para pedir perdão, tendo em vista que a maiestas daquela divindade era 

aterrorizante e causava grande temor [pertimuisse]53. Em sua obra Hercules Furens, 

Sêneca (Sen. HF. 722) destacou a expressão fulminante [uultus fulmunantis] do deus 

Plutão, ou Hades, tirano do mundo inferior, que gerava reverência às almas que chegavam 

ao seu reino através do temor, em grande parte causado pela sua própria imagem [Magna 

pars regni trucis est ipse dominus]. No entanto, Sêneca destacou que o temor causado 

também refletia os próprios temores daquele deus [cuius aspectus timet, quidquid 

timetur]. 

Essa última passagem expõe uma questão importante no tocante à maiestas, não 

só no que se refere aos deuses, mas também quando pensada em âmbito geral: a 

possibilidade daquele que se encontra em uma posição superior diminuir a sua própria 

grandeza. A maiestas de Plutão, no caso, é diminuída por seu próprio comportamento e 

não pela ação – ainda reverente – de seus súditos. A ira, nesse sentido, aparece, pelo 

menos para Sêneca, como inferior à bondade. Tal postura crítica é retomada no De 

Clementia. Nessa obra, o filósofo destacou algo importante no que diz respeito ao 

comportamento dos reis, mas que pode ser pensado em qualquer relação entre superiores- 

inferiores: “Os que estão em posição humilde têm maior desembaraço em forçar a mão, 

pleitear, correr para as rixas e deixar-se arrastar pela sua irritação. Entre pessoas iguais os 

golpes são leves. Mas, para um rei, até uma alteração de voz e falta de comedimento de 

palavras não são majestáticos” (Sen. Clem. 3. 5, 4. Trad. Ingeborg Braren, 1990). Ou seja, 

o peso da ira de um rei era superior àquele de um cidadão comum, pois a superioridade 

de seu poder oferecia uma capacidade destrutiva e aglutinadora maior em seu entorno. 

Por isso, um comportamento moderado, baseado na clementia seria mais pertinente à sua 

maiestas, que aquele irado e destemperado. 

Em resumo, parece haver um consenso nas fontes analisadas que deuses e mortais 

vão estar incluídos em uma dinâmica de dominação que legitimava o poder divino através 

da manutenção da ordem universal. Nesse ponto, a maiestas deorum: 1) se relacionou 

com a superioridade e a grandeza desses deuses, em comparação a toda a natureza, 

inclusive à humanidade; 2) legitimou o mando [imperium], como materialização do seu 

 

 

53 Ovídio, associa a deusa Juno, indiretamente a Lívia, esposa do imperador Augusto. Nesse caso, ao tratar 

dos deuses, Ovídio, Sêneca e muitas outras fontes escritas após 27 a.C., podem estar, na verdade, falando 

aos membros da domus Caesaris. No entanto, visando fins organizacionais, a questão da maiestas 

relacionada diretamente aos imperadores será tratada em uma seção exclusiva, ao final do capítulo. 
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poder (potens), que ordena o universo; 3) necessitou ser reconhecida e legitimada 

mediante a reverência, algo que poderia depender da benevolência - possivelmente os 

deuses mais poderosos eram aqueles que tinham maior capacidade de conceder esses 

benefícios – ou da ira divina; 4) poderia se manifestar de forma personificada em seres 

humanos, como nos casos do sacerdote de Belona ou da menina citada por Sêneca, o 

Velho. 

Tendo esses apontamentos em consideração, é coerente pensar que tais aspectos 

referentes à maiestas deorum funcionariam como metáfora ou simulacro e poderiam ser 

pensados e transferidos para outras esferas de poder, desenhando relações além daquela, 

específica entre divindades e mortais. Devemos considerar que o antropomorfismo, a 

projeção de questões supostamente divinas em questões humanas era parte constante da 

relação entre a ordem cosmológica e a terrestre. 

A religiosidade e a religião estavam incorporadas em praticamente todos os 

segmentos da vida pública dos romanos: “Todo ato público era religioso e todo ato 

religioso era público”54. Como destacou Claudia Beltrão, os romanos se consideravam o 

mais religioso dos povos e isso se relacionava diretamente com o sentimento de 

superioridade que eles assimilaram em relação aos demais (Beltrão, 2003, p. 21). Mary 

Beard, em Cambridge Ancient History, também apontou o papel central da religião 

romana na vida cívica, em geral: 

 

“A religião romana teve seu centro na política, na atividade militar e na 

vida pública. Os deuses do estado romano, em cooperação com seus 

líderes políticos, asseguraram a segurança, a prosperidade e a vitória de 

Roma na guerra; enquanto, por parte dos homens, o cumprimento 

adequado das obrigações de ritual e culto assegurava o contínuo apoio 

dos deuses à cidade. A religião não se preocupava principalmente com 

a moralidade privada, a ética ou a conduta do cidadão romano 

individual (Beard, 2006, p. 745). 
 

Assim, deuses e homens gerenciavam juntos a urbs. Eles interagiam diariamente 

e as funções e posições políticas, bem como as hierarquias sociais, dependiam da 

legitimidade religiosa para se oficializarem. Assim, se por um lado, a preservação da 

comunidade dependia de um equilíbrio relacional com o cosmos. Por outro lado, quem 

legitimava esses deuses era o próprio corpo de cidadãos ou de súditos, reverenciando-os. 

 

 
54 Cf. Mouritsen, 2017, p. 22. Na esteira da discussão dos conceitos, cabe destacar que a própria 

conceituação de político e religioso era estranha à mentalidade romana e algo ausente na linguagem dos 

séculos I a.C. e I d.C., demonstrando que “as noções modernas de ‘política’ e ‘religião’ como esferas de 

vida separadas e idealmente separadas não se aplicavam a Roma (Ibidem.). 
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A reverência aos deuses se materializava em práticas diárias, que iam desde a edificação 

de templos à consulta aos auspícios. Se materializavam também na prática do próprio 

poder pelos mortais55. Homens se “vestiam56” da maiestas divina para exercer domínio 

sobre outros homens, ocupando lugares sociais e políticos específicos. 

Essa lógica de poder era empregada tanto nas instituições do direito público como 

na estrutura de pensamento religioso dos romanos, ambas divididas hierarquicamente 

entre maius e minor, naquilo que se referia a distribuição de funções, poderes e auspícios 

(Thomas, 1991, p. 340). Maiestas, nesse contexto se referia à superioridade máxima dessa 

hierarquia, dando sentido e legitimando a ordem pública. Associações nesse sentido 

serviriam, assim, para estruturar e legitimar exercícios diversos de dominação – fosse de 

um rei sobre os súditos, de um povo sobre outros ou de grupos sociais específicos dentro 

de uma mesma estrutura política e social. Como será visto nos tópicos a seguir, isso se 

manifestou nas fontes em uma lógica externa, através do avanço imperialista romano 

sobre outros povos. Já em uma perspectiva interna, essa questão é mais complicada, já 

que se deu de forma fragmentada, tendo em conta que Roma rejeitou a monarquia após 

509 a.C., e mesmo mantendo algumas instituições e ritos monárquicos, criou outras 

salvaguardas que buscavam impedir o acúmulo individual de poder excessivo e 

dependiam da manifestação da vontade popular para serem legitimadas. 

2.2. Res publica, res populi? Cícero e a maiestas populi romani. 
 

Em toda extensão de seu amplo trabalho literário, Cícero usou o termo maiestas 

por 99 vezes em 56 trechos diferentes. É, de longe, o autor latino anterior a Tito Lívio 

que mais empregou esse termo. Diferentemente de Lívio, no entanto, do qual temos 

acesso somente a parte de sua colossal “História de Roma”, a obra ciceroniana é mais 

variada e inclui diversos estilos literários, como diálogos políticos, oratórios, filosóficos, 

cartas trocadas com uma grande diversidade de destinatários, além, é claro, do registro 

literário de vários de seus discursos – esses, por sua vez, proferidos em diferentes locais, 

como o Senado, as assembleias populares e os tribunais, tendo nos seus objetivos e 

audiência um caráter igualmente diverso. Esses escritos, ainda, foram publicados em um 

contexto alargado, correspondente a praticamente todos os quase quarenta anos da vida 

 

 

 

 
55 Aristóteles, por exemplo, em Política, afirma que os homens não só representam a imagem dos deuses, 

mas também copiam seu modo de vida. Cf. Arist. Pol. 1252b. 
56Nesse caso, realmente se “vestiam” já que as insígnias dos magistrados são sagradas e mostram o caráter 

superior desses indivíduos. 
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pública de Cícero, período marcado por profundas transformações na estrutura política 

da res publica romana. 

Diante de tamanhas particularidades, seria impossível no espaço circunscrito 

desse subcapítulo tratar de cada uma das referências à maiestas na obra ciceroniana, 

considerando de maneira aprofundada as intencionalidades e tradições literárias 

envolvendo cada um de seus escritos. Por isso, optei por fazer essa análise através de uma 

tipologia definida, considerando perspectivas biográficas, estilísticas e contextuais de 

maneira mais geral. Assim, entendi que a maiestas em Cícero é aplicada, basicamente, 

em quatro sentidos: 1) como a soberania das leis, do bem comum [utilitas publica]; 2) da 

vontade popular manifestada nas assembleias; 3) como grandeza do exercício do poder 

[potestas], representados pelos magistrados, que personificavam a maiestas populi 

romani; 4) por último, como reconhecimento consensual de um poder superior, que não 

era necessariamente incorporado ou definido através de uma magistratura pública, mas 

sim a partir da própria capacidade e dignidade daquele que o portava [potentia]. Esse 

último sentido, como veremos, só se apresentará de forma mais constante nas ideias de 

Cícero durante o período de domínio cesariano em Roma (47 a.C. – 44 a.C.). 

Essa tipologia me permitiu entender melhor como o conceito de maiestas na obra 

ciceroniana foi sendo adaptado aos interesses políticos e literários desse autor, bem como 

algumas possíveis mudanças na sua compreensão das relações de poder que circundavam 

a res publica. Essas quatro categorizações têm algo em comum: em todas a relação de 

maiestas era legitimada, em última instância, na aceitação pública pelo populus romanus. 

Na tradição documental da República Romana, no geral, o populus ocupava, até essa 

época, um papel político central. Na estrutura literária, retórica e discursiva e no caso dos 

escritos ciceronianos, isso não foi diferente. A dimensão disso, pode ser observada na 

passagem 1, 39 do de Re Publica. Neste trecho, o autor, Cícero, através da figura de 

Cipião Africano, afirmou que: 

(...) a república é a coisa do povo, porém o povo não é todos os 

homens agrupados de qualquer modo, mas congregados em um 

agrupamento da multidão por seu consenso de justiça e uma reunião 

de utilidade comum. E a causa primeira para agrupar-se não é tanto a 

debilidade quanto uma certa naturalidade, por assim dizer, dos homens 

de se congregarem (Trad. Bernardo, 2012). 

“Res publica, res populi”, ou “a república é a coisa do povo”. Cícero expôs de 

forma sintética a importância da vontade popular na República romana. Bem, a primeira 

pergunta que deve ser feita é: o que aglutinava esse populus Romanus? O trecho acima 

apontou dois pontos de comunhão sobre essa qualificação: o consenso sob a justiça e o 
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senso de utilidade comum [iuris consensu et utilitatis communione sociatus]. Entendida 

dessa maneira, a res publica teria um caráter dinâmico e provisório, na medida em que 

dependia da materialização da vontade pública e essa vontade era variável. Nesse sentido, 

cabia ao populus agir em consenso na aplicação das leis, visando a utilitas do sociatus57, 

ou, como aparece de forma mais frequente nas fontes, a utilitas publica. Assim, a 

República para Cícero não parece ter sido a manifestação da vontade soberana de 

nenhuma personalidade individual, mas o consensus de várias personae que - como o 

próprio orador, ao se utilizar de Cipião Africano, na obra em questão - se vestiam sob 

uma máscara homogênea, para agir articuladamente como um corpo cívico, obedecendo 

a um caráter público comum. 

Dessa maneira, a maiestas populi romani ciceroniana, não deve ser entendida, 

necessariamente, como a existência de um governo popular-democrático ou como a 

participação popular direta no governo, mas sim como o exercício do poder em prol do 

povo58, definido essencialmente por Cícero como o conjunto de cidadãos [ciues]. Em um 

trecho de Retorica a Herênio, o autor anônimo da obra, torna mais clara essa definição: 

“Maiestas rei p. est, in qua continetur dignitas et amplitudo civitatis59” (Rhet.Her.4.35.6). 

Nessa passagem, a dignitas e amplitudo civitatis aparecem como atributos sustentados 

pela maiestas rei publicae. Como isso se manifestava materialmente? Os tratados, leis e 

costumes podiam ser reconhecidos como manifestações práticas da maiestas populi 

romani, pois afirmavam relações de superioridade de um coletivo sobre as necessidades 

de indivíduos, ou mesmo desse mesmo coletivo sobre outro. Além disso, essa associação 

admitia a transferência de poder a sujeitos. Ou seja, pessoas poderiam ser legalmente 

imbuídas da grandeza, dignidade e majestade do povo romano. Isso é visível, novamente, 

em outro trecho da Retórica a Herênio, no qual a amplituto civitatis apareceu novamente 

conectada à maiestas: “A majestade [maiestas] é diminuída quando se destrói aquilo e 

aquele que mantém a grandeza da comunidade [ciuitatis amplituto constat]60” (Rhet.Her. 

 

 

 
57 Sociatus aparece em Cic. Rep. 6. 13. 2 como homens que dividem o mesmo senso de justiça e um conjunto 

de leis. 
58 Tal como James Zetzel destacou, isso implicava em um governo para o populus e não, necessariamente 

do populus (Zetzel, 1995: 128). Isso difere, segundo ele, em grande medida a participação popular na res 

publica romana, daquela de regimes democráticos modernos. Quanto a isso, Yan Thomas acrescenta que 

mesmo não significando a possibilidade de participação popular direta a ideia de maiestas populi romani 

“contraria as estruturas mais profundas do direito público romano”, minando a hierarquia institucional 

baseada nos poderes progressivos personificados pelos magistrados (Thomas, 1991, p. 348). 
59 “A maiestas da república é aquilo que sustenta a dignidade e grandeza da comunidade”. 
60Maiestatem is minuit, qui ea tollit, ex quibus rebus civitatis amplitudo constat. 
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2.17). O que eram essas coisas? De acordo essa obra, o populum suffragio et magistratum 

consilio61[o sufrágio de povo e o conselho dos magistrados]. 

Um caminho semelhante também é mostrado por Cícero, em De Partitione 

Oratoria. Segundo ele: "A maiestas está na dignidade do mando e no nome do povo 

romano [...]62” (Cic. Part.Or. 105.4-105.11). Esse último trecho deixa claro um caráter 

importante da maiestas ciceroniana: ela não se encontra somente nomen do populus 

romanus, mas também em seu domínio [imperium]. Esse imperium, por sua vez, era 

representado por alguns indivíduos munidos de potestas [poder de mando]. Cícero, 

reafirmou essa questão em De inuentione. Nessa obra, o orador latino apontou que: "A 

diminuição da maiestas é a diminuição da dignidade, ou da amplitude do poder do povo, 

ou daqueles a quem o povo conferiu poder63"(Cic. Inv. 2.53). Mais uma vez, maiestas, 

dignitas e amplituto populi aparecem como conceitos complementares. Nesse trecho, no 

entanto, o que chama a atenção é justamente uma espécie de “transferência” de maiestas, 

na qual o populus conferia a um certo número de pessoas – presumivelmente, 

magistrados, legados, etc - legitimidade para exercer o poder em seu nome. Pode-se 

entender que se os ciues – percebidos coletivamente de forma abstrata, mas podendo agir 

materialmente – tal como referido na citação anterior, tomavam uma máscara comum, 

visando o bem público, ao magistrado também era atribuída uma persona cívica64, dotada 

de legitimação religiosa65, mas que também compartilhava de prerrogativas jurídicas- 

constitucionais. Em resumo, a legitimidade do exercício da maiestas, para Cícero estava, 

 

 

61 A associação da maiestas com o exercício do poder de magistrados é bastante constante nas fontes, em 

geral, como pode-se ver: Cic. Inv.2.52; Cic. Rosc. Am. 131.12; Cic. Vat. 22.8; Cic. Pis. 24.3; Cic. Fin. 

1.24.1; Cic. Fam. 15.5.3; Cic. Phil. 13.20.10; Sall. Iug. 31.9.6; Liv. 2.7.7; Liv. 2.23.14; Liv. 2.29.12; Liv. 

2.36.3; Liv. 2.48.9.1; Liv.2.55.9; Liv. 2.57.3; Liv. 3.6.9; Liv. 3.10.3; Liv. 3.11.6; Liv. 3.24.9; Liv. 3.48.3; 

Liv. 3.63.10-11; Liv. 3.65.5; Liv. 4.3.9; Liv. 4.14.2; Liv. 4.38.1; Liv. 6.30.9; Liv. 7.14.2; Liv. 7.40.8; Liv. 

8.30.11; Liv. 8.34.5; Liv. 9.5.14; Liv. 9.10.7; Liv. 9.26.20; Liv. 9.34.23; Liv. 10.15.9; Liv. 10.24.14; Liv. 

21.63.10; Liv. 22.42.12; Liv. 24.44.10; Liv. 28.27.12; Liv. 28.28.15; Liv. 28.42.21; Liv. 29.9.6; Liv. 

31.49.1; Liv. 35.33.10; Liv. 38.48.7; Liv. 38.48.7; Liv. 44.41.1; Val. Max. 1.1.9; Val. Max. 2.2.8; Val. Max. 

2.9.3; Val. Max. 3.2.12; Val. Max. 3.7.11; Val. Max. 3.8.4.2; Val. Max. 9.5.1.11; Val. Max. 9.8.2; Sen. 
Cont. 9.2.13; Sen. Cont. 9.2.17; Sen. Cont. 9.2.25; Sen. Cont. 9.2.25; Petron.Sat. 65.4.1; Asc. Corn. 61 
62Maiestas est in imperii atque in nominis populi Romani dignitate. 
63Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut potestate populi aut eorum, quibus populus 

potestatem dedit, aliquid derogare. 
64 O conflito gerado a partir dessa ambiguidade é algo que constantemente é relatado nas fontes. Cf. Cic. 

Inv.2.52; Sen. Cont. 9.2 
65 Essa proximidade não parece mera coincidência. Por exemplo, Valério Máximo, ilustrou essa relação de 

forma eficiente. Em Feitos e Ditos Memoráveis (Val. Max. 1.1.9), esse autor afirmou que os romanos 

sempre consideraram a religião acima de todas as coisas. Por isso, os responsáveis pela administração do 

poder jamais deixaram de servir ao domínio do sagrado [sacris imperia seruire], pois consideravam essa 

uma prerrogativa essencial para o governo das coisas humanas [humanarum rerum]. Pode-se perceber uma 

relação de submissão, na qual, mesmo os romanos investidos dos poderes mais elevados se submetem ao 

mando dos deuses, reconhecendo sua maiestas superior e prestando-lhes reuerentia. 
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aparentemente, no ofício ocupado e não naquele que o ocupava. As magistraturas, assim, 

figuravam como uma das formas de materialização do poder público e os magistrados, 

pelo menos em tese, eram aqueles mais aptos em representar os interesses da res 

publica66. 

Como destacou Yan Thomas (1991, p. 331), nesse ponto, maiestas designava um 

estado de superioridade dentro de uma realidade institucional pública, já que se 

subentendia que essas instituições se sobrepunham hierarquicamente àquelas de raízes 

privadas. Essa personificação da maiestas pelos magistrados, no entanto, aparentemente 

gerou alguns problemas, pois esses homens ocupavam posições sociais diversas, além 

dos cargos públicos que lhes eram conferidos. Assim, quando assumia uma magistratura, 

o indivíduo continuava a exercer outros papéis sociais, como pai, marido, filho, etc67. 

Magistrados estavam também vinculados a redes de amicitia e patronato, que apesar de 

não serem reguladas juridicamente, não se materializavam a parte das questões 

constitucionais. 

É impossível negar que essas sobreposições entre o público e privado 

embaralhavam a lógica de poder na res publica. Isso foi algo potencializado, enquanto 

vínculos de dependência individuais pressionavam o exercício do poder pelos 

magistrados, gerando hierarquizações diferentes daquela que estava legalmente disposta 

no cursus honorum. Dessa maneira, o empréstimo de dignidades individuais a um 

coletivo público pode ser visto como uma fonte importante de tensões inerentes às 

transformações do sistema político da res publica no decorrer dos séculos. Esses conflitos 

começaram a ficar mais intensos e complexos quando o Império se expandiu, tanto 

territorialmente, quanto no tocante ao número de cidadãos. Novas províncias foram 

anexadas e mudanças importantes ocorreram em âmbito militar e civil, modificando 

sensivelmente a forma como os romanos lidavam com as relações de patronato mais 

 

 

 

 

 

66 Como destacou Claudia Beltrão (2014, p. 54), isso estava envolvido em um sentido religioso, pois os 

magistrados eram os principais articuladores entre o “mundo dos deuses” e o mundo dos mortais e aqueles 

sacramente designados para fazerem essa conexão. 
67 Tal como expôs George Mousourakis, o direito privado [ius priuatum], em Roma, se desenvolveu muito 

mais rápido que o direito civil [ius ciuile] e isso levou a diversos conflitos jurídicos entre os romanos, na 

medida em que as relações naquele império foram se tornando mais complexas. Cf. Mousourakis, 2012, 

pp. 1-84. Antes dele, Strachan-Davidson ([1912] 2009, pp. 16-17) já havia destacado que o Direito Penal 

Romano se originou em processos magistrais em casos particulares, que levaram à evolução gradual dos 

princípios gerais do direito. Essas afirmações também são compartilhadas por Richard A. Bauman (1996, 

p. 17). 
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tradicionais, as posições de comando e com a amplitude das redes de clientela que se 

formavam68. 

Essas multiplicidades de posições ocupadas algumas vezes entravam em conflito 

com supostos interesses públicos. Por diversas vezes Cícero acusou magistrados de se 

aproveitarem da posição que lhes foi atribuída para o bem pessoal69. Exemplo disso é De 

Lege Agraria 2.79.12. Nesse discurso, Cícero – em 63 a.C., nessa época cônsul - se 

manifestou contra a proposta de P. Servílio Rulo, que consistia na concessão de terras à 

massa de cidadãos pobres que se aglomerou na cidade de Roma. A fala ciceroniana 

incluiu uma acusação explícita: que tal proposta consistia na verdade no desprezo pela 

maiestas do povo romano [contemni maiestatem populi Romani], no assédio da república 

por homens que visavam benefícios próprios [tamenne vexari rem publicam] e na 

manipulação realizada pelos tribunos da plebe [deludi vosmet ipsos diutius a tribuno 

plebis patiemini]. Com isso, Cícero destacou que a maiestas populi romani era atacada 

pelos seus representantes diretos, que manipulavam a audiência, inclusive os demais 

magistrados, fingindo promoverem ações vinculadas ao bem comum. A crítica explícita 

de Cícero é aos tribunos e a apropriação dessa magistratura para interesses privados, em 

prol daquilo que era pertinente à utilitas publica, mas pode ser pertinente também às 

outras magistraturas. Assim, foi, possivelmente, tentando delimitar melhor essas 

fronteiras entre público e privado que Cícero focou em sua literatura, direta e 

indiretamente, na associação da maiestas com o populus romanus, vinculando a 

legitimidade estatutária essencial ao exercício do poder pelos magistrados ao bem da 

comunidade, representado pela ideia de populus romanus. 

Nesse ponto, cabe uma síntese do que vem sendo tratado até aqui sobre maiestas 

em Cícero. A análise das fontes permite afirmar que esse conceito se associou à 

legitimidade contida em uma relação de poder [potens] e à dignidade [dignitas] do 

exercício desse poder [imperii] por uma comunidade de cidadãos [amplitudo ciuitatis], 

que agia em consenso [consensus] visando o benefício público [utilitas publica], em prol 

de ambições individuais. A maiestas para Cícero, assim, teria a capacidade de ser 

“absorvida” por indivíduos. Isso era resultado do consensus/concordia populi, que 

 

 

68 A discussão sobre essa questão pode ser encontrada de forma mais extensa no início do próximo capítulo, 

cf, pp. 81-93 
69 Esse tipo de comportamento, punido inicialmente através do crime de perduellio, mas durante os séculos 

II e I a.C. foi regulado através de uma série de leis [leges iudiciorum publicorum], julgadas em tribunais 

públicos [quaestiones], dentre as quais o crimen maiestatis fez parte. Para entender melhor sobre essas leis, 

cf. nota 332. 
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legitimava que essas pessoas se “vestissem” com suas atribuições, mas também com as 

responsabilidades referentes à dignidade recebida e se destacavam, por isso, como 

superiores a seus concidadãos. Dessa maneira, tal como nos casos citados da maiestas 

deorum, a maiestas populi também tinha a capacidade de gerar reverência [reuerentia], 

que se convertia em submissão por parte de uma comunidade diante daqueles imbuídos 

da capacidade de agir, de exercer o poder: nesse caso, os magistrados. 

Essa perspectiva se torna menos dependente de mecanismos regulares de 

legitimação e mais centralizada no reconhecimento informal do poder nas obras 

ciceronianas da década de 40 a.C. Certamente, não foi coincidência que essa época tenha 

sido marcada pela ascensão e o domínio de Júlio César sobre Roma e pela tentativa – em 

grande parte fracassada, visto o tiranicídio, em Março de 44 a.C. – desse ditador em se 

aproximar da nobilitas romana e conectá-los em redes de solidariedade através do 

exercício da clementia70. Cícero foi um daqueles “agraciados” pela clemência cesariana, 

tal como alguns de seus clientes e amigos. Ele expressou sua gratidão nas suas obras e 

correspondência do período. 

Apesar de não vincular esse termo diretamente à personalidade de Júlio César, o 

período cesariano marca uma nova postura de Cícero em relação à maiestas. Os trechos 

destacados anteriormente, referentes ao De Divinatione e o De Natura Deorum, se lidos 

como metáforas do poder, ilustram a ideia de que a maiestas populi romani não se 

expressava somente através dos mecanismos civis de legitimação – como as leis e 

assembleias - mas poderia ser personificada de maneira mais direta por aqueles que 

tinham a capacidade de garantir o bem-estar do populus. A legitimação assim, estava na 

superioridade das manifestações do poder, dentre as quais a beneuolentia era a mais 

elevada, que justificavam seu reconhecimento. 

Considerando isso, os discursos cesarianos de Cícero são essenciais, pois mostram 

que nem o ditador Júlio César se recusou a expressar publicamente essa superioridade do 

seu poder no exercício da adjudicação, nem os demais aristocratas negaram-se em 

reconhecê-la71. Por exemplo, no primeiro desses discursos, o Pro Marcello72, Cícero faz 

 

70 Essa questão será mais bem trabalhada na próxima sessão. Cf. pp. 48-54. 
71 A aceitação – seja ela falsa ou verdadeira – de César pelos romanos aparece de forma clara em fontes 

posteriores. Cf. Cass. Dio. 43. 14; 43. 44-46; 44. 3-8; Plut. Vit. Caes. 57, 1-3;60. A atuação de Cícero 

diante do poder de César pode ser lida como um exemplo de alguém que mostra um caminho de resistência 

ao exercício do poder autocrático, procurando estratégias de minimizar esse poder sem ameaçar sua própria 

segurança ou a segurança do estado. Essa lição, como veremos nos capítulos 3 e 4 dessa tese, seria 

duramente aprendida durante o governo dos principes. 
72 O Pro Marcello é uma obra derivada de um discurso pronunciado por Cícero, supostamente no Senado, 

em 46 a.C., saudando Júlio César por este não ter proibido – pois essa decisão já havia sido votada pelo 
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um claro pedido para que César não abandone a vida pública antes de restaurar a ordem 

e desenha a clementia cesariana como parte de um acordo essencial entre os pares para a 

manutenção da ordem (Cic. Marcell. 8, 26). Nesse texto, a defesa ciceroniana a Caio 

Marcelo, apesar de pronunciada no Senado, é voltada diretamente a César. O motivo 

transparece nas palavras de Cícero: a superioridade do ditador sobre os demais em glória 

e dignidade o tornava o único capaz de restaurar a ordem pública (Cic. Marcell. 2. 4-3. 9; 

7. 23). Assim, a salus de César se tornava essencial para a salus da res publica (Cic. 

Marcell. 7. 22). Diante disso, a capacidade de perdão cesariana era algo que o 

diferenciava e o distanciava dos demais cidadãos, pois através dessa prerrogativa o 

ditador expressaria sua summa potestas, além da sua maior responsabilidade na condução 

da ordem pública (Del Sastre et al, 1998, p. 102). Assim, a clementia cesariana, para 

Cícero, não era simplesmente um beneficium, de caráter privado, mas um ato de iustitia, 

pois era algo que visava o bem comum e elevava a dignidade da comunidade, garantindo 

legitimidade de ação ao seu executor, ainda que esta não estivesse legalmente respaldada 

(Del Sastre et al, 1998, pp. 105-106). 

Grande parte dessa lógica é recuperada no Pro Ligario73. Diferentemente do Pro 

Marcello, o discurso ciceroniano aqui não foi marcado pelo agradecimento à concessão 

de um beneficium, mas pelo pedido que outra gratia travestida de iustitia fosse concedida. 

Essa obra gira em torno de uma resposta de Cícero à tentativa de intervenção de Quinto 

Tuberão para impedir o perdão e o retorno de Quinto Ligário à Roma. Tanto Tuberão 

quanto Ligário haviam servido do lado pompeiano durante a guerra civil. No entanto, 

enquanto o primeiro largou as armas após a derrota em Farsália (48 a.C.), o segundo, 

supostamente, foi responsável por reforçar a resistência à César na África, se unindo para 

isso ao Rei Juba, da Numídia (Cic. Quin. 11. 1, 80). O apoio a um rei estrangeiro contra 

Roma foi o principal ponto de ataque contra Ligário. Já a base do discurso ciceroniano 

foi uma deprecatio que, em tese, não era um discurso de defesa, mas sim um pedido direto 

de clemência. Mais uma vez, a ideia de clementia serve para ilustrar a diferença de poder 

e dignidade entre Júlio César e os demais envolvidos e a esperança de que o ditador 

intercedesse diretamente na administração da justiça. 

 

 

 

Senado - o retorno de Caio Marcelo a Roma. Marcelo havia sido cônsul em 52 a.C. e se mostrou um 

apoiador de Pompeu, o que incorreu na sua oposição contra César antes e durante o conflito Civil. 
73 O Pro Ligário é uma obra derivada de outro discurso ciceroniano datado de 46 a.C. e dirigido a Júlio 

César. Para uma análise concisa, mas elucidativa sobre os papéis ocupados por Cícero e César no Pro 

Ligario, cf. Tuori, 2016, pp. 43-51. 
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Por último, em Pro rege Deiotaro74, o papel de César como juiz e como 

personificação da maiestas populi Romani foi novamente desenhado. Esse julgamento 

tem um caráter único pois foi realizado na casa de César, em um ambiente privado, tendo 

aparentemente o ditador como o único juiz do caso75. A acusação contra Deiótaro é pouco 

clara, mas parece se pautar em uma tentativa de assassinato de Júlio César (Cic. Deiot. 

15-22) e na disposição pouco amistosa do rei em relação ao ditador (Cic. Deiot. 22-25). 

Um monarca estrangeiro que atentasse contra a vida de qualquer magistrado romano 

claramente poderia ser acusado de diminuição da maiestas populi – algo que não incorria 

necessariamente em crimen maiestatis. No entanto, sob nenhuma possibilidade legal 

caberia ao próprio magistrado vitimado o papel de juiz76. 

Mais importante que a incriminação por tentativa de assassinato, no entanto é o 

acréscimo da acusação de indisposição. Esse argumento, provavelmente só foi citado para 

reforçar a denúncia anterior, mas é algo que deu um caráter extremamente pessoal à 

acusação e ilustrou o tom de várias acusações posteriores, já sob o Principado. Diante 

disso, Cícero qualifica claramente esse episódio como extraordinário, e que por isso 

estava sendo decidido diante de um juiz extraordinário (Cic. Deiot. 1-7). É justamente o 

conjunto de extraordinariedades que legitimava a posição superior de César na questão. 

No entanto, se a legitimidade do julgamento é contestada por Cícero, não é pelo papel 

desempenhado por César como representante da vontade do populus romanus – algo 

citado por diversas vezes no texto, imprimindo um reconhecimento implícito de onde o 

real poder se encontrava para a resolução de distensões políticas77 – mas pelo fato de o 

julgamento ocorrer em um ambiente tradicionalmente privado e sem público (Tuori, 

2016, p. 51). 

Essas três obras são muito importantes para o último argumento que gostaria de 

destacar nesse subcapítulo: diante da ascensão de César, Cícero deixou claro que em sua 

época havia certo grau de tolerância à quebra da legalidade em prol da conveniência 

 
74 Essa obra de Cícero é datada de 45 a.C. e não se sabe se corresponde a um julgamento verdadeiro ou 

somente uma suasória. Como o nome já diz, esse discurso trata de uma suposta defesa de uma acusação 

feita contra o Rei Deiótaro, tetrarca da Galácia e aliado dos romanos, que se uniu a Pompeu contra César 

durante a Guerra Civil. 
75 Cf. Cic. Dei. 2, 5-7. De acordo com Kaius Tuori esse caso antecipa julgamentos posteriores, sob o 

Principado, no qual réus foram julgados intra cubiculum, dentro da Casa Imperial, em segredo (Tuori, 2016, 

p. 48). 
76 Não há notícias de qualquer magistrado, que anteriormente foi responsável por julgar um rei. Se levarmos 

em conta, por exemplo, o discurso de Aderbal da Numídia, escrito por Salústio em A Guerra de Jugurtha 

(Sall. Iug. 14), vemos que normalmente os reis aliados se dirigiam ao Senado - diretamente ou através de 

peticionários - caso tivessem alguma requisição. 
77 Cf. Cic. Deiot. 2. 6; Cic. Deiot. 33-34. 
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política. As obras citadas respaldam a hipótese de que uma restauração da ordem pública, 

não era concorrente com a existência de uma fonte de poder superior, capaz de solucionar 

problemas e conflitos de forma mais rápida e decisiva. Essa visão indica uma maior 

abertura quanto ao exercício de um poder superior que regulasse os conflitos dentro da 

res publica. Quanto a isso, Cícero expressou claramente o desejo de uma figura de 

autoridade, um príncipe que agiria não como um rex, mas como um pater e se elevaria 

acima da política egoísta viabilizando a harmonia e a justiça78. 

Em suma, essas questões indicam fortemente que os limites para o exercício do 

poder público vinham se tornando – ou, talvez, sempre tenham sido em maior ou menor 

medida – o que historiadores modernos considerariam mais uma questão de legitimidade 

do que de legalidade79. Isso afetou diretamente a maneira como a maiestas populi romani 

era apropriada no discurso político. Como veremos com mais clareza no próximo 

subcapítulo a posição ocupada por Júlio César e a linguagem política utilizada nessa 

época, reforçam esses apontamentos. 

2.3. Fides Caesaris, Fides Caesari: César e a personificação da maiestas pública. 
 

Em 50 a.C. o conflito político entre os homens mais importantes do Império 

Romano, Pompeu Magno e Júlio César, pareceu atingir um ponto irresolúvel. A história 

aqui é bem conhecida80. De um lado, o direito de César em se candidatar às eleições 

consulares daquele ano in absentia, sem antes abandonar seu imperium proconsular nas 

Gálias encontrava suporte na lei dos Dez Tribunos81, aprovada durante o consulado do 

próprio Pompeu (52 a.C.). De outro, essas questões esbarravam na resistência de parte 

relevante dos senadores em fazer cumprir essa lei, devido às contínuas ações ilegais de 

César durante o seu consulado (59 a.C.) e pró-consulado (58 a.C.- 50 a.C.)82. Depois de 

algumas negociações fracassadas, finalmente, o Senado, apoiando-se em Pompeu, 

 

78 Cf. Cic. Rep. 2. 43; Cic. Dom. 94. Segundo Kaius Tuori, o modelo ciceroniano [se encontrava] “(...) 

entre a estrita observação da lei e a consideração pela justiça e equidade. Seu modelo final, o do 

paterfamilias, era igualmente uma figura de autoridade e responsabilidade, um personagem vinculado pela 

tradição, mas livre em operação (Tuori, 2016, p. 67). 
79 É bastante provável que o legal, também, sempre tenha se confirmado de acordo com o legítimo na 

jurisprudência republicana. Assim, como destacou Wardle: “o que mais importava era o que César fazia e 

se era compatível com o que seus contemporâneos consideravam a prática ancestral [mos maiorum]” 

(Wardle, 2009, p. 100). 
80 Cf. App. B Civ. 2. 28-36; Sue. Caes. 30-33; Plut. Vit. Caes. 28-31; Cass. Dio. 40. 44-45; 40. 58-66; 41. 

1-10. 
81 Aprovada dois anos antes, em 52 a.C., durante o consulado de Pompeu. Essa lei garantia a possibilidade 

de cidadãos se candidatarem a cargos públicos in absentia. Ao que indica Salmon (1939, p. 389) Pompeu 

invalidou tal lei, abrindo uma única exceção ao próprio César. Cf. App. B Civ. 2. 28. 
82 Sobre essas ações e a confecção dos comentarii como uma maneira de justificá-las cf. Bauman, 1963, 

pp. 104-131. 
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aprovou uma moção que obrigava César a abandonar sua posição e o comando de suas 

legiões e se apresentar em Roma como um priuatus (Plut. Vit. Caes. 30, 6). Essa medida 

foi vetada por alguns tribunos plebe, liderados por Caio Escribônio Curião. O veto foi 

ignorado, os tribunos tiveram sua sacrossanctitas ameaçada e fugiram de Roma, em 

direção a César, que nesse momento já estava com algumas de suas tropas em Ravena. 

A vitória de Júlio César em Farsália (49 a.C.) marcaria o ponto fulcral desse 

conflito, mas não o seu final. As tropas cesarianas precisaram conter inúmeras 

insurreições protagonizadas pelos então chamados “pompeianos” ou “republicanos” - 

aqueles que eram dissidentes da comitiva de Pompeu, ou simplesmente resistentes à 

liderança de César. Somente por volta de 45 a.C., após a Batalha de Munda, César 

conseguiu exterminar todas as forças relevantes que se lhe opunham em campo militar, 

retornando a Roma para estabelecer um governo civil. Sua atuação como cônsul e ditador 

nos anos de 45-44 a.C., em grande medida, se concentrou em uma ampla reforma jurídica 

e na tentativa de consolidação de um poder centralizado através de alianças políticas83, 

que se baseavam na compensação dos aliados e na reintegração dos seus inimigos na vida 

pública. 

Nessa época, César procurou registrar sua própria versão sobre o conflito 

ocorrido. Ele expôs a violação da sacralidade tribunícia (Caes. BCiv. 1. 5; 1. 7, 2) e o 

estado de exceção criado a partir da submissão dos senadores a Pompeu (Caes. BCiv. 1. 

6; 1. 7, 3) como os principais motivos de sua mobilização militar sobre a Itália. Para ele, 

os senadores se encontravam “compelidos, contrariados, coagidos pelas vociferações dos 

cônsules, pelo terror da presença do exército, pelas ameaças dos amigos de Pompeu” 

(Caes. BCiv. 1. 3, 6. Trad. Antonio da Silveira Mendonça, 1999), algo que levou a res 

publica à ruína. Junto a isso, César justificou a guerra por ofensas [iniuria] contra sua 

própria dignidade pessoal, destacando que sua dignitas sempre foi mais importante que 

sua própria vida [Caes. BCiv.1.9.2: sibi sempre primam fuei dignitatem vitaque potiorem] 

e que o não reconhecimento das conquistas realizadas e dos serviços públicos prestados 

por ele eram um motivo justo para sua contestação daqueles poderes que ele arguia serem 

ilegítimos (Caes. BCiv. 1. 7, 7). 

 

 

83 César constituiu uma ampla clientela nas Gálias, durante seu proconsulado. Sua proximidade com Caio 

Mário também lhe garantiu uma boa reputação na Itália. Além disso, convém ainda destacar que desde 47 

a.C., por exemplo, o Senado já vinha sido ampliado consideravelmente com diversos apoiadores de César 

inseridos nas suas fileiras. Sobre a política de César em relação aos municípios italianos e as províncias cf. 

pp. Rawson, 2006, pp. 438-453. Sobre a articulação política do Senado por César, cf. Zecchini, 2001, pp. 

105-116. 
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A perspectiva de Júlio César oferece uma possibilidade fantástica para 

entendermos o conflito por legalidade e legitimidade, que estava em questão naquele 

momento. Primeiramente, o que César fez em Bellum Ciuile foi acusar literariamente os 

senadores pompeianos e o próprio Pompeu de maiestas populi romani imminutae, já que 

esses se recusaram a acatar o veto dos tribunos e ignoraram a sacralidade daquele poder, 

expulsando-os de Roma84. Em seguida, César acrescenta ao crime a mobilização de tropas 

de forma ilegal por Pompeu85. Assim, do ponto de vista legal, a justificativa mais evidente 

de César seria que suas ações militares se basearam na emergência da defesa da maiestas 

populi. Segundo ele, havia se tornado impossível defender a legalidade através de meios 

legais, pois, devido à influência danosa de uma factio, as instituições da res publica 

estavam em colapso. Com isso, a legalidade se tornava ilegítima, o que impedia uma 

resolução pacífica daqueles conflitos. 

Outra acusação, menos aberta, mas retoricamente mais poderosa, também fica 

evidente na narrativa cesariana. Júlio César destacou que quando a factio que controlava 

o Senado86 adotou contra ele uma postura hostil, pedindo-lhe para desistir de seus poderes 

proconsulares, sua própria dignidade pessoal foi diminuída, pois o reconhecimento que 

lhe era devido pela magnitude de suas vitórias e serviços públicos prestados não lhe fora 

concedido. Se essa fala for entendida isoladamente, parece que César justifica o início do 

conflito civil, colocando sua dignitas acima dos negócios públicos87. Essa leitura, no 

entanto, seria incoerente com os próprios objetivos cesarianos em legitimar suas ações 

com a escrita do Bellum Ciuille. 

Considerando isso, Robert Morstein-Marx (2009) destacou que a reclamação 

cesariana sobre a violação de sua dignidade é mais complexa e exige uma leitura 

diferente. Para esse historiador o que César fez foi denunciar que as ações de seus 

inimigos atestavam contra os princípios da libertas e da aequitas que regiam o sistema 

meritocrático republicano. Ou seja, ao defender sua dignitas César estava denunciado 

como a hostilidade pessoal de uma factio, colocava em risco um princípio norteador da 

 

84 Ao justificar sua rebelião, em Caes. BCiv. 1,22,5, ele afirmou que: “não saíra de sua província para fazer 

mal algum, mas para se defender dos agravos dos inimigos, para reestabelecer em seus poderes os tribunos 

da plebe que tinham sido naquela ocasião expulsos da Cidade, e para devolver a liberdade a si e ao povo 

romano, oprimido por uma oligarquia” (Trad. Antônio da Silveira Mendonça, 1999). Tal como consta na 

lex Apuleia, que será discutida no próximo capítulo, essas eram questões relevantes ao crimen maiestatis. 

Sobre a lei Apuleia cf. pp. 113-117. 
85 Outro crime passível de acusação, esse pela lex Cornelia de maiestate, de Sula. Sobre ela, cf. pp. 134- 

141. 
86 É importante sublinhar que César não se refere a decadência do Senado como instituição pública, mas 

aos grupos aristocráticos que assumiram seu controle. Cf. Morstein-Marx, 2009, p. 124. 
87 Conforme destacado em Raaflaub, 1974 e Morstein-Marx, 2009, pp. 122-123. 
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res publica: a premiação da virtude àqueles que demonstravam sucesso no serviço público 

(Ibidem., p. 124). Lida assim, a fala de Júlio César funcionaria menos como uma tentativa 

de ressaltar sua dignidade pessoal ferida – o que seria uma assunção de que sua dignitas 

pessoal era mais importante que os negócios públicos – e mais como um apelo à liberdade 

do populus em glorificar homens que, como ele, agiam em prol da res publica e 

movimentavam e garantiam o funcionamento dos aspectos meritocráticos que regiam a 

competição aristocrática romana e a própria capacidade de distinção dessa aristocracia. 

Diante disso, Morstein-Marx destacou que: 

“a dignitas estava incorporada em um nexo mais amplo de valores 

cívicos, de modo que invocá-la era simultaneamente pôr em jogo os 

princípios fundamentais da 'meritocracia romana': que a virtude deveria 

receber a devida honra; que somente o povo romano tinha o direito de 

conferir essa recompensa. Essa alternativa também tem a vantagem de 

vincular de maneira ordenada o 'argumento da dignitas' de César com a 

sua pretensão de defender a liberdade do povo romano, especificamente 

a liberdade teoricamente absoluta da nação governante do mundo para 

honrar aqueles que a serviram bem, sem interferência de outras partes 

interessadas da elite senatorial” (Morstein-Marx, 2009, p. 126). 

Dessa maneira, a emergência desenhada por César é que, basicamente, as ações 

do Senado – exposto como um conselho dominado por um grupo de homens guiados por 

ódios e ambições pessoais – em relação a ele iam ao contrário da vontade popular, inibiam 

a proliferação de bons exempla e gratificavam a mediocridade no serviço público. Assim, 

tal comportamento estabelecia precedentes nocivos para o desenvolvimento da virtude, 

símbolo da distinção aristocrática e colocava em risco as relações de fides entre populus 

e magistrados e de virtus entre general e exército, partes relacionais essenciais para a 

sustentação da legitimidade do sistema político romano. 

Diante desses apontamentos, a noção de fides pode ser lida no caso de César a 

partir duas relações. A primeira delas seria fides Caesaris, a fides de César em relação ao 

populus romanus. Esse é o argumento central da tese de John Mannix Barry (2005). Barry 

expõe que os comentarii de Júlio César, bem como os escritos ciceronianos inserem a 

fides como a relação basilar do cidadão romano com o bem-estar público. Era essa virtude 

que personificava a ação política e a própria execução das leis. Para Barry, as obras de 

Cícero e César demonstram que diante daquele contexto político ações extraordinárias 

poderiam ser legítimas, ainda que não legais, caso se acreditasse que aquele que as 

cometesse era motivado pela fides publica. Já a segunda delas é já a noção de Fides 

Caesari, a fides do populus romanus em relação a Júlio César, enquanto César passa a ser 
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visto como o elemento central do bem-estar da comunidade e assume a personificação da 

maiestas publica. 

A importância da fides no discurso legimatório cesariano é fonte de análise da tese 

recentemente publicada, de Henrik Mouritsen, na qual o autor analisa a importância das 

“formalidades” para a regulação social na Roma Republicana. Para Mouritsen a res 

publica baseava seu funcionamento, em grande medida, na criação de estratégias públicas 

de acordo (fides) entre seus cidadãos, objetivando simbolizar a concórdia da comunidade 

em âmbito público (Mouritsen, 2017). Era por meio desses dispositivos que o corpo civil 

se auto reconhecia e se afirmava (Ibidem., p. 3). Dentre essas estratégias, uma basilar era 

a premiação individual dos mais virtuosos pela coletividade, o populus (Ibidem., pp. 23- 

29). É essa relação que está em jogo aqui, pois os senadores pompeianos, segundo César, 

impediam a libertas pela exprobração da opinião popular88. 

As teses de Barry e Mouritsen também encontram suporte na análise de Robert 

Morstein-Marx (2009, p. 129), que diz que a ideia de César em Bellum Ciuile não era 

colocar sua dignidade pessoal acima dos interesses públicos, mas sim afirmar que a defesa 

da sua dignitas era de interesse de todos89. Diante disso, os comentarii cesarianos expõem 

que a acusação feita pelos pompeianos atacava estruturalmente as bases morais e éticas 

que sustentavam a prerrogativa aristocrática presente no funcionamento do sistema, 

indicando um problema potencialmente mais grave do que a ilegalidade contida em um 

crimen maiestatis: a ilegitimidade do exercício do poder pelos viciosos. Esse é um aspecto 

importante para ser considerado nessa obra, pois essa é a porta de entrada para Júlio César 

aproximar a sua dignidade pessoal da dignidade pública, argumentando que quem 

atentasse contra ele, também atentava contra Roma, já que os inimigos das tradições e 

leis romanas eram os mesmos inimigos de César90. 

 

88 Os comentários cesarianos não são os únicos que levantam essa questão. Cícero, no tratado De Legibus, 

advertiu que em uma sociedade baseada, em grande medida, nos exempla dos maiores, a não 

promoção/premiação da virtude era equivalente a promoção/premiação dos vícios e poderia ter um impacto 

contagiante e devastador (Cic. Leg. 3. 8, 30-31). Sobre o papel dos exempla na sociedade romana, cf. pp. 

21-22. 
89Essa é uma proposta é coerente diante das intenções cesarianas. Além disso, encontra respaldo na 

historiografia podendo ser associada com aquela ideia de Richard Bauman, de que: “A abordagem de César 

era muito sutil, mas também muito simples. Um fundamento de "maiestatem auxi" pode ou não ser bem- 

sucedido, desde que exista uma distinção clara entre a maiestas que supostamente foi aumentada e a pessoa 

que reivindica o crédito pelo aumento. Mas a absolvição seria colocada fora de dúvida se os homens 

pudessem ser persuadidos que essa distinção não era mais válida e que César de alguma forma expressava 

em sua pessoa a maiestas do povo romano” (Bauman, 1963, p. 132). 
90 Sobre a imagem de César e suas variações cf. Zecchini, 2001. Para Giuseppe Zecchini, César procurou 

através do Bellum Ciuile modificar a sua imagem pública, distanciando-se de uma postura combativa e 

violenta, deixada pelo seu primeiro consulado, em 59 a.C. e procurando se colocar como um defensor da 

legalidade, um restaurador da res publica (Zecchini, 2001, p. 122). 
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Ao que parece, essa associação também se desenvolveu continuamente para 

justificar a posição de César no período posterior à derrota de Pompeu Magno (48 d.C.). 

No entanto, como afirmou Jane F. Gardner91, essa questão tinha menos a ver com um 

projeto político autocrático previamente bem estruturado por César do que com sua 

preocupação imediata de restauração da ordem. É justamente esse elemento de 

continuidade que não sobressai claramente em Bellum Ciuile, que parece ter sido a 

diferença essencial entre a ação política de César e a de Sula, por exemplo, que aconteceu 

algumas décadas antes92. Enquanto o vencedor de Porta Colina (82 a.C.) tentou projetar 

uma ordem pública que se sustentasse em uma legalidade inventada, protegida pela 

autoridade de uma ordem senatorial fragmentada, o campeão de Farsália (48 a.C.) aceitou 

aquilo que a legitimidade das armas lhe concedera após sua vitória e o protagonismo que 

lhe era dado para a restauração da res publica (Zecchini, 2001, pp. 32-33). 

Parte importante dessa restauração foi baseada na ideia de clementia Caesaris93. 

Por um lado, o pedido de clementia era um reconhecimento, por parte dos antigos 

adversários cesarianos, da legitimidade dos argumentos e da justiça na vitória de César94. 

Por outro, ao adotar a clementia o ditador conectava-se diretamente com os antigos 

inimigos em uma rede de favores, tornando-os publicamente devedores95. Do ponto de 

vista simbólico, era um ritual público de resolução de conflitos prévios e assunção de uma 

 
 

91 Jane F. Gardner destaca uma leitura bastante interessante sobre César. Para ela à despeito das fontes - 

que por questões políticas ou por um tratamento anacrônico, tradicionalmente mostram o conquistador das 

Gálias com desejos inatos, quase megalomaníacos de poder - os anos que antecederam o assassinato de 

César não demonstram nenhum plano coerente, arquitetado visando a instauração do poder autocrático. 

Longe disso, segundo Gardner: “A imagem que surge dos anos 48-44 é de pressa e improvisação em tempos 

de crise, e não a execução de algum plano premeditado, atribuído a ele por Cícero, para se tornar o único 

governante autocrático de Roma e seu império” (Gardner, 2009, p. 60). Sobre esse tema Cf. Zecchini, 2001, 

p. 159; Wardle, 2009, p. 100. Richard Bauman (1963, p. 132) também oferece uma leitura semelhante dos 

comentarii ao afirmar que a associação entre a dignidade pessoal de César e a maiestas pública significava 

mais um artifício retórico de autopromoção do que uma mudança real na acepção de maiestas. 
92 Sobre as ações de Sula diante desse paralelo, cf. pp. 128-134. 
93 Segundo Hellegouarc'h a clementia se integrou de forma definitiva ao vocabulário político romano após 

as guerras civis de César (Hellegouarc'h, p. 1963, p. 262). Para exemplos de como César insere a clementia 

com parte de seu projeto político segundo fontes bibliográficas cf. Cic. Ad. A. 10. 4; Sue. Caes, 75; Plut. 

Vit. Caes. 57, 4-5; Cass. Dio. 43. 50, 1-3. Essa questão fica evidente também nas moedas cesarianas cf. 

RSC. 44. Sobre análises modernas a respeito da clementia Caesaris cf. Del Sastre et all, 1998. 
94 Tal como a fala de Cícero em Pro Ligario ilumina, a vitória militar era a maior prova de que diante das 

dissidências anteriores, os deuses escolheram César (Cic. Lig. 6. 19). Essa questão é repetida em Cic. 

Marcell. 6, 18, onde o arpinate acrescenta que a escolha dos deuses também dava César a responsabilidade 

de honrá-los – no caso, através da clementia e sapientia. Segundo Michel Humbert, César soube explorar 

essa prerrogativa através do uso do título de imperator, pois: “a vitória militar permanece na tradição 

republicana o critério menos questionável da superioridade individual”. (1994, p. 24). 
95 Como o próprio Cìcero diz em Mar. 7, 21: “se todos os seus inimigos não pereceram, aqueles que 

sobreviveram se tornaram seus melhores amigos” [ut aut nulli supersint de inimicis, aut qui fuerunt sint 

amicissimi]. Segundo Cícero, os destinos entre César e aqueles os quais ele havia perdoado estavam 

conectados: “Também são nossas as tuas preocupações” [Tua enim cautio nostra cautio est]. 
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nova concórdia entre os cidadãos96. No viés jurídico, foi algo que deixava claro o papel 

de César como fonte de justiça pública, pois para aqueles que foram perdoados negar o 

direito de abjudicação cesariano era negar a possibilidade ou a validade de sua clementia 

e, potencialmente, assumir a culpa durante o conflito civil. 

Como vimos ao final da sessão anterior, essa perspectiva é apoiada pela 

documentação, nos discursos cesarianos de Cícero, que desenham Júlio César como um 

juiz, que julga baseado em sua dignidade superior. Assim, não é exagero afirmar que as 

dignidades da res publica e de César vão ser associadas, não só em um primeiro momento, 

como justificativa pessoais das ações militares do general, mas na continuidade de sua 

experiência política – seja como cônsul ou ditador. 

É nessa época que, em grande medida, ele teve que lidar com as consequências 

diretas dos conflitos civis para reestruturação da ordem pública. É também nessa época 

que a conexão entre a imago Caesaris e a maiestas populi se materializou seja na 

administração da justiça ou na distribuição de benefícios públicos, que ao mesmo tempo 

que eram uma forma de barganha política e expressão de seu poder97, também o tornavam 

um polo gravitacional sob o qual circundavam uma grande diversidade de indivíduos e 

grupos98. Assim, em suma, a questão principal aqui, ou pelo menos aquela que interessava 

 

96 A carta de Cornélio Balbo a Cícero (Cic. Ad. A. 9, 7B), datada de março de 48 a.C., pode exemplificar 

isso. O que estava sendo proposto por César era um acordo, uma resolução aos conflitos. Balbo deixa claro 

que César estava disposto a uma reconciliação e se importava com a restauração da res publica. A fala 

“César se importa com a maneira que desejamos que ele seja” [Caesar est ea mente quam optare debemus] 

sublinha isso. Em outras palavras, César reconhecia a autoridade e dignidade daqueles que lhe fizeram 

oposição enquanto esses reconhecessem a legitimidade de César. Cic. Ad. A. 9, 7B também mostra que os 

juramentos ao bem-estar de César eram provavelmente usados, ainda que de maneira informal. Sobre essa 

carta Cf. Beare, 1979. Apesar da tese de Beare confirmar que não houve um juramento oficial, de moldes 

imperiais, em torno da figura de César as pessoas em Roma, inclusive os senadores, pareciam extremamente 

prontas – seja por medo, reconhecimento ou por algum outro motivo mais calculista - para conceder honras 

a César, muitas vezes até maiores do que aquelas supostamente desejadas, e conectar o bem estar público 

ao seu gênio. Uma análise historiográfica recente sobre essa questão é feita por Zecchini, 2001, pp. 124- 

126, que vê uma aproximação dos retratos de Cipião Africano –após a batalha de Canas, segundo ele, 

juramentos semelhantes são feitos à Africano – e Júlio César como parte de um projeto político de 

construção da legitimidade cesariana. 
97 Dião Cássio talvez seja a fonte, dentre as que abordam sobre o período, que melhor sintetiza essa questão 

de César como um distribuidor de benefícios, que conectava forças divergentes através de favores e 

concessões pessoais. Cf. Cass. Dio. 42, 51-55. Essas questões conectavam César a indivíduos ou grupos 

através de laços pessoais. A concessão de magistraturas e comandos provinciais, seja a apoiadores leais ou 

ex-pompeianos, proporcionou a criação de novo um espaço de negociação, como ilustrou Ronald Syme 

([1939], 2002, p. 53). Isso também fica evidente na distribuição de terras aos veteranos e na concessão de 

cidadania à municípios aliados, como no exemplo de Gades (Liv. Per. 110; Cass. Dio. 41. 24, 1). Nesse 

ponto a análise de Bauman está correta. De acordo com ele: “Apenas Gades foi recompensada com a 

cidadania. Como houve um tratado de maiestas com Gades, a implicação era que um reconhecimento 

especial fosse devido a um aliado que, ao aderir a César, foi considerado como tendo cumprido sua 

obrigação "maiestatem populi Romaiii conservare" (Bauman, 1963, p. 148). 
98 Sobre esse modelo teórico, o grande expoente é Andrew Wallace-Hadrill, que falando sobre o Principado 

aplica essa ideia para a relação entre a domus Caesaris e as demais casas aristocráticas, sistematizada na 

forma de um sistema solar. Cf. Wallace-Hadrill, 1996, pp. 283-306. Apesar de considerarmos o desenho 
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à comunidade de cidadãos, não era se César agia ou não dentro da lei, mas se suas ações 

pareceriam legítimas diante das expectativas daqueles que o pressionavam com petições 

diversas99. Essa questão, apesar de não excluir ou substituir tecnicamente a maiestas 

populi pela de César, tal como sugeriu Drexler (Drexler, 1956, pp. 209-210. In: Bauman, 

1963, p. 133), inseria politicamente o próprio César como um pivô, uma referência 

material da grandeza do povo romano, evidenciando que a personificação da maiestas 

estava assegurada onde capacidade de exercício do poder era reconhecida, de fato. 

2.4. Tito Lívio e as gradações da maiestas romana. 
 

Como é bem conhecido, os planos de Júlio César foram frustrados pelo seu 

assassinato em março de 44 a.C., que deixou um enorme vácuo de poder na política 

romana. Os autonomeados liberatores – ou, para quem preferir, tiranicidas – não tinham 

um plano de ação estruturado e após a morte do ditador se viram desorientados pela falta 

de liderança e isolados politicamente diante da insatisfação popular, inflamada por Marco 

Antônio, antigo lugar-tenente de César e cônsul naquele ano (Labruna, 1994, pp. 162- 

164). Ao mesmo tempo, os cesaristas passaram a disputar a herança política de seu líder 

entre si. O resultado disso foi a transformação do Império em uma arena de guerra 

extremamente confusa do ponto de vista político, onde não só embates militares, mas 

também retóricos passaram a ser travados, tanto por aqueles que promoveram o 

assassinato e seus apoiadores, como pelos cesaristas mais proeminentes. 

As batalhas mais importantes da guerra civil travada após a morte de César 

aconteceram entre os anos de 44 e 42 a.C. Apesar de breve, esse conflito ficou marcado 

por ascensões meteóricas, alianças improváveis e reviravoltas inesperadas. Como 

exemplo, basta citar que Otaviano – mais tarde, Augusto – o herdeiro de Júlio César, 

dependeu do apoio da nobilitas e da ajuda inestimável de Marco Túlio Cícero em campo 

político para adquirir, aos dezenove anos, um comando militar senatorial. Com esse 

comando, ele liderou seu exército particular para combater e derrotar Marco Antônio na 

 

 
 

do imperador como um polo gravitacional fundamental para o sistema político, entendemos que ele não era 

único e, diferentemente do Sol, não atraia todos os corpos para si. Por isso, dentre outras coisas, entendemos 

que a teoria de Wallace-Hadrill encontra limitações claras, apontadas em pp. 229-231. 
99 Honos e reuerentia eram características (Cf. análise do trecho da obra de Ovídio, na p. 32) essenciais 

para o desenvolvimento da maiestas. Diante disso, o que a leitura das fontes nos mostra é que sob César, 

essas questões vão se voltar diretamente para ele e a maiestas publica em grande medida se torna 

personificada na sua figura. Isso estava além de um esforço do próprio ditador, pois são atributos 

concedidos, derivados do pelo reconhecimento daqueles que o cerceavam. O assassinato do ditador, dentro 

do Senado, em 44 a.C., no entanto, pode servir para mostrar os limites daquilo que os romanos estavam 

dispostos a pagar pelas promessas de ordem e estabilidade. 
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Gália, em 43 a.C.100. Essa disposição de forças não duraria muito tempo e naquele mesmo 

ano o filho adotivo de César marchou sobre Roma, agora frente aos exércitos senatoriais 

e, sem sofrer resistência militar, exigiu sua nomeação ao consulado (Cass. Dio. 46. 42- 

44). Cônsul nomeado, usou de sua posição e das tropas que suportavam seu poder para 

declarar César uma divindade e seus assassinos hostes (Cass. Dio. 46. 47). Feito isso, 

Otaviano formou uma aliança com Marco Antônio e Marco Emílio Lépido101, adversários 

de outrora, que ficou conhecida como Segundo Triunvirato102. 

Estando a res publica mais uma vez fragmentada em forças opostas, os triúnviros 

partiram em perseguição aos tiranicidas, esses liderados por Marco Júnio Bruto e Caio 

Cássio Longino. As tropas de ambos os lados se encontraram em Filipos, na Macedônia 

(42 a.C.). Após duas batalhas, os exércitos comandados por Antônio e Otaviano venceram 

Bruto e Cássio, que suicidaram (Plut. Vit. Brut. 44. 1; 52; Cass. Dio. 47. 46, 4-5; Cass. 

Dio. 47. 49). O triunvirato, então, se viu no controle da res publica, justificando a 

continuidade de seu poder arbitrário na necessidade de eliminação dos líderes 

sobreviventes de Filipos. Diante disso, os triúnviros acabaram promovendo um novo 

massacre dentro da aristocracia, através de um governo autoritário que dividiu o Império 

em três partes, sobre as quais Otaviano, Antônio e Lépido se estabeleceram como 

autoridades supremas. 

Esse cenário permaneceu, pelo menos, até 36 a.C., quando durante uma revolta na 

Sicília, encabeçada por Sexto Pompeu, filho de Pompeu Magno, Lépido foi acusado de 

seditio por Otaviano, perdeu o apoio de suas tropas e foi forçado a abandonar sua posição 

(Plut. Vit. Ant. 55; Cass. Dio. 49, 12). Houve então, uma reorganização de poderes entre 

Otaviano e Marco Antônio. No entanto, não demoraria muito para que acordo entre ambos 

fosse quebrado. Entre 36-32 a.C. isso se manifestou somente através de demonstrações 

de inimizade e de ataques verbais, trocados por ambas as partes (Plut. Vit. Ant. 54-55; 

Cass. Dio. 50. 1-3). No entanto, em 32 a.C., Otaviano levou a situação política ao limite 

após a revelação pública – e ilegal – do testamento de Antônio. Nesse documento, o 

 
 

100 Para uma análise dessa relação cf. Labruna, 2004, pp. 169-176. 
101 Marco Emílio Lépido vinha da gens Aemilia, uma família romana bastante antiga e de vários 

antecedentes consulares. Ele próprio foi cônsul em 46 a.C., juntamente com Júlio César e, posteriormente, 

em 42 a.C. Antes disso, havia sido um dos principais aliados do ditador durante os conflitos civis, se 

colocando em uma posição equivalente à de Antônio para os cesaristas. 
102 Cf. Cass. Dio. 46. 48-50. Diferentemente do primeiro triunvirato - formado por César, Pompeu e Marco 

Licínio Crasso - que não teve nenhum embasamento legal, o Segundo Triunvirato (Triumviri Rei Publicae 

Constituendae Consulari Potestate) foi legalizado por uma assembleia popular, que garantiu poderes 

consulares aos seus membros por cinco anos. Sobre esse contexto e sua fluência entre os paradigmas de 

República e Principado cf. Millar, 1973; Eck, 2007, pp. 16-34. 
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triúnviro, supostamente, deixava os territórios romanos sob sua tutela para seus filhos 

com Cléopatra, tal como um rei faria. O Senado retirou os poderes consulares de Antônio 

e declarou guerra ao Egito e a sua rainha (Plut. Vit. Ant. 58; Cass. Dio. 50. 3). Em 2 de 

setembro de 31 BC, Marcos Agripa, comandante geral das tropas de Otaviano, derrotou 

Antônio na Batalha de Ácio (Plut. Vit. Ant. 68; Cass. Dio. 50, 13). Era o fim definitivo do 

triunvirato e do conflito civil entre os dois triúnviros. Marcava-se aqui, também, o início 

de uma ampla reforma no sistema político, que seria chamado de restauração da res 

publica, ou posteriormente, de Principado. 

Como fenômeno político e social, as guerras civis foram momentos de 

desordenamento da comunidade, em que as leis, a cidadania e o direito à vida ficaram à 

mercê de forças políticas concorrentes, que se impunham pela força militar e legitimavam 

ações ilegais diante do argumento máximo da necessidade103 e da defesa da salus 

publica104. Mesmo diante disso, não parece correto analisar os conflitos civis somente 

como resultados diretos de ambições exageradas dos homens, que apoiados em grandes 

fortunas seduziram tropas mercenárias para o assalto da res publica. Nem parece 

suficiente explicá-las a partir das ideias ressaltadas por Tito Lívio (Liv. proem. 12) ou 

Salústio (Sall. Cat. 10-12), que afirmaram que os romanos se voltaram uns contra os 

outros porque não tinham mais inimigos equivalentes, ou, simplesmente, com base em 

um declínio moral geral, que minou os fundamentos da República. O próprio discurso 

moralizante das fontes não nega que ainda existia toda uma preocupação cívica com o 

Império, mas também uma preocupação mais básica, com sua sobrevivência. Dessa 

 
 

103 Alguns exemplos ilustram essa questão do argumento de necessidade e emergência: segundo Apiano, 

ao ser indagado porque marchava contra sua pátria, Sula respondeu que era para libertá-la dos tiranos (App. 

B Civ. 1. 57, 1); a motivação dos tiranicidas que assassinaram César, ou anteriormente a isso, da nobilitas 

do século II a.C., em relação aos chamados tribunos nomeados “sediciosos” também se baseou em pontos 

similares; autores como Valério Máximo, sublinham com bastante clareza que durante a República Tardia 

a necessidade forçou Roma e as cidades aliadas a aderirem a poderes e leis detestáveis (Val. Max. 7. 6, 

proem.1). Diante disso, a segurança e o bem-estar da República foram tradicionalmente apropriados para 

justificar o uso da violência em âmbito político, como veremos com maiores detalhes no próximo capítulo. 

A grande diferença é que nos exemplos de César e Augusto daqueles anteriores, como veremos, é que essa 

apropriação adquire um caráter pessoal e, cada vez mais, permanente. 
104 A ideia de salus é marcante em uma das muitas analogias de Cícero da res publica como o corpo humano. 

No caso a salus populi é essencial e parece um equivalente àquilo que no principado ia ser discutido sob o 

nome de securitas publica. Plínio, o Jovem (Pan. 8.1.5), já no século II d.C, faz diretamente uma associação 

entre essas duas palavras. A importância e a equivalência desses dois termos parecem evidentes, pois ambos 

se relacionam com a imunidade em relação a agitações populares ou perturbações da ordem pública - o que 

parece ser expresso pela palavra commoverit. Cf. Cic. Cat. 1. 6, 1). Assim, a República precisa expelir 

[sustulerit], expulsar [eiectum] o que não consegue curar [sanar], como é o caso de Catilina e seus 

seguidores (Cat, 2. 11, 3; Cat. 2. 17, 5; Cat. 3. 14; Mil. 68; Leg, 1, 37). Cícero, em Catilinárias, deixa claro 

que os conjurados são hominum perditorum (Cat. 2, 11), impossíveis de serem reintegrados à comunidade, 

pois são naturalmente destrutivos a ela. 
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forma, é mais coerente admitir que homens como Mário, Sula, Pompeu, César, Antônio 

ou Otaviano representaram, ou pelo menos se apresentaram como defensores da 

civilidade e das tradições e não como seus destruidores e que aqueles que os seguiam em 

maior ou menor grau, acreditavam nisso. De acordo com Michel Humbert: 

“muitos estão convencidos de que [durante a Guerra Civil] cada um dos 

oponentes pegou em armas para salvar, em um sentido ou outro, a 

unidade do regime. Pompeu se lembra que ele não está ali por sua conta, 

mas é pela pátria, que ele e seus homens estão lutando. A posição de 

Catão é a mesma, pelo menos no retrato que Lucano deixou: ele seria o 

único a lutar por pátria e liberdade, sem a menor consideração por uma 

vantagem pessoal tirada do comando. Mas os mesmos argumentos são 

invocados por L. Antônio e Otávio durante a batalha de Perugia. 

Qualquer que seja o resultado do conflito, a unidade do regime 

(republicana ou tradicional ou, por outro lado, pessoal ou monárquica) 

não está em perigo. Todo mundo sabe que a guerra de Modena decidirá 

sobre o futuro governo de Roma. Da batalha de Filipos, em 42, Floro 

diz: "Os campos de Filipos estão prestes a decidir o destino de Roma, 

do Império e da humanidade". Da mesma forma, as apostas na luta entre 

Antônio e Otávio são foi além da comparação de duas ambições rivais: 

são duas concepções de poder e de mundo entraram em conflito em 

Ácio. O triunfo do vencedor não poderia deixar de resultar na criação 

de uma unidade” (Humbert, 1996, p. 23). 
 

É sob esse ponto de vista que entendemos que a centralização da personificação 

do poder, ou a confiança em poderes autoritários foi um fenômeno político que se 

relacionava com a vontade prática de qualquer solução racional de unificação e 

pacificação do Império. Isso só acontecia pela instabilidade da ordem pública - aparente 

ou real – e pelo aumento da violência, devido a ameaça constante dos conflitos civis. Essa 

ameaça não se apresentava só à libertas republicana, mas à própria sobrevivência do 

Império. Nesse sentido, as guerras civis seriam responsáveis por criar uma ambiguidade 

marcante nas tentativas de restauração da res publica por Sula, César e Augusto. Esses 

conflitos serviriam ideologicamente como antagonismo direto à estabilidade 

ambicionada, mas politicamente e juridicamente como a base exemplar imediata pela qual 

os poderes extraordinários do governante, seja ele dictator ou princeps iriam se 

desenvolver. Assim, por mais que a memória do Principado procure se afastar das guerras 

civis, o projeto político de Augusto se desenvolveu tendo a sombra desses conflitos e das 

atuações políticas de seus antecessores sempre presente, tanto no estabelecimento de 

condições que permitiram seu sucesso, como naquilo que se queria evitar (Humbert, 

1996, p. 27). 

É difícil não relacionar todo esse cenário de disputas e rivalidades pessoais – ainda 

que justificadas na defesa da ordem pública – às transformações na semântica política e 
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vinculativa do uso de maiestas pelas fontes. Se César foi o primeiro a associar a maiestas 

populi romani à sua própria dignidade pessoal, isso aparentemente se tornou uma 

constante em anos posteriores, principalmente no conflito que sucedeu a guerra contra os 

tiranicidas e o período triunviral. Como Paul Zanker nos mostrou em seu livro The Power 

of Images in the Age of Augustus (1989, pp. 33-77), o conflito entre Marco Antônio e 

Otaviano se estendeu além do campo de batalha, intensificando transformações em boa 

parte da linguagem política imagética romana da época. A rivalidade entre os dois 

triúnviros criou uma estrutura competitiva que, pelo menos do ponto de vista da 

reprodução de imagens, se assemelhou a uma luta dinástica helenística (Ibidem., pp. 53- 

65). Isso afetou diretamente a maneira como as imagens de ambos os competidores foram 

transmitidas, dando sequência a transformações na própria cultura política romana, que, 

segundo Zanker (Op. Cit., p. 77), preparariam a maior parte da população para o 

estabelecimento de uma monarquia. 

Não estamos tão seguros quanto Zanker sobre a qualificação da estrutura política 

ou mesmo imagética construída a partir da vitória de Otaviano em Ácio como 

monárquica. No entanto, esse autor parece estar certo quando disse que houve uma 

centralização na personificação do poder dentro das disputas políticas que antecederam 

esse evento. Zanker se concentra na análise da cultura material, no entanto, entendo ser 

possível ver isso também na tradição literária. Como demonstrou Paulo Martins, em seu 

livro “Imagem e Poder: Considerações sobre a Representação de Otávio Augusto” (2011), 

o diálogo articulado entre a figuração material e a literatura augustana construiu um 

ambiente propício para a consolidação da posição superior de um indivíduo, dotado de 

atributos sobre-humanos na política romana de sua época. Isso não transformou a 

República em Monarquia, mas estabeleceu as bases do desenvolvimento para um regime 

político singular, com características que envolviam elementos diversos, republicanos e 

monárquicos, mas que, ao mesmo tempo, não se encaixavam completamente em nenhuma 

dessas duas fôrmas. 

Essa questão se transfere para uma lógica associativa de maiestas. Quando 

analisamos as obras de Tito Lívio, por exemplo, fica claro uma mudança nos padrões 

vinculativos a esse conceito e na forma como ele é disposto dentro da descrição liviana 

sobre a história sistema político republicano, desde sua gênese. Lívio é a fonte latina que 

mais menciona maiestas, são 101 menções em 90 trechos diferentes. No geral, o emprego 

desse termo por esse autor está vinculado à ideia de grandeza, dentro de uma relação 
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comparativa, podendo ser traduzido, na maior parte das vezes, como sinônimo da 

grandeza e dignidade superiores de algo ou alguém. 

Tal como Cícero, Lívio emprega várias vezes maiestas para falar da distinção do 

populus romanus, seja perante outras nationes, ou em uma perspectiva mais interna, como 

a superioridade da utilitas publica, da coletividade, diante de ações e desejos 

egoisticamente orientados. No entanto, apesar de um significado geral comum, maiestas 

é usada na obra liviana com uma variabilidade muito maior do que naquela ciceroniana. 

O célebre historiador romano, talvez pela própria característica de seus escritos - uma 

história que conta desde a fundação de Roma aos seus dias – e pela visão posterior às 

guerras civis, utilizou o esse conceito de forma bastante fragmentada, indicando uma 

grande diversidade de agentes, grupos e entidades políticas capazes de se colocar em um 

papel superior em uma relação de maiestas105. 

De fato, na primeira pentade da obra liviana, aparentemente o poder que se 

fragmenta da monarquia é dividido entre uma grande diversidade daquilo que Dean 

Hammer chamou de gradações106, todas portadoras de maiestas e que foram responsáveis 

por disputar o controle do sistema político, mas também por suportar esse próprio sistema, 

através de uma competição reguladora. Assim, em grande medida, as inúmeras crises 

internas pelas quais passou a res publica foram retratadas por Tito Lívio como 

ocasionadas por sucessões de desequilíbrios dentre essas gradações. 

Esses desequilíbrios, por sua vez, se conectavam diretamente às diferentes 

dignidades oferecidas em um campo aberto de disputas políticas. Essas disputas, na 

colossal história liviana, aparecem dominadas em diversos momentos – dentro da longa 

duração retratada – por diferentes agentes ou grupos. Desde o início de sua descrição 

sobre a República, Lívio associou maiestas aos mais diversos agentes responsáveis pelo 

exercício do poder político, inserindo-os em um campo de disputas que envolveu 

movimentos legitimados ou não, pelas leis, costumes e tradições107. Assim, se em 

determinados momentos a maiestas dos reis foi transferida aos cônsules patrícios (Liv. 

2.23.14.1; 3.6.9.4; 3.11.6.1; 4.3.9.5), algo que se materializava em um domínio excessivo 

 

105 Isso é algo destacado de forma mais clara no artigo de Yan Thomas (1991, p. 335). Para Thomas maiestas 

é um atributo que goza de graus hierárquicos distintos, funcionando como um ideal de grandeza “divisível, 

difuso de cima para baixo e desigualmente distribuído”. 
106 Para Hammer, a República Romana foi o resultado de “complexas e historicamente constituídas 

gradações de poder [gradations of power]” (Hammer, 2017, p. 4). Essas gradações se basearam na 

coexistência de prerrogativas monárquicas, populares, aristocráticas e constitucionais, por exemplo – que 

tiveram no Senado e nos magistrados, seus “guardiões”, mas nas assembleias as instâncias definitivas de 

poder - tornando extremamente difícil apontar uma unidade soberana (Ibidem., p. 5). 
107Cf. Liv. 3.63.11.1; 3.65.5.3; 3.69.3.2, 3.69.4.4. 
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desses magistrados sobre a comunidade, em outros posteriores houve a submissão da 

própria maiestas consular àquela popular, representada nas assembleias e conduzida pelos 

tribunos da plebe (Liv. 2.7.7.5; 3.24.9.5; 4.2.10.5). 

Lívio destaca que foi, justamente, a harmonia entre as maiestates individuais e 

conflitantes provindas dessas gradações e não a superioridade de uma sobre as demais 

que levaram à estabilidade da res publica. Em Liv. 3.63.11, por exemplo, o historiador 

atribuiu o bom funcionamento da res publica ao equilíbrio da maiestas contida em cada 

uma das ordines: “a liberdade dos cidadãos da comunidade e a equidade da lei [só] 

existiriam se cada ordem conservasse seus direitos e sua maiestas108”. Assim, para Lívio, 

cada uma dessas gradações estabelecia sua própria relação de maiestas com as demais, 

algo que deveria ser inviolável, na medida em que a libertas, característica essencial da 

res publica, só existiria na fragmentação dessas maiestates e na incapacidade de 

sobreposição e domínio de uma sobre as outras. 

Se considerarmos essa lógica política de sobreposição de poderes, contida na 

historiografia liviana, a proposição de Dean Hammer parece estar certa quando destaca 

que a associação do conceito de maiestas com populi romani ofereceu a superação de 

algumas contradições geradas por essas diferentes “gradações de poder”, através de uma 

estrutura discursiva que sintetizava os aspectos constitucionais e civis da res publica de 

uma forma que, por exemplo, o conceito moderno de soberania seria incapaz de fazer109. 

Hammer destacou o uso anacrônico de “soberania” - um conceito moderno, dotado de um 

teor institucional que não era compatível com nada existente na sociedade romana - para 

traduzir maiestas (Hammer, 2017, pp. 1-4). Assim, a ideia de soberania moderna, como 

a imposição de um poder absoluto, aglutinado juridicamente em prerrogativas bem 

delimitadas, não funcionaria para explicar o mundo antigo. Os romanos também não 

tinham um conceito abstrato de "Estado", como uma entidade impessoal independente 

dos indivíduos que a compunham (Mouritsen, 2017, p. 3). Assim ideia de populus 

Romanus seria a superação desse vácuo, funcionando como uma designação geral para as 

expressões da ordem pública, constituída e arbitrada pelo seu corpo civil de forma 

articulada. 

Diante disso, Hammer (2017, p. 9) afirmou que: “Maiestas populi Romani não 

incorpora uma vontade absoluta, indivisível e autoritária nem uma estrutura legal, mas 

 
108Ita demum liberam civitatem fore, ita aequatas leges, si sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat. 
109 Para uma análise mais focalizada sobre as distinções entre o conceito moderno de soberania e maiestas 

cf. Thomas, 1991, pp. 336-337. 
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oferece, ao invés disso, uma estrutura discursiva dentro da qual a coletividade é 

imaginada, leis e instituições criadas, decisões tomadas e ações justificadas”. Ou seja, 

apesar do conceito de maiestas não ter sido constituído unicamente através de uma 

delimitação legal110, ele não seria também um simples adjetivo referido ao conjunto de 

cidadãos. Assim, dentro do vocabulário político romano, maiestas populi romani seria 

uma formulação discursiva, que fundiu a religião com uma linguagem comum de 

dominação, que já era presente no direito civil111. 

Tendo isso em conta, Hammer enfatizou que essa associação aparece nas fontes, 

basicamente, sob dois sentidos, que forneceram tanto perpetuidade quanto 

indivisibilidade à res publica: 1) como materialização política efetiva, através das ações 

jurídicas e eleitorais [como por exemplo a provocatio112 e os comitia113] de um coletivo 

de cidadãos; 2) como abstração fictícia, através uma estrutura discursiva, dentro da qual 

obrigações políticas eram definidas e as ações autorizadas (Hammer, 2017, p. 10)114. 

Essa múltipla valência do conceito de maiestas corrobora com a descrição de 

Theodor Mommsen. Em sua obra sobre o Direito Penal Romano ([1889] 1999), 

Mommsen situou a incorporação jurídica da ideia de maiestas à autoria dos tribunos da 

plebe, no decorrer das revoltas plebeias que marcaram a sociedade romana entre os 

séculos V e III a.C. De acordo com ele: 

 

 
 

110 Quanto a isso, é interessante notar que maiestas só se vinculou uma vez a lex, em uma passagem da Ab 

urbe condita libri, de Tito Lívio (Liv. 22.3.4.2), na qual ele se refere a Caio Flamínio Nepos, que após seu 

primeiro consulado não temia maiestas alguma, inclusive das leis, do Senado ou dos deuses. 
111 Cf. Hammer, 2017, p. 13. Tal como também é destacado por Yan Thomas, a cidade de Roma passa, em 

algum momento entre os séculos III a.C. e II a.C. a ser personificada pelo seu corpo civil e a ideia de 

ciuilitas se concretiza como parte essencial da identidade romana, tanto em âmbito interno, como externo. 

Cf. Thomas, 1991, p. 364. 
112 A prouocatio ad populum foi um direito garantido por lei aos cidadãos romanos de apelarem ao tribunal 

do povo diante de uma condenação capital. Surge a partir da Lei Valéria (509 a.C), como resultado da 

aplicação do iudicium populi. Posteriormente, segundo Kunkel o processo regular romano evoluiu de forma 

bastante independente da provocatio, que ainda objetivava restringir o abuso coercitivo por parte de um 

magistrado, quando ele excedia as punições autorizadas judicialmente, mas isso foi completamente 

separado do processo tradicional (Kunkel, 1973, pp. 18–36: apud Bauman, 2004, p. 10). 
113 Andrew Lintott define esses termos da seguinte maneira: 1) comitia era “uma assembleia convocada em 

um lugar apropriado para tomar uma decisão substancial, se essa se referisse a uma eleição, parte de 

legislação ou um a veredicto judicial; 2) contio “normalmente designava, em contraste, aquelas reuniões 

em que nada era legalmente promulgado”, “poderia provocar uma impressão de sentimento popular através 

de aplausos e gritos, mas não criava nenhuma decisão”; 3) já concilium era uma “palavra comum para as 

reuniões da plebe em Roma, mas às vezes se referia a assembleias de todo o povo. Ao contrário do comitia 

ou da contio, esse raramente era usado como um termo técnico-legal” (Lintott, 1999, pp. 51-52). 
114 Antes de Hammer, isso foi destacado por Jean-Louis Ferrary, em Les origines de la loi de majesté à 

Rome (1983). Ferrary afirmou que a maiestas populi romani se conectou a três sentidos específicos, a uma 

ideia geral, para indicar a grandeza do povo romano, ao vínculo com o poder político material, praticado 

através do exercício do poder nas assembleias e diretamente conectada ao conflito entre patrícios e plebeus, 

posteriormente absorvido por optimates e populares (Ferrary, op. Cit., p. 353). 
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os plebeus exigiram para sua Constituição e seus líderes a mesma 

consideração e o mesmo grau que por lei correspondia à comunidade e seus 

funcionários; para designar as violações e ofensas contra aqueles, começou- 

se a fazer uso, em primeiro lugar, da frase "redução da majestade tribunícia" 

(Mommsen, Ibidem., p. 343). 
 

Essa é uma passagem que trata de eventos muito distantes daqueles que são 

centrais a esse capítulo. No entanto, mesmo tendo sua relevância histórica discutível115, 

ela é importante para ilustrar uma tensão entre, pelo menos, dois daqueles graus de poder 

citados anteriormente: o plebeu, politicamente inserido, mas parcialmente fora da 

comunidade jurídica e o patrício, que era um agente político ativo, totalmente protegido 

por diretrizes constitucionais. Além disso, a citação de Mommsen permite ver os dois 

sentidos assumidos pela maiestas segundo Hammer. Primeiramente a materialização 

política efetiva do poder do populus, algo que se dá quando os tribunos da plebe, pelo 

clamor popular, foram reconhecidos como magistrados. Em seguida, a continuidade do 

sentido de maiestas, mas agora com um significado amplificado a “qualquer falta de 

respeito ou reverência para a comunidade romana” (Mommsen, 1999 [1889], p. 342). 

Esse último caso ainda permite inferir que a associação entre maiestas e populus passava 

a simbolizar a resolução da tensão entre graus de poder divergentes, mediante à 

convergência da reverência e do respeito ao bem-estar da comunidade, entendida de modo 

idealizado, tal como consiste na segunda designação apontada por Hammer116 – da 

maiestas populi romani como abstração fictícia. 

O uso duplo dessa associação é marcante nas obras de Lívio e se aproxima da 

designação do seu emprego, como vimos em Cícero. No entanto, se, por um lado, temos 

certa constância na vinculação entre maiestas e populus romanus entre esses dois autores, 

por outro, a conexão de maiestas a uma gama muito maior de indivíduos e grupos de 

poder na história liviana a difere das obras escritas pelo seu antecessor arpinate. 

Um exemplo disso são as associações de maiestas com o Senado e os senadores – 

representado pelos termos pater ou senatus. Lívio é a primeira fonte literária conhecida 

que faz essa conexão diretamente117. As associações referentes a maiestas patrum em 

 
115 Sobre isso, Yan Thomas destacou que a teoria de Mommsen sobre o surgimento da ideia maiestas não 

encontra nenhum respaldo das fontes. Cf. Thomas, 1991, pp. 356-357. 
116Hammer destacou que os diversos graus de poder dependem de algo afetivo, como a admiração para se 

equilibrarem: “Maiestas enfatiza esse temor, funcionando como uma estrutura de lei e uma expressão de 

reverência” (Hammer, 2017, p. 16). 
117 Cf. Liv. 2.27.12. Nessa passagem, Lívio representa a fúria de Ápio Cláudio, cônsul em uma época de 

conflitos entre patrícios e plebeus, por nenhum cidadão ter respondido à sua convocação para a guerra 

contra os sabinos. Em sua fala, disse que vingaria daqueles que diminuíram a maiestas patrum e a sua 

própria [se unum et suae et patrum maiestatis vindicem fore]. O mesmo Ápio Cláudio apareceu novamente 
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Lívio parecem estar em grande medida, conectadas ao já citado conflito entre patrícios e 

plebeus. Nessas, o sentido de maiestas sempre remete a uma relação de superioridade 

perdida pelos patres em detrimento da ascensão da plebe. Associações desse tipo são 

feitas em Liv. 4.2.10 e Liv. 6.40.3. Na primeira, o historiador afirma que os tribunos 

haviam arrebatado os direitos e a maiestas patrum [patribus tribuni cum iure ac maiestate 

adempta]. Já na segunda referência, Tito Lívio, através de um discurso de Ápio Cláudio 

Crasso, ditador em 362 a.C., nomeia os representantes de sua gens como defensores da 

maiestas patrum frente ao avanço do poder popular. Em outra ocasião (Liv. 4.2.4), a 

maiestatem senatus também é usada nesse sentido, como um sinônimo do exercício do 

poder pelos patrícios, que fora diminuído, enquanto o da plebe havia aumentado [plebs 

gloriari posset auctiorem amplioremque esse]. 

No entanto, essa vinculação entre maiestas e pater/senatus também aparece em 

Tito Lívio através de um sentido mais geral, no qual a dignidade do Senado é exposta 

como um motivo para sua grandeza e para a justificativa do exercício do poder pelos 

membros dessa ordo. Nas três vezes que isso acontece, porém, Lívio afirma que o Senado 

concede esse poder a um indivíduo de dignidade comprovada. Em Liv. 6.6.7, essa 

maiestas é transferida a Camilo, que assume a magistratura de ditador. Nessa passagem, 

os senadores, segundo Lívio, submetem-se ao imperium desse homem convencidos de 

que a maiestas pessoal de Camilo não ofereceria nenhuma detração à deles próprios. Em 

seguida, em Liv. 8.34.1, a maiestas senatus estava com Fábio Máximo, que havia 

estabelecido uma espécie de consenso sobre sua figura diante das acusações de 

insubordinação por parte do ditador Lúcio Papírio Cursor. Já em Liv. 3.65.5, o historiador 

destaca que o exercício moderado do poder pelos cônsules Marco Gegânio Macerino e 

Caio Júlio é o que conserva a maiestas senatus. Por último, diretamente relacionada a 

essa questão, o próprio Tito Lívio, em Liv. 4. 8. 5. 4, descreveu a criação da ditadura, 

como magistratura extraordinária. Segundo esse historiador, embora esse cargo fosse 

inicialmente sem importância [rem parvam] ele foi aceito para aumentar o número de 

magistraturas patrícias, e pela perspectiva de que sua maiestas fosse aumentada, quando 

aqueles que ocupassem essa posição o fizessem com honra [id quod evenit futurum, credo, 

etiam rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent]. 

Percebe-se assim, que Lívio destaca certa ambivalência na relação de maiestas 

entre um Senado, coletivamente idealizado como os conselhos dos melhores e mais 

 

representado como o vingador da maiestas dos patres em Liv. 2.61.4, quando os demais senadores 

procuraram defendê-lo diante das acusações da plebe. 



65  

dignos dentre os ciues, e os senadores, que individualmente, como priuati, carregavam o 

mais alto grau de dignidade pública na hierarquia social, seja no nome ou no acúmulo de 

serviços prestados. Isso aponta para a mesma dificuldade enfrentada por Cícero sobre a 

dissociação das personae publicae das priuatae, quanto ao exercício de poderes 

legítimos. No entanto, diferentemente do arpinate, o historiador patavino não define a 

personificação da maiestas exclusivamente a partir dos dispositivos públicos de exercício 

do poder, como as assembleias e as magistraturas, mas também pela prerrogativa 

individual de indivíduos, que ocupavam espaços relevantes dentro da comunidade 

política, não necessariamente devido à sacralidade que lhes era provisoriamente 

transferida pelos cargos exercidos, mas também diante da autoridade superior que 

detinham como personae priuatae. 

Tito Lívio relacionou abertamente a maiestas, à dignitas (Liv. 4.48.7; Liv. 5.14.5; 

Liv. 5.41.8) e à honos (Liv. 7.22.9) de particulares. Por exemplo, em uma dessas ocasiões, 

o historiador ressaltou aparência de Cipião Africano, destacando que o rei da Numídia, 

Massissinia, foi envolvido pela maiestas natural do romano [natura multa maiestas 

inerat]. Parece claro que dignidade, nesse caso, não encontrava suporte na posição de 

general, nem em alguma magistratura concedida, mas no próprio Africano (Liv. 

28.35.6.2). Em outros dois momentos, referentes à Caio Flamínio (Liv. 22.29.11.1) e 

Lúcio Emílio Paulo (4.41.1.1; 45.40.4.3), Lívio também conecta à maiestas à dignidade 

com a qual esses homens agiam e não no cargo em que eles ocupavam. Associações desse 

tipo vão se repetir em obras posteriores, referentes a mais variada gama de indivíduos. 

Ovídio remeteu à maiestas para designar um venerado poeta (Ov. Ars am. 3.407). Já 

Veleio Patérculo associou maiestas a Lúcio Emílio Paulo Macedônico (Vell. Pat. 1.10.3) 

assim como Lucano, em seu poema Farsália, atribuiu esse conceito para falar da postura 

de Lúcio Afrânio (Luc. 4.341) e duas vezes da dignidade superior de Pompeu Magno 

(Luc. 7.681; Luc. 8.760). O liberto Trimalquião, da obra Satyricon, de Petrônio, conferiu 

ao seu senhor a designação de homini maiesto et dignitosso (Petron.Sat. 57.10.2), e 

Sêneca também ridicularizou um dominus que considerava um ato de diminuição da sua 

maiestas sentar-se à mesa com um escravo (Sen. Ep. 47.8.8). 

Como vimos na sessão sobre a maiestas em Cícero, nos séculos I a.C. e I d.C., 

pelo menos, as fronteiras entre papéis públicos e privados não pareciam totalmente claras 

nem aos próprios romanos e constantemente geravam conflitos entre diferentes esferas 
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hierárquicas118. Essas transformações certamente foram vistas por Lívio de uma maneira 

e intensidade que Cícero só pôde vivenciar mais intensamente nos últimos anos de sua 

vida, no cenário político resultado do conflito entre César e Pompeu. Assim, o período 

entre 44 a.C. e 27 a.C., protagonizado por diversas arbitrariedades na condução dos 

assuntos públicos, é importante para explicar a naturalidade com a qual Lívio associou 

indivíduos que não exerciam magistraturas e só se pautavam na dignidade pessoal como 

justificativa para o exercício do poder à maiestas da res publica119. 

Assim, em suma, uma análise abreviada do uso do termo “maiestas” em Tito Lívio 

nos permite chegar a duas conclusões principais: 1) a estabilização do conflito político 

interno de uma República fragmentada em diversas gradações de poder só foi possível 

através da vinculação entre maiestas e populus romanus, que se torna o resultado dialético 

desse conflito: 2) a sacralidade e a legitimidade envoltas na maiestas populi não foi, para 

Lívio, o resultado exclusivo da expressão popular nas leis ou nas assembleias públicas, 

mas também se encontrava conectada às personae de cidadãos ilustres, que ocupavam um 

espaço relevante na comunidade política, elevados pelo reconhecimento da sua dignidade 

pessoal. Esses pontos me parecem indicativos de que a legitimidade no exercício do poder 

poderia se situar fora de uma esfera legal e tradicional, caso justificado de acordo com o 

bem comum. Como veremos nos dois últimos tópicos desse capítulo, essas duas 

conclusões se tornam mais claras e se articulam, na medida em que um esvaziamento da 

materialização política efetiva do poder do populus nas fontes literárias é concomitante a 

uma centralização e personificação do poder sob o princeps. 

2.5. Centralização e personificação do poder: uma análise das Res Gestae Divi 

Augusti. 

Após 14 d.C., com a morte de Augusto, uma inscrição monumental, bastante mais 

longa do que o usual, coligindo os principais feitos desse imperador, foi espalhada em 

diversas partes do Império Romano, tanto em grego, como em latim. Como parte desse 

documento, o imperador, supostamente120, havia escrito o que pode ser considerado uma 

 
118 Sobre isso, Winterling, 2009, pp. 58-75 oferece um excelente panorama geral. 
119Não parece ser coincidência que todas as 23 associações que conectam o termo “maiestas” à personagens 

privados foram escritas por autores que escreveram entre 27 a.C. e 68 d.C. Liv. 4.8.5; Liv. 4.48.7; Liv. 

5.14.5; Liv. 5.41.8; Liv. 6.6.7; Liv. 6.40.4; Liv. 7.22.9; Liv. 28.35.6; O. Ars am. 3.407; Vell. Pat. 1.10.3; 
Val. Max. 2.10; Val. Max. 2.10.2 [2]; Val. Max. 2.10.4 [2]; Val. Max. 2.10.6 [2]; Val. Max. 6.6.1; 

Petron.Sat. 57.10.2; Sen. Ep. 47.8.8; Luc. 4.341; Luc. 7.681; Luc. 8.760. 
120 A tendência principal dos pesquisadores é considerar as Res Gestae como um escrito do próprio Augusto 

(Eck, 2007, p. 169). No entanto, algumas análises discutem até que ponto a inscrição foi modificada por 

Tibério, devido a sua aparente relevância na consolidação do poder do novo princeps. Cf. Ober, 1982, pp. 

306-328. Vout, 2013, pp. 59-77. 
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espécie de autobiografia, conhecida posteriormente como as Res Gestae Divi Augusti121. 

Nesse texto, Augusto conta toda sua trajetória política, incluindo sua atuação nas Guerras 

Civis e o seu papel no restabelecimento da res publica. Além disso, ele destacou as glórias 

que lhe foram atribuídas por esse feito e, posteriormente, sua atuação pública como 

princeps senatus e pater patriae. 

Esse documento é de grande importância para historiadores modernos, pois ilustra 

como Augusto manteve aspectos essenciais da lógica política republicana, no entanto 

alterando de forma decisiva, seu significado. A própria assimilação da libertas, relegada 

a um papel dependente da estabilidade da ordem pública122 - essa, por sua vez, incluída 

na cultura política imperial sob os nomes de securitas123, otium124 ou tranquillitas125 - 

pode ser citada como um exemplo disso. 

No caso da associação entre Augusto e maiestas, isso não parece ter sido 

diferente. O texto das Res Gestae ilustra, em grande medida, a efetivação de uma relação 

de interdependência entre a existência da res publica e o princeps, um indivíduo que foi 

reconhecido como portador de dignidade e autoridade superiores. Essa relação de 

superioridade é ilustrada diretamente em Aug. Res Ges. 34. Nesse trecho, o princeps 

expôs a sua posição após o fim das guerras civis e naquilo que foi chamado de restauração 

da res publica, em 28-27 a.C.: 

 

No sexto e sétimo consulados, após ter extinguido as guerras civis, 

obtido o controle sobre tudo, por consenso de todos, transferi a res 

publica, do meu poder, para o arbítrio do Senado e do povo romano. 

Por esse mérito, através de um decreto do senado, fui chamado 

Augusto, louros foram colocados publicamente nos umbrais de minha 

casa, a coroa cívica foi fixada acima de minha porta e um escudo de 

ouro foi posto na Cúria Júlia. O qual, tal como atestava na inscrição do 

escudo, o Senado e o povo romano concediam a mim, pelo meu valor, 

clemência, justiça e a piedade. Depois desse tempo, excedi a todos em 
 
 

121 Cf.  Eck, 2007, pp. 169-172  para uma breve descrição sobre as Res Gestae e a descoberta dos 

monumentos epigráficos que contém o texto da obra. 
122 Não parece coincidência a associação feita por Plínio, o Jovem, quase um século depois do governo de 

Augusto, na qual o princeps garantiria a libertas através da tutela et securitas generis humani – “a tutela e 

a segurança do gênero humano” (Plin. Ep. 10, 52). 
123 Sobre o papel da securitas é central na estrutura ideológica, construída por Augusto e seus sucessores, 

cf. Ricci, 2018. Ricci liga a securitas publica ao exercício do poder pelo princeps (Ricci, 2018, pp. 31-71). 

Para essa autora, essa estrutura já era visível nos escritos ciceronianos, que se valem da ideia da concessão 

da tutela et salus rei publicae a um rector, superior em dignitas, para justificar um desinteresse comum de 

parte da elite romana em relação aos negócios públicos e um desejo de gozar do ócio e da riqueza adquirida 

(Ricci, 2018, p. 36). 
124 Sobre a ideia de otium cum dignitatem e suas implicações para a vida pública cf. Wirszubski, 1954. 
125 Cf. Woodman, 2004, p. 292. Para A. J. Woddman a noção de senatus tranquillitas remete a uma 

construção ciceroniana e, no contexto do Principado é diretamente relacionada com a questão da securitas 

publica e da pax, por sua vez, dependente da disciplina do princeps. 
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autoridade, mas nenhum poder tive além de qualquer um dos meus 

colegas de magistraturas126. 
 

Esse trecho é um marco importante para a consolidação da ideia de res publica 

restituta de Augusto e define a relação inicial entre ele e a maiestas populi romani. 

Quanto a essa associação, é importante destacar que não há em nenhum momento da 

história do período uma transferência legal que permita ao princeps possuir a maiestas 

populi romani ou a maiestas senatus. Essa apropriação é discursiva. Em campo 

discursivo, o imperador poderia reivindicar a maiestas diretamente de diversas formas: 

1) pelo exercício do poder através das magistraturas - como o consulado; 2) ou 

posteriormente pela sacralidade do poder tribunício, ou do imperium proconsulare maius, 

que lhe são atribuídos de forma vitalícia127; 3) ainda poderia simplesmente, tendo em 

conta sua supremacia sobre os demais alegar que representava a maiestas populi romani. 

Ao que nos parece, a opção por não utilizar maiestas na obra estaria, assim, de 

acordo com a ideologia oficial do principado de Augusto, que se esforçou em estabelecer 

uma imagem de res publica restituta e a identificação do princeps como um cidadão 

normal, de dignidade elevada, dentro da comunidade. Nesse sentido, a não utilização de 

maiestas fala mais sobre o principado de Augusto, do que se esse conceito fosse associado 

diretamente à sua imagem, tal como o fez Júlio César, por exemplo. Como destacou Maria 

Luiza Corassin, as Res Gestae: 

 
“(...) evidentemente não é um testemunho imparcial, mas a 

imagem que ele desejava transmitir é tão ou mais informativa que 

os dados factuais. Neste caso é também evidente que Augusto não 

menciona os eventos e as recordações que ele preferia esquecer 

ou que não combinavam com a imagem que ele desejava 

construir. Res gestae já é um desfecho para a consolidação da 

imagem de Augusto como um exemplum” (Corassin, 2004, p. 

185). 
 

 

 
 

126In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia exstinxeram, per consensum universorum potitus 

rerum omnium, rem publicam ex mea potestate in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo 

pro merito meo senatus consulto Augustus appellatus sum et laureis postes aedium mearum vestiti publice 

coronaque civica super ianuam meam fixa est et clupeus aureus in curia Iulia positus, quem mihi senatum 

populumque Romanum dare virtutis clementiaeque et iustitiae et pietatis caussa testatum est per eius clupei 

inscriptionem. Post id tempus auctoritate omnibus praestiti, potestatis autem nihilo amplius habui quam 

ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt. 
127 Entre 23 a.C. e 13 a.C., Augusto acumulou a tribunicia potestas de maneira vitalícia, ainda que renovável 

anualmente, além do imperium proconsulare maius e o imperium consulare. Esses dois últimos lhe 

concediam superioridade diante das decisões dos procônsules e impedia que seu imperium caducasse dentro 

dos limites do pomerium, respectivamente. Além disso, em 13 a.C. ele assumiu a posição de chefe da 

religião romana, como pontifex maximus. 



69  

Assim, mesmo sem citar uma única vez a palavra maiestas, é notável o número de 

elementos léxicos comuns entre a fala augustana e aquilo que vimos até aqui sobre o 

conceito de maiestas. O primeiro deles é a ideia de consensus universorum, que se conecta 

diretamente às rerum omnium. A ideia do consenso como legitimador do exercício de um 

poder superior aparece conectada a maiestas, como já vimos, diversas vezes nas fontes. 

Por exemplo, foi, justamente, o consensus gentium sobre a maiestas de Belona que 

simbolizou o reconhecimento da importância dessa deusa para a ordem pública da 

Capadócia. A amplituto ciuitatis, relacionada por Cícero a maiestas populi, por sua vez, 

oferece uma capacidade intrínseca de gerar consensus. Não é por acaso que a res publica 

ideal desenhada pelo arpinate só era funcional se o populus se unisse consensualmente 

em prol do bem-estar da comunidade. 

A ideia de consenso ainda aparece de maneira similar quando maiestas é associada 

a monarquias. Escrevendo já durante o governo dos principes, Quinto Cúrcio (Curt. 

8.5.11.3), associou o poder e a legitimidade atribuída aos reis persas como uma forma de 

fiança da ordem pública, pois a “maiestas do mando era a garantia da salvação” 

[maiestatem enim imperii salutis esse tutelam]. Assim, o “consensus universorum” pode 

ser lido como uma reclamação de que a capacidade efetiva de comando e ação de Augusto 

foi reconhecida, o que a legitimava. No texto augustano, esse reconhecimento conecta-se 

diretamente ao controle que seu autor estabelecera sobre todas as coisas [rerum omnium] 

após o fim das Guerras Civis. É, justamente, essa capacidade de controle quase absoluta 

sobre todas as coisas, que aparece, como vimos, figurativamente à idealização da relação 

de maiestas entre deuses e mortais. Tal como pontuado por Cícero128, essa capacidade 

garantia a superioridade divina em relação aos outros seres, pois o seu exercício induzia 

ao reconhecimento da inferioridade dos demais, sendo requisito claro naquela relação e 

parte essencial para o equilíbrio do cosmos. 

Organizando as ideias dessa maneira, o desenho feito por Augusto da sua própria 

posição em 28-7 a.C. era mais próximo de um monarca do que, propriamente de um 

magistrado romano. Como, então, ele explicou a diferença entre o seu poder e aquele 

exercido pelos reis de sua época? Uma resposta convincente sobre isso está na sequência 

do texto: mesmo tendo o controle de tudo, sob o consenso de todos, ele abdicou desse 

domínio, transferindo-o [transtuli] novamente ao Senado e ao povo romano. Nesse ponto, 

Senado e povo aparecem como as duas esferas que compõem a ordem pública. São elas 

 
 

128 Cf. trecho analisado na página 29. 
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que garantem a legitimidade do poder augustano. Ao transferir o seu regnum a elas, 

Augusto simboliza a restauração coisa pública [res publica restituta]. 

Essa ação de Augusto ficou conhecida como recusatio129 e representou a 

resignação e constantia do princeps (Freudenburg, 2014, pp. 105-132), sendo algo 

repetido pelos sucessores daquele imperador130. Ao devolver o poder ao Senado e ao 

povo, Augusto recusou oficialmente um governo militar, vinculado diretamente ao 

triunvirato e às guerras civis, e baseado na desgraça dos cidadãos, algo que poderia ser 

tomado como um golpe contra a ordem e as tradições da res publica. No entanto, se 

admitirmos esse trecho como uma declaração de resignação, como explicar a suposta 

declaração final, em que sua auctoritas era superior à dos demais? 

Quanto a isso, convém destacar que é central ler Res Ges.34 através de um ponto 

de referência temporal: os anos de 28-27 a.C., quando recebe o nome de Augusto, o título 

de princeps senatus e divide o consulado com seu amigo, Marcos Agripa. Como Gregory 

Rowe131 aponta, Res Ges. 34 se refere a esses dois eventos específicos, e não a uma 

particularidade geral do governo augustano, tal como pensado, anos antes, por Karl 

Galinsky (1996, pp. 10-20). Analisada dessa forma as palavras de Augusto não parecem 

ser uma declaração velada que o verdadeiro poder do princeps não era baseado nas leis, 

mas na sua autoridade [auctoritas] 132 pessoal. Pelo contrário, seria uma afirmação pública 

de que naquele momento específico (28-27 a.C.), mesmo tendo a sujeição de todos e a 

possibilidade de manter o poder monárquico, ele respeitou as leis e tradições, se 

conformou com a sujeição aos poderes republicanos regulares, como o coleguismo do 

 

 

 

 

 
129 Essa ideia de recusa de poderes extraordinários aparece diversas vezes nas Res Gestae. Cf. Res Ges. 4- 

6; Res Ges. 10, 2. Como destacou Kirk Freudenburg: “Antes de nos dizer o que ele fez durante a sua vida, 

Augusto precisou primeiro nos dizer o que não fez, [enumerando] uma impressionante lista de magistraturas 

e poderes que lhe foram oferecidos, mas que ele tinha tido o necessário senso de ‘reverência’ para dizer 

não” (Freudenburg, 2014, p. 107). 
130 A apropriação da recusatio pela literatura que tratou de Calígula e dos imperadores da dinastia flaviana, 

por exemplo, é analisada por Alexander Yakobson e Hannah Cotton (1985, pp. 497-503) e Ruurd Nauta 

(2017, pp-21-41), respectivamente. 
131 Cf. Rowe, 2013, pp. 11-15. Para Gregory Rowe, a ausência da palavra “auctoritas” de todas as 

expressões referentes a ideologia imperial posteriores a Augusto efetivamente exclui a possibilidade de que 

esse ou outros imperadores romanos dessem a ela o valor atribuído por estudiosos modernos. Rowe destaca 

que se esse conceito tivesse a real importância que lhe é atribuída pelos modernos, esperava-se que ele fosse 

a base da ideologia imperial, difundida em moedas, templos e monumentos, algo que não acontece. 
132 Como afirmou John Rich, em Making the Emergency Permanent: auctoritas, potestas and the evolution 

of the principate of Augustus (2012, p. 40), a preferência pela palavra auctoritas, nesse caso, estava 

vinculada a sua forte associação como um atributo essencial ao princeps ciuitatis, título recebido por ele na 

ocasião descrita no trecho RG. 34. 
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consulado133, o controle somente sob as províncias imperiais [imperium proconsulare]134 

que lhe eram designadas e a dignidade de princeps senatus. 

Analisada sob essa perspectiva, Res Ges. 34 tem uma função retórica muito mais 

eficiente para o discurso augustano do que uma suposta admissão que ele reinou através 

da auctoritas. A fala de Augusto o expõe como um defensor e não como um usurpador 

da coisa pública. O princeps, nesse sentido seria um campeão do populus e do Senado, 

alguém que era responsável por garantir o equilíbrio e a sobrevivência dessas duas 

instâncias de poder e se elevava, não pela apropriação absoluta da res publica, mas porque 

colocava o bem-estar da comunidade acima de suas ambições pessoais. Essa prerrogativa, 

em grande medida, pode ser considerada em paralelo ao fio condutor daquele discurso 

cesariano nos comentarii sobre as Guerras Civis e remontava ainda, a relação de 

dependência entre a comunidade e aquele que resguardava sua segurança. 

Ainda que consideremos a importância de Res Ges. 34 para a ideia geral do texto 

augustano, não se pode compreender a restauração da res publica como um 

acontecimento isolado em 28-27 a.C. – tal como as interpretações modernas desse trecho 

podem sugerir – mas um projeto político, que esteve diretamente vinculado com a 

pacificação e reorganização do Império135. De forma mais direta, isso se materializou em 

toda as Res Gestae. É visível o esforço de Augusto para se colocar como o único entrave 

entre a ordem e o caos, entre a paz e a guerra na sociedade romana. Em âmbito militar, 

ele diz ter vencido uma facção que oprimia a república (Res Ges. 1), derrotado aqueles 

que declararam guerra contra seus concidadãos (Res Ges. 2), suprimido escravos 

revoltosos (Res Ges. 25) e vizinhos turbulentos (Res Ges. 26; 39), além de ter anexado 

novas regiões e fundado colônias no Império (Res Ges. 27-28; 30). Em âmbito civil ele 

oferecera condições para que o povo romano prosperasse, com doações de dinheiro 

constantes (Res Ges. 15; 17-18) e obras públicas grandiosas (Res Ges. 19-21), provindas 

 

133 Apesar de ter ocupado o consulado por seis vezes seguidas nos anos posteriores - em sequência 

cronológica, ele exerce essa magistratura com Agripa duas vezes, com T. Estácilio Tauro, M. Júnio Silano, 

C. Norbano Flaco e por último, até metade de 23 a.C., com Cn. Calpúrnio Pisão - e manter o imperium 

proconsulare, dentro daquelas províncias nomeadas posteriormente como imperiais, não há nada que 

indique que durante esse tempo ele exerceu algum poder ilegalmente baseado em sua auctoritas. O 

consulado sequencial, apesar de pouco convencional tinha precedentes anteriores (Eck, 2016, pp. 98-99). 

Quanto ao imperium nas províncias, exercido através de legados, ele contou com os precedentes mais ou 

menos recentes de Pompeu e César e foi legalmente renovado através de senatus consulta (Ibidem., p. 99). 
134 Além de ter sido cônsul daquele ano, juntamente com Agripa, Augusto tinha poderes proconsulares 

(imperium) sobre algumas províncias. Sobre os poderes proconsulares cf. Millar, 1966; Garnsey, 1968. 
135 Cf. Rich, 2012, p. 70-73. Para John Rich esse papel de protetor, desempenhado por Augusto, não se 

resumiu somente na política externa e na defesa das províncias, mas também em uma reorganização interna 

da res publica. O próprio Augusto deixa isso claro em Res Ges. 5, ao apontar sobre seu papel fundamental 

na crise de abastecimento de trigo, por exemplo. 
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de suas reservas pessoais. Além disso, o papel que o princeps atribui a si mesmo para a 

renovação moral daquela sociedade, reformando o Senado e promulgando novas leis (Res 

Ges. 8), não pode ser ignorado. 

Essas afirmações deixam claro que o maior esforço feito por Augusto não foi em 

disfarçar a superioridade do poder exercido, mas em provar que essa superioridade pôde 

não só coexistir com outros poderes republicanos, mas reforçá-los. Assim como era 

esperado dos ditadores que emprestassem sua dignidade superior a res publica, o mesmo 

acontecia com o princeps. Além disso, as Res Gestae se esforçam para demonstrar como 

o poder augustano foi desempenhado de maneira legítima, fruto de uma concessão 

unânime e do reconhecimento universal de sua autoridade durante toda sua vida, no lugar 

de uma usurpação momentânea do poder e sua imposição tirânica. Se quisesse realmente 

se colocar como “mais um senador”, Augusto não teria escrito uma inscrição tão longa 

para falar o tanto que fora, em vida, superior em dignidade, autoridade e beneuolentia. 

Era, justamente, o reconhecimento que legitimava essa superioridade. Afinal, não havia 

dignitas em usurpar o poder. Assim como também não havia mérito no autoelogio. As 

Res Gestae só funcionam como mensagem política se os feitos apontados ali fossem 

reconhecidos e se a posição de superior ocupada por Augusto, ao final de sua vida, fosse 

amplamente aceita. 

No entanto, a admissão dessa superioridade parece ter sido um processo mais 

longo, no qual a potestas do princeps foi viabilizada através da concessão gradual de 

poderes reais a Augusto. Nenhum desses poderes, entretanto, é concedido em 28-27 a.C., 

data a qual a declaração de paridade é remetida. Todos eles ainda tiveram um prazo 

estipulado de renovação. Essas questões, corroboram ainda mais com a tese de Rowe, 

sobre a pouca utilidade de Res Ges. 34 para entendermos a consolidação do poder 

augustano em termos de um programa político monárquico geral. Também fortalece a 

ideia de que qualquer associação entre Augusto e a maiestas populi romani não foi um 

projeto político pensado para o longo prazo, mas foi, acima de tudo, um vínculo 

legitimado sob os auspícios da emergência e da necessidade136. Tais poderes, ainda que 

não inéditos, tinham um ‘alto grau de extraordinariedade, sejam pela amplitude de ação 

e tempo ou, simplesmente pelo seu acúmulo. Tudo isso, contribui para tornar a hipótese 

 

 

136 O papel da emergência e da regularidade desse estado para a consolidação do governo de Augusto é bem 

discutido em Rich, 2012. Sobre a relação entre os auspicia Augusti e os cenários de crise política e militar 

e como isso influenciou positivamente na superioridade autoridade do princeps cf. Dalla Rosa, 2011, pp. 

261-266. 



73  

de que o exercício do poder augustano se pautava na auctoritas difícil de sustentar, 

principalmente se o considerarmos após 23 a.C.137 Como afirmou David Stockton: 

os novos arranjos de 23 a.C. parecem ao mesmo tempo muito menos 

"republicanos", muito menos "constitucionais", em sentido amplo. 

Nenhum tribunato, mas armado com os imensos poderes daquele cargo 

e para a vida toda. Nenhum consulado, mas equipado com prerrogativas 

centrais do consulado. Nenhuma ditadura, mas todos os governadores 

provinciais em todos os lugares subordinados à sua autoridade 

dominante, para se e quando ele quisesse usá-la. E todos esses poderes, 

não assumidos em virtude de auctoritas ou por padrão, mas concedidos 

explicitamente pelo devido processo legal (Stockton, 1965, p. 30). 

Essas concessões atribuíram um papel paradoxal a Augusto, convergindo em sua 

persona a potestas do populus e auctoritas do Senado138. Isso inseriu sua capacidade de 

ação política, ao mesmo tempo, dentro e fora da esfera legal, pois ele era o guardião da 

legalidade, mas também fonte de direito, tornando-se capaz de suspender a lei diante de 

emergências que ameaçassem o bem-estar público139. Essas questões - como o texto das 

Res Gestae mostrou - eram baseadas não só na provisão da ordem e da segurança, mas 

também na geração de beneficia140, algo que assumiu um papel central para o Império 

Romano, fortalecendo e consolidando a imagem de dependência entre a salus publica e a 

atuação política augustana. 

Essa construção de sentido em torno da figura de Augusto começa já em 29 a.C, 

com o rito de augurium salutis141 celebrando-o como portador da pax res publicae, algo 

que foi repetido várias vezes até a morte desse princeps, em 14 d.C. Como demonstrou 

Alberto Dalla Rosa (2011), a disciplina augural deve ter desempenhado um papel 

 

137 Sobre a essa questão cf. Eck, 2007, pp. 64-66. 
138 Stockton, mais uma vez, elucida bem essa questão, cf. Stockton, 1965, p. 31. 
139 A criação de um regime de exceção diante de crises sistêmicas não é uma particularidade do governo de 

Augusto, mas uma constante na história romana. Dentro das fontes literárias essa ideia de emergência 

aparece, por exemplo, na já citada justificativa de César sobre sua cruzada contra Pompeu e seus partidários, 

ou na perseguição a Saturnino e seus apoiadores, respaldadas pelo senatus consultum ultimum. Além disso, 

aparece na maneira como Tito Lívio, por exemplo, descreve a criação da ditadura: como a transferência da 

maiestas do povo e do Senado a particulares em momentos de colapso na ordem pública (cf. p. 64). 

Obviamente que há de se considerar que o ditador era um magistrado, diferentemente do princeps, quem, 

por sua vez, não ocupava um espaço constitucional claro na res publica. No entanto, a lógica de legitimação 

que envolveu essas funções pareceria semelhante na tese de um historiador augustano como Lívio, pois 

ambas são impulsionadas pela discórdia entre os pares ou ameaças à securitas publica. 
140 A postura positiva de Augusto em relação a geração de benefício o vinculou diretamente às mais diversas 

bases do poder na sociedade romana - ao populus (Res Ges. 15; 18; 35, 1; 22; 23), ao Senado (Res Ges. 8; 

17; 25;35, 4), às províncias (Res Ges. 16; Res Ges. 24 - 33) e ao exército (Res Ges. 15; 28; 35, 1) -, conforme 

apontado nas Res Gestae. O papel da beneuolentia em uma relação de maiestas já foi destacado por nós 

anteriormente (cf. pp. 35-36). 
141 O rito de augurium salutis, foi uma cerimônia augural na qual os magistrados oravam pela salus populi 

e celebravam a pax. Augusto revive essa cerimônia em 29 a.C. A partir disso, a salus populi foi 

frequentemente relacionada à salus Augusti. Mais sobre esse rito e sua relação com a construção da 

autoridade augustana cf. Linderski, 1986. 
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fundamental na consolidação da auctoritas augustana, bem como no entendimento da 

superioridade de Augusto sobre os demais magistrados. Quanto a isso, a ascensão ao 

pontificado máximo, em 12 a.C., e o título de Pater Patriae, recebido em 2 a.C., 

representaram, em muitos pontos, a consolidação dessa supremacia de autoridade. 

Em relação à posição de Pontifex Maximus, recebida em 12 a.C, Claudia Beltrão 

(2015) apontou que ela representou um peça-chave na conexão religiosa entre o bem- 

estar da domus Caesaris e o da cidade de Roma. Para Beltrão a nova posição ocupada 

permitiu que Augusto realizasse diversas modificações na estrutura urbana de Roma, 

corporificando o culto ao fogo sagrado da cidade – representado pela deusa Vesta - àquele 

de sua lareira privada, que habitava sua própria domus (Beltrão, 2015, pp. 29-31). Assim: 

“Vesta foi realocada num novo cenário imperial, mas, e mais crucialmente, a lareira 

pública do Estado, com sua associação ao bom sucesso do Império Romano, foi fundida 

com a lareira privada de Augusto. o imperador (e sua casa) podia agora ser chamado a 

representar o Estado” (Beard, North e Price, 1998, p. 191, v. I: apud. Beltrão, 2015, p. 

30). 

Quanto ao segundo ponto, a titulação de Pater Patriae, Michel Humbert parece 

estar certo quando afirmou que “com este título, Augusto sinalizou que a era das guerras 

civis estava encerrada142”. As palavras de Suetônio, colocadas na saudação de Valério 

Messala a Augusto, ajudam a ilustrar isso: “que o bem e a ventura estejam contigo e com 

tua família, ó César Augusto!, pois, assim, julgamos rogar eterna ventura e êxito para esta 

república: o senado, de comum acordo com o povo romano, saúda-te Pai da pátria” (Sue. 

Aug. 58. Tradução Gilson César Cardoso de Sousa, 2003). A fala de Messala, lida em 

conjunto com as Res Gestae, denota não a substituição, mas uma ligação de dependência 

entre Augusto e o populus romanus. Ao agir como um pai o princeps assume não só a 

liderança, mas a responsabilidade sobre os filhos. Ao mesmo tempo representa uma 

declaração senatorial coletiva, de que aqueles homens estavam conformados com seu 

papel de subordinação diante da liderança augustana. 

Esses dois pontos se conectam em uma causa comum: a relação entre a aceitação 

da superioridade augustana e a vontade de paz. Essa, pode não parecer uma barganha 

justa para muitos historiadores modernos, mas não é possível relevar o enorme trauma de 

uma série de guerras civis quase ininterruptas para a aristocracia augustana. Como 

destacou Michel Humbert: “Os longos anos, mais de quarenta e um, entre as guerras civis 

 

142 Cf. Humbert, 1994, p. 29. Walter Eder também parece compartilhar da ideia de que o título de Pater 

Patriae celebra a consolidação do poder do princeps, cf. Eder, 2005, p. 29. 
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de Sula a Pompeu, do Rubicão a Ácio, marcaram irreparavelmente o pensamento 

contemporâneo atingido por um trauma real” 143. As fontes também são incisivas quanto 

ao enorme impacto dos conflitos do século I a.C na sociedade romana144. Exemplo 

relevante é Tácito, que escrevendo em retrospectiva, no início do século II d.C, 

estabeleceu esses eventos como essenciais para a aceitação dos poderes do princeps. No 

início dos seus “Anais”, o literato trajanino desenhou um cenário em que no início do 

governo de Tibério as pessoas - jovens demais para conhecerem outra realidade que não 

o governo augustano e o caos das guerras civis - estavam conformadas com a perda da 

liberdade e aparentemente satisfeitas por terem, em troca, recebido a pax (Tac. Ann. 1. 4, 

1). Essa citação ilustra ainda que a longevidade do poder de Augusto, não por acaso, teve 

um papel transformador sob a cultura política romana algo que, segundo a narrativa 

taciteana, se colocou como a maior diferença entre aquele imperador e seus antecessores 

republicanos, tais como César ou Sula (Tac. Ann. 1, 1, 2). 

2.6. Centralização e personificação do poder: a maiestas populi romani como 

maiestas principis. 

 

Diante das bases imagéticas e retóricas pelas quais o poder do imperador foi 

representado nas Res Gestae, não parece coincidência que as fontes escritas 

posteriormente à obra de Tito Lívio, até 68 d.C. apresentem características marcantes em 

comum, como a manutenção da grafia da associação maiestas populi romani e de sua 

personificação semântica em magistrados ou outros ocupantes de funções públicas. 

Quanto à relação entre maiestas e as magistraturas de topo, ela aparece mais 

constantemente, pelo menos durante as primeiras décadas do Principado145. Já em relação 

ao termo maiestas populi romani, há uma diminuição na frequência em que essa 

associação pode ser encontrada nas fontes literárias do período posterior a Lívio, além de 

um esvaziamento material do uso do termo, que passou a ser usado exclusivamente em 

 

 
 

143 Cf. Humbert, 1994, p. 15. Além de Humbert, outros historiadores modernos destacaram esse impacto 

das guerras civis na formação da cultura política de todo o Principado. Cf. DeBrohun, 2007, pp. 256–78. 
144 Para alguns exemplos sobre o efeito devastador das guerras civis, cf. Sen. Contr. 1, Praef. 11; Luc. 1, 

5; Plut. Vit. Galb. 1, 4. 
145 Não é surpreendente que essas fontes, que compartilham de uma herança política republicana, 

estabeleçam as mais diversas associações em relação à maiestas e as dignidades ocupadas por magistrados. 

Esse conceito foi associado a uma ampla gama de magistraturas: legados [Val. Max. 9.8.2], tribunos da 

plebe [Val. Max. 2.2.8; Asc. Corn. 61], pretores [Val. Max. 1.1.9; Sen. Cont. 9.2.25; Sen. Cont. 9.2.25; 

Petron.Sat. 65.4.1], censores [Val. Max. 3.8.4.2], cônsules [Val. Max. 2.9.3; Val. Max. 3.2.12; Val. Max. 

9.5.1.11], procônsules [Val. Max. 3.7.11], decênviros [Sen. Cont. 9.2.13; Sen. Cont. 9.2.17] e ditadores 

[Val. Max. 3.7.11]. Todos eles, no entanto, vão se referir a situações do passado, ou hipotéticas e nenhuma 

fonte nesse recorte temporal atestou para a maiestas dos magistrados contemporâneos. 
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seu sentido mais geral, para indicar uma representação abstrata dos domínios, do conjunto 

de cidadãos e do seu bem-estar comum. 

Salvo as já citadas referências da obra liviana, esse é o principal sentido nas 

escassas citações à maiestas populi romani escritas após a vitória de Augusto em Ácio. 

Essa associação se restringe às três vezes que Valério Máximo vinculou maiestas e 

populus romanus em dois trechos diferentes (Val.Max. 4.1.1; 4.8.5), e às outras três 

referências de Sêneca, o Velho em mais dois outros trechos (Sen. Cont. 9.2.11; Sen. Cont. 

9.2.11-14). Esses dados, em geral, se tornam mais relevantes quando, em paralelo a isso, 

John Richardson também relatou uma grande diminuição da vinculação entre imperium 

e populus, principalmente comparando antes e após o governo de Augusto (Richardson, 

2008, pp. 63-117). Embora o foco do trabalho de Richardson não seja essa associação em 

específico – e sim a incidência geral dos conceitos de imperium e prouincia nas obras dos 

séculos I a.C. e II d.C. – parece bastante relevante que o poder de mando (imperium) e a 

legitimidade e capacidade referentes ao exercício desse mando (maiestas) tenham sido 

concomitantemente desvinculadas da palavra populus. 

Como é de se esperar, essa mudança não aconteceu descolada de sua realidade 

política e social. Como Michèlle Lowrie (2016) destacou, o processo de mudança social 

e política vivido na sociedade romana entre os séculos I a.C. e I d.C. afetou diretamente 

condições e os locais para falar em público. De acordo com ela (2016, p. 79), a conclusão 

desse processo se daria já durante o Principado, quando a centralização do poder 

realinhou os diferentes meios de manifestação política. Assim, o fim das contiones 

(assembleias informativas) e as subsequentes restrições quanto os comitiae (assembleias 

deliberativas e participativas) modificaram tanto a maneira pela qual as leis eram feitas, 

como pela qual a literatura era exposta. Para Lowrie, o processo de centralização do poder 

em grupos ou indivíduos de caráter aristocráticos realinhou os diferentes meios de 

manifestação política, em diferentes espaços (idem., p. 79). Nesse contexto, o peso e a 

efetividade da participação popular diminuíam progressivamente, o que teria levado a 

uma transformação no foco do discurso dos oradores – e provavelmente também da 

literatura latina, em geral – que agora não se preocupavam tanto mais em falar para o 

populus, mas com a “aceitação” de seus próprios pares (ibidem.). 

Se considerarmos essa nova realidade política e discursiva, também não é mais 

tão surpreendente o esvaziamento do sentido material e a escassez da vinculação entre 

maiestas e populus romanus no período posterior à ascensão de Augusto. Em 

contrapartida, essas associações passaram a se amparar em outras duas bases semânticas; 



77  

na autoridade senatorial – que tal como visto na obra liviana poderia significar a 

autoridade coletiva e individual – e naquela do princeps e da domus Caesaris. Essa tese 

se torna ainda mais sólida e relevante quando se tem em conta que não há vinculações 

diretas de maiestas ao Senado e nem a personalidades privadas, ou a qualquer casa 

aristocrática em fontes bibliográficas latinas escritas antes de Lívio. 

Sobre a associação entre maiestas e senatus, Veléio Patérculo, em duas passagens, 

vincula diretamente maiestas e o exercício do poder pelo Senado. Na primeira delas, Vell. 

Pat. 2.89.3, o historiador do período tiberiano afirma que após a ascensão de Augusto ao 

poder, findas as guerras civis e externas, “foram restituídas a força das leis, a autoridade 

dos juízes e a maiestas do Senado. O mando dos magistrados, retornou ao seu limite 

antigo só [que] aos oito pretores foram adicionados mais dois146”. Em outro trecho (Vell. 

Pat. 2.126.2), ao realizar um balanço dos dezesseis anos do governo de Tibério até ali, 

Veleio afirmou que dentre os grandes méritos daqueles tempos estavam “o 

comprometimento com a autoridade dos magistrados, com a maiestas do Senado e com a 

gravidade dos julgamentos” [accessit magistratibus auctoritas, senatui maiestas, iudiciis 

gravitas]. Veleio relaciona a estabilidade após as guerras civis à grandeza do poder do 

Senado - maiestas senatus - e a limitação jurídica do mando dos magistrados - imperium 

magistratuum ad pristinum redactum modum. Isso, segundo ele, se manteve durante o 

governo de Tibério. O que é importante notar é que aqui a maiestas senatus assume um 

papel muito próximo àquele designado à maiestas populi romani, apontando uma 

predominância do poder do Senado e se relacionando diretamente com a aplicação 

legítima desse poder, através da atuação dos magistrados. 

Essa acepção da maiestas senatus também é retomada por Valério Máximo, que 

escreveu mais ou menos no mesmo período de Veleio Patérculo. As associações 

realizadas por esse autor oferecem, ainda, maior materialidade política a esse paralelo, já 

que elas se apoiam em dois exempla. O primeiro deles é o de Publio Vatínio, que durante 

a Terceira Guerra Macedônica teria sido preso por desprezar a maiestas do Senado 

[maiestatis eius et amplitudinis contemptor] (Val. Max. 1.8.1). Já na segunda passagem, 

Máximo citou brevemente o cursus honorum de Marco Pórcio Catão, conhecido como 

Censor, cuja glória aumentou a maiestas senatus e gerou descendentes ilustres (Val. Max. 

3.4.6.5). Cabe notar que a maiestas diminuída na primeira associação, não é a do populus, 

 

 
146restituta vis legibus, iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum 

modum, tantummodo octo praetoribus adlecti duo. 
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mas a do Senado, assim como aquela que é aumentada pela dignidade de Catão, o Censor, 

no segundo trecho citado da obra de Valério Máximo. 

Já sobre a segunda associação dentre as atestadas anteriormente, entre o princeps, 

a domus Caesaris e maiestas, três das nove passagens que associam diretamente princeps 

e maiestas entre 27 a.C. e 68 d.C. são referentes a obras escritas durante o governo de 

Augusto. A primeira delas é atribuída a Horácio. Em uma carta ao próprio imperador, 

Horácio expôs de maneira interessante como a maiestas romana se elevava junto com a 

maiestas augustana: 

 

E eu nem preferiria [escrever] discursos arrastados por terra a compor 

tuas gestas, e cantar lugares da terra, rios e cidadelas fundadas nos 

montes e reinos bárbaros e, sob teus auspícios, as batalhas travadas pelo 

mundo inteiro, e as portas fechadas com o guardião da paz, Jano, e 

Roma temida, com tu por líder, pelos Partos, se eu também pudesse 

quanto desejasse. Mas nem tua majestade aceita um pequeno poema, 

nem ousa meu pudor tentar uma coisa que minhas forças recusam 

carregar (Hor. Ep. 2.1.258. Trad. Picollo, 2015). 

Esse trecho gera uma ambiguidade quase topológica entre guerra e paz, na qual a segunda 

só é alcançada através da primeira. Augusto é o responsável por ter estabilizado o mundo 

inteiro [orbem] através de seus empreendimentos militares, mas não é chamado de 

imperator e sim de princeps [te principe], destacando sua civilidade [ciuilitas]147. 

Horácio continua nessa mesma linha, sublinhando que ao mesmo tempo em que o 

governante agia como Jano, o guardião da paz, era temido [fomidatus] pelos Partos. 

Convém notar que é esse temor a Augusto, que levava ao temor a Roma – e não o 

contrário. Esse sentimento indicado pela palavra formido [- onis] também sugere 

reverência (OLD, 1968, p. 723) e tem associações diretas com a maiestas divina148. 

Essa reverência quase religiosa também é observável nas três citações atribuídas 

a Ovídio. Como afirmou Maria C. de Souza Pimentel (2018, p. 6), Ovídio 

recorrentemente se colocou como vítima da ira dos deuses para ilustrar a fúria do próprio 

imperador – Augusto. Diante disso, assumiu, em todas suas obras no exílio, uma postura 

que misturou piedade (pietas) e temor (timor). Assim a abordagem das associações 

ovidianas segue um caminho diferente de Horácio ao apontar explicitamente um caráter 

mais direto no exercício do poder e a superioridade do princeps sobre os demais. Em Ov. 

 

 

147 De acordo com Wallace-Hadrill, civilitas apropriadamente evoca o comportamento de um governante 

que é ainda um cidadão em uma sociedade de cidadãos, onde a liberdade e a dignidade dos ciues está 

protegida pela lei, e não pelo capricho de um autocrata (Wallace-Hadrill, 1982, p. 42). 
148 Cf. Verg. Aen. 7. 608 e Tac. Germ. 39. 2. 
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Trist 2.1.512, o poeta - exilado e buscando o favor do governante - destacou as leis de 

adultério formuladas durante o governo augustano. Dentro desse contexto, relacionou a 

maiestas de Augusto à ideia de grandeza e beneuolentia ao afirmar que o princeps tinha 

a capacidade de observar todo mundo e favorecer a todos149 [maiestas adeo conlis ubique 

tua est/luminibusque tuis, totus quibus utitur orbis]. 

Já em Pont. 2.8.30, Ovídio estendeu a associação com a maiestas à domus 

Caesaris, louvando Augusto junto a Lívia e Tibério. Apresentou, assim, esses três quase 

como uma tríade, que compartilham o governo da República. O poeta atribuiu maiestas 

a Lívia, que como a companheira perfeita de Augusto, não exercia esse atributo de 

maneira opressiva para seu marido [et cui maiestas non onerosa tua est]150. Nesse caso, 

como destacou Mario Pani a maiestas atribuída à domus Augusta “anula seu caráter 

privado e qualifica sua função pública como referência e expressão do populus Romanus” 

(Pani, 2012, p. 13). 

Ovídio também viveu os primeiros anos do governo de Tibério. Em Pont. 4.9.68, 

ele destacou a superioridade do mando [imperium] do novo Augusto, chamando-o de 

cônsul mais poderoso [summo consule151]. Junto a isso, ele afirmou que esse mando foi 

multiplicado pela capacidade do imperador em agir como patrono152, ou seja, de conceder 

favores [beneficiis]. Foi justamente essa capacidade de ação que fez o poeta se referir ao 

 

 

 
 

149 Essa ideia aparece recorrentemente nas fontes. Por exemplo, o discurso de Vitrúvio, no prefácio da obra 

De architectura, é dedicado ao imperador e tem uma abordagem muito direta para falar do poder de 

Augusto. Nele o autor declara que a "mente e poderes divinos" de Augusto ganharam "o Império do 

Mundo", todos os povos estavam esperando suas ordens, o Senado e o povo estavam sendo governados por 

seus pensamentos e conselhos e o imperium antigamente detido por seu pai César passara ao seu poder 

(Vitr. 1. praef. 1-2). 
150 Em Femina Princeps: Livia in Ovid’s Poetry, Thakur desenvolveu a ideia de que Lívia aparece em 

Ovídio como a mater patriae, o paralelo feminino ao poder augustano. Segundo ela, isso indicaria que a 

influência de Lívia na condução do principado era comparável à de Augusto, e posteriormente a de Tibério: 

“na medida que a hierarquia da família imperial foi estendida para se tornar a do Estado, o papel de Livia 

na domus augusta expandiu-se para além dos limites do lar” (Thakur, 2014, p. 207). Isso faz sentido em 

grande medida. No entanto, pensando no âmbito da maiestas, Lívia parece-nos mais conectada à ideia de 

maiestas matronarum, exposta em Afr.Tog. 326 e Liv. 34.2.8. A imagem de Lívia (mater) parece ser 

derivada diretamente da maiestas augustana. Assim, quando Ovídio fala que a maiestas da mater se projeta 

sob a domus Caesaris sem oprimir o pater, ele admite a influência positiva de uma matrona sobre sua 

própria casa. Além disso admite a influência dessa casa sob o Império. Esse é um elogio duplo, pois também 

funciona como uma maneira de elogiar a não opressão de Augusto sob a res publica e o controle do 

imperador sobre sua familia. Assim como Augusto age com a res publica, Lívia agiria em sintonia, com a 

domus. 
151 Tibério ocupou seu 3º consulado em Janeiro de 18 d.C. 
152 A ação referida por Ovídio é a indicação de Públio Pompônio Grecino e Caio Norbano Flaco ao 

consulado. Como destaca Francesca K. A. Martelli, em Ovid's Revisions: The Editor as Author (2013, p. 

204), o fato desse poema ter sido publicado após a morte de Augusto e de Flaco e Grecino serem nomeados 

cônsules em 15 e 17, respectivamente, nos leva a crer que era endereçado ao novo imperador, Tibério. 
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princeps como auctor153. Diante desse cenário, a auctoritas é estabelecida diretamente 

através de relações de maiestas, que hierarquizam indivíduos, classificando-os dentro da 

estrutura política. Se pensarmos que, mesmo no exílio, Ovídio certamente teve acesso ao 

testamento de Augusto, essa fala poderia ser uma referência à Res Ges. 34: ao destacar a 

superioridade do mando de Tibério, juntamente com sua capacidade de gerar benefícios, 

ele reconhecia a posição superior do novo princeps, e legitimava a transição de poder. 

Essa superioridade do imperador, vinculada a sua maior dignidade e a sua 

capacidade de organizar a sociedade através da distribuição ponderada de benefícios, é 

algo que fica ainda mais evidente na obra de Veléio Patérculo. Em Vell. Pat. 2.124.1, o 

historiador destacou que, a despeito do temor de todos pela ruína do mundo [cuius orbis 

ruinam timueramus] após a morte de Augusto, a ordem pública permaneceu sem 

distúrbios [eum ne commotum quidem sensimus]. Isso, segundo Veleio, se deu graças a 

maiestas de Tibério, que foi motivo suficiente para a união de todos [tantaque unius viri 

maiestas fuit], tanto os bons quanto os maus homens, sem a necessidade de um conflito 

armado [nec pro bonis neque contra malos opus armis foret]. Veleio destacou que, diante 

desse contexto, o único momento de agitação do Senado e do povo foi, justamente, para 

que Tibério assumisse o lugar do pai, tendo em vista que ele desejava ser apenas um 

cidadão comum e não o primeiro entre todos [illius, ut potius aequalem civem quam 

eminentem liceret agere principem]. Essa passagem é muito semelhante à recusatio do 

próprio Augusto. No caso de Tibério, o estado de emergência era a morte do seu pai 

adotivo, que causaria certamente um desequilíbrio nos poderes, algo que perturbaria a 

ordem das coisas. Nas palavras de Veleio Patérculo, esse temor por parte do Senado e do 

povo fez com que o César desistisse de ser um simples cidadão e assumisse o lugar de 

Augusto. Assim, ele estabilizou o orbis através da sua maiestas, sem a necessidade de 

conflitos armados. 

Em outra passagem de sua obra (Vell. Pat. 2.99.3), Veléio Patérculo destacou que 

a reverência à maiestas de Tibério era o que garantia seu poder de mando. O historiador 

novamente deixou clara a resistência do filho de Lívia em se colocar acima dos demais. 

Quando Augusto elevou seus netos como sucessores, Tibério se retirou de Roma e 

supostamente da vida pública, temendo que sua grande fama obscurecesse os jovens. No 

 

153 Tendo essa relação em mente, o auctor, na passagem ovidiana, pode ser lido como aquele que tem 

auctoritas para realizar um ato (OLD, 1968, p. 205). Como já vimos, a autoridade, representa uma peça- 

chave, no relato augustano e está conectada à nomeação vitalícia de Augusto como princeps senatus. Sobre 

a auctoritas e o princeps, cf. pp. 71-72. 
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entanto, ao se referir sobre os anos que Tibério passou em Rodes, Veléio afirmou que a 

vida privada não afetara a grandeza do futuro princeps. A prova disso foi que os 

procônsules e legados o visitavam privadamente e lhes submetiam seus fasces [fasces 

suos summiserint] em reconhecimento a que, mesmo no retiro [otium], seu mando 

[imperium] era superior ao deles. No entanto, o mais interessante nesse trecho é a fala de 

Veleio Patérculo sobre a maiestas de Tibério. Mesmo recebendo em privado magistrados 

responsáveis por representar a res publica, o historiador expôs a maiestas tiberiana como 

pública154. Aqui, fica claro o argumento da legitimidade concedida. São os senadores, os 

magistrados e o povo que reconhecem a maiestas de alguém e isso independia da vontade 

desse alguém em exercer ou não o mando155. 

A questão da sobreposição em torno do público e do privado também fica evidente 

em uma obra de Sêneca, o Jovem: De Clementia. Nela, Sêneca atribuiu grande 

importância ao título de pater patriae, em referência à concessão dessa honraria ao 

imperador Nero156. O filósofo destacou a gravidade desse título: enquanto todos os outros 

epítetos dados aos governantes eram honorários e visavam alimentar o desejo ambicioso 

de maiestas desses indivíduos, a patria potestas era um título que obrigava o governante 

a ter “grande comedimento em consultar os filhos e colocar seus próprios interesses 

depois dos deles157”. Aqui a res publica é exposta como uma grande domus, da qual o 

princeps é o pater. Esse papel exige reverência, mas também lhe são atribuídas funções 

que devem visar o bom funcionamento dessa casa. Uma dessas funções, de acordo com 

Sêneca, é ouvir os filhos e colocar seus interesses individuais depois dos interesses 

coletivos. Nesse ponto, a relação entra a maiestas principis e a maiestas patris se 

assemelha em grande medida àquela usada por Lívio para se referir aos senadores158. Ou 

seja, como o próprio Sêneca admite, o pater patriae, além do pai da pátria, era o pai dos 

 

154 Isso é algo que fica claro com a frase: “se é que sua maiestas em alguma vez privada foi” [si illa maiestas 

privata umquam fuit]. 
155 Essa mesma perspectiva é ilustrada por Valério Máximo, em um cenário e com personagens diferentes. 

Em Val. Max. 5.5.3, ao narrar a morte de Druso, irmão de Tibério, o autor afirmou que, moribundo, Druso 

pediu para que sua tenda fosse erguida ao lado da do irmão, para que abandonasse a sua vida enquanto se 

submetia a maiestas tiberiana [eodemque tempore et fraternae maiestati cessit et uita excessit]. 
156 Convém sublinhar que essa não é uma relação feita exclusivamente por Sêneca, o Jovem. Horácio em 

Carm. 1.2.50 e Carm. 3.24.27, já havia se referido a Augusto como pai e principe [pater et princeps] e pai 

das cidades [pater urbium], respectivamente, como reconhecimento da beneficentia augustana. Sobre a 

relação de maiestas estabelecida por Nero com os demais, cabe destacar que o poeta Pérsio supostamente 

associa esse imperador a Alcebíades em suas Sátiras (Cairolli, 2016, p. 394). No entanto, maiestas, nesse 

caso, é um adjetivo que se refere à majestosa mão de Nero [maiestate manus], que fala aos cidadãos. 

Entendermos essa expressão como uma alegoria típica para descrever o mando, corrobora com a ideia de 

que o imperium depende da maiestas para ser exercido com legitimidade. 
157quae est temperantissima liberis consulens suaque post illos reponens (Trad. Ingenborg Braren, 2013). 
158 Cf. pp.63-64. 
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patres, dos senadores, sendo-lhe atribuídas as responsabilidades sobre a ordem pública, 

mas também agir com benevolência para com seus filhos (Sen. Clem. 1. 3, 3)159. 

Diante dessas associações, o que esse capítulo pode atestar sobre a relação entre 

o conceito de maiestas e a ascensão dos principes como personagens centrais na dinâmica 

política romana? O contexto de intenso conflito e competição que marcou o século I a.C. 

mostrou que uma análise da associação de indivíduos ou de grupos políticos aristocráticos 

com maiestas pode ajudar a entender melhor as mudanças hierárquicas no interior da 

aristocracia e as relações de clientelismo daquela época. Mostrou ainda que há um 

processo de apropriação semântica e política do termo160 - no caso de Cícero ou de César, 

claramente da maiestas populi romani - como forma de justificativa para ações de grupos 

aristocráticos divergentes. Essas ações, constantemente se baseavam em argumentos 

extralegais, que procuraram incorporar maiestas discursivamente, por meio de uma 

espécie de adaptação retórica dos costumes e da tradição. 

O tom de denúncia de autores como Salústio se deu, justamente, diante dessa 

preocupação com o exercício não autorizado do poder e pode ser traduzido como uma 

crítica a apropriação ilegítima da maiestas populi romani. Em Sall. Iug. 31.6, por 

exemplo, o autor, em um discurso atribuído a um senador, Caio Mêmio, acusou a 

aristocracia diretamente de deixar as leis e a maiestas do populus romanus à mercê dos 

inimigos de Roma. É um discurso emblemático, pois retirava desses aristocratas a 

dignidade do exercício das magistraturas, que passavam a ser ocupadas através do saque, 

não pelo merecimento, nem visando o bem comum, ou mesmo pelo real reconhecimento 

popular. Além disso, Mêmio, exaltou o populus – que estava em condição de seruitute - 

a recuperar a libertas que fora perdida pelo medo [metus] 161. Nessa parte, metus se 

 

 

 

 

 
 

159 Isso reverberou em séculos posteriores, por exemplo, ao enaltecer Trajano, Plinio, o Jovem (Pan.21) 

afirmou que o imperador era Pai da Pátria, mesmo sem aceitar formalmente esse título [ut pater patriae 

esses, ante quam fieres]. Adiante, no mesmo trecho Plinio justifica essa afirmação devido a benignidade 

[benignitate] e indulgencia [indulgentia] pelas quais Trajano exercia o poder. 
160 Isso é sugerido pelas fontes. Cícero, em De Inuentione (2.166.9), afirmou que existiam coisas que 

atraiam as pessoas tanto pelo valor que continham, quanto pelas vantagens derivadas delas. Diante disso, 

citou, dignitas, amplitudo e amicitia, como as principais. 
161 Segundo Salústio, retratando as palavras de Mêmio: “O medo que deviam ter por seu crime o passaram 

eles para a vossa covardia, eles, os homens a quem reuniram num só corpo o desejar o mesmo, o odiar o 

mesmo, o temer o mesmo; mas o que, entre os bons, é a amizade, é, entre os mais, o facciosismo. Se tivésseis 

vós, realmente, tanta preocupação com a liberdade como têm eles o ardor do poder, certamente não seria, 

como agora, devastada a república e iriam nossos favores para os melhores cidadãos, não para os mais 

audazes”. (Sal. Iug. 31.6. Trad. Agostinho da Silva, 1967). 
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relaciona diretamente com a escravidão [seruitus], associação característica à postura dos 

tiranos, que ascendiam devido ao exercício ilegítimo do poder162. 

A denúncia de Salústio deixa claro que a comunidade de cidadãos [populus 

romanus] perdera a capacidade de se “retroalimentar”, passando a depender de poderes 

individuais (por sua vez muito mais poderosos que os demais) para sustentar a ordem 

pública. Ou seja, a narrativa salustiana destaca que quando o populus era manipulado e 

incentivado a agir contra a comunidade, ou colocado em uma posição de submissão 

através do medo produzido pelo poder pessoal de um indivíduo ou um grupo de 

indivíduos, a própria ideia de maiestas populi romani, assim, era colocada em risco. 

Nesses casos extremos, a res publica ficava à mercê da influência de pessoas que eram 

motivadas pela ambição pessoal e se promoviam como os únicos capazes de restaurar a 

ordem e a harmonia. 

Situações como essas, antes exceções, foram retratadas como cada vez mais 

comuns no decorrer do século I a.C., diminuindo os pontos de consenso entre diferentes 

grupos políticos e levando a uma multiplicidade de dissenções, que geravam uma crise 

de legitimidade constante. Essa questão, foi parcialmente resolvida com o Principado e a 

assimilação da maiestas pública pelo princeps, que era o primeiro cidadão e aquele que 

tinha maior auctoritas, potestas e dignitas. Tal fenômeno histórico, como as fontes 

literárias e epigráficas do período mostram, não pode ser lido, simplesmente, como fruto 

de um domínio militar impositivo, pois envolveu toda uma estrutura simbólica e material. 

Essa estrutura foi essencial para garantir o sucesso na associação da dependência entre o 

bem-estar da res publica e o bem-estar pessoal daquele que ascendia a uma posição 

superior aos demais. 

Assim, antes de tudo, parece coerente situar o poder do princeps como uma 

resposta indissociável a uma lógica organizacional republicana, podendo ser visto como 

o resultado último da competição aristocrática do período, mas também como um 

elemento paradoxal, ao mesmo tempo limitador e viabilizador da cidadania em âmbito 

político. Se antes do período entre 47 a.C - 27 a.C. o populus romanus ainda era visto 

como a principal força de sustentação política do sistema, após os acontecimentos dessa 

época ficava mais claro que a tutela et securitas populi romani não cabia mais diretamente 

 

 

162 Essa relação, evolui em uma tópica recorrente da documentação posterior, da era imperial sobre aquilo 

que Fábio Duarte Joly (2004) chamou, de metáfora da escravidão. Joly, posteriormente, em sua tese (2006), 

ainda explorou a relação entre liberdade e escravidão como algo relevante para entender o ordenamento 

político romano em suas várias esferas. 
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ao corpo de cidadãos, personificada numa estrutura fragmentada de magistrados e 

instituições públicas autossuficientes. Em última instância, ela era responsabilidade de 

um guardião, que centralizava essa personificação e aglutinava essas instituições, se 

responsabilizando também por garantir um controle sobre os conflitos emergentes dentro 

daquela estrutura política e social. 

Assim, é central compreender que o uso do conceito de maiestas para designar o 

princeps apresentou uma conotação de superioridade que nem sempre era aceita ou 

propagada explicitamente pelos governantes. Seu poder superior, não era inato, mas foi 

incorporado à mesma estrutura social e política de outrora, sobre os mesmos parâmetros 

de julgamento moral e ético baseados em última instância, na utilitas publica. A maiestas 

dos imperadores, assim, não pode ser indissociável da maiestas populi romani, mas se 

torna seu elemento aglutinador e representa um traço claro de continuidade. O princeps 

assim, era parte da maiestas reipublicae pois, pelo menos em tese, seria um guardião, 

aquele que agia sempre em prol da coisa pública, representando assim tanto os interesses 

dos deuses, do populus e do Senado, as três instâncias básicas de fundamentação da 

estrutura política romana (Galinsky, 1996, p. 12). 

Por sua transcendência jurídica, era esperado que o reconhecimento dos deuses, 

do povo e do Senado fossem elementos essenciais para legitimar a superioridade daquele 

que personificava a maiestas romanae. A dignitas e a auctoritas, características basilares 

que sustentavam o poder dos imperadores estavam justamente no reconhecimento público 

de sua superioridade, diante da sua capacidade de gerenciar a res publica. Como vimos, 

quando se reconhecia a posição superior de alguém também se reconhecia que esse ser 

superior teria não só a capacidade, mas também o interesse em agir em prol da ordem 

pública. Essa conexão – assim como o reconhecimento da sua dignidade e beneuolentia 

– era algo que cabia aos outros, não ao próprio detentor do poder fazer. Não foi à toa que 

Augusto dedicou as Res Gestae para evidenciar que a adesão das diversas instâncias de 

poder romanas foi o que fez com que a maiestas republicae estivesse quase que 

automaticamente conectada à sua própria dignidade pessoal, à sua capacidade de 

distribuir favores e de organizar a coisa pública. 

Sobre isso, Richard A. Bauman pressupõe, a meu ver de forma equivocada, que a 

maiestas princeps se desenvolve de maneira descolada da maiestas populi (Bauman, 

1974, pp. 18-20). Me parece claro que, tanto politicamente, como mais tarde, 

juridicamente, uma era totalmente dependente da outra e com claras marcas de 

continuidade. Tal questão é essencial para explicar o sucesso de Augusto na consolidação 
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da sua posição: através dessa associação o princeps provava ser uma solução viável e 

bem-sucedida para a resolução tanto de crises mais gerais e sistêmicas quanto problemas 

pontuais dentro da ordem pública. Diante disso, enquanto sua posição se consolidava, a 

relação entre a segurança da comunidade e o seu bem-estar pessoal se tornava mais 

facilmente visível. 

Como vimos, essa posição reverbera na literatura latina, em geral, não só durante 

o governo de Augusto, como também nos posteriores. Os louvores de Horácio e Ovídio 

sempre têm em conta a capacidade de Augusto em organizar o orbis - seja através de 

guerras ou de leis - e de realizar favores àqueles que eram merecedores. As passagens de 

Veleio Patérculo reconhecem a mesma potência em Tibério e destacam que era essa 

dignidade superior que gerava reuerentia e impedia o imperador de ser um simples 

priuatus. A passagem de Sêneca, o Jovem, escrita sob o governo de Nero, mostra que não 

há retrocessos na vinculação do princeps com a maiestas pública, mas uma evolução 

dessa associação na qual o governante caminhou para ser não só o primeiro cidadão do 

estado, mas um pater, que deveria gerir a res publica como uma domus. 

Entretanto, tal como foi mais complexo politicamente do que a imposição 

autoritária de um governo militar, o poder de Augusto foi bem mais que uma solução 

pacífica, baseada em uma racionalidade coletiva em torno do consenso. Se, em alguma 

medida, o princeps solucionou alguns dos conflitos existentes e mesmo outros que se 

apresentavam como iminentes, outras disputas e tensões se mantiveram e novas surgiram 

em torno da sua figura. Como fenômeno histórico, o Principado se formou em um 

contexto de intensa negociação de fronteiras, dentre as quais a atuação política e 

intelectual da elite teve que se acomodar à posição ocupada pelo poder de um elemento 

superior e, mais do que isso, em larga medida a produziu. Assim, a atividade política do 

princeps não se desenvolveu sem resistência e a capacidade política (em sentido amplo) 

de cada imperador pareceu ser essencial para lidar com esse cenário. 

Como apontaremos nos últimos capítulos dessa tese, essa resistência parece ter 

sido mais referente a ações particulares dos imperadores, do que propriamente diante da 

sua posição, de maneira geral. Ou seja, os questionamentos não se voltavam para a 

maiestas imperial em termos abstratos, mas para a ilegitimidade de seu exercício, julgada 

inclusive a partir da compreensão dessa legitimidade mais geral. A teoria era aceita: o 

princeps incorpora a maiestas populi romani e atua como pater patriae. O problema era 

a passagem da teoria à prática. De todo modo, parece-nos que o julgamento dos atos e 

palavras dos imperadores partiram da aceitação da legitimidade de sua maiestas como 
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algo de interesse público e, portanto, a preservação da maiestas principis é algo de 

interesse público e não apenas do imperador. 

Quanto a isso, há uma contradição inerente, apontada em Res Ges. 34, sob a qual 

o Principado é caracterizado e que ocasionou a maior parte das dissidências dentro desse 

sistema durante a dinastia Júlio Cláudia: longe de ter um papel passivo, a elite política era 

decisiva na configuração dos poderes do princeps e na legitimação do exercício desses 

poderes em âmbito público. Esse ponto é tão focal como as ações do princeps para 

entendermos o crimen maiestatis sobre Principado. Diante do poder do imperador, da 

proeminência de uma Casa Imperial, e da personificação da responsabilidade da tutela 

populi romani, o sistema político se equilibrou de forma multidirecional através de um 

pacto de segurança mútuo: o imperador dava a prerrogativa de sua defesa pessoal ao 

Senado e o Senado dava ao imperador a prerrogativa de manutenção da hierarquia e da 

ordem pública. Como veremos nos capítulos 3 e 4, esse cenário não permite que o crimen 

maiestatis seja compreendido como uma arma política unilateral, que serviu ao exercício 

da tirania do princeps, mas como uma ferramenta de apropriação variada, que por vezes 

cumpriu seu propósito de regulação aristocrática, e por outras serviu como suporte para a 

ascensão política de indivíduos variados, inclusive do próprio imperador. 

Nesse sentido, pensar em um conflito minimamente organizado – e polarizado – 

entre o princeps/Casa Imperial e o Senado, por exemplo, parece não fazer sentido. Os 

senadores, formavam o plantel de magistrados sêniores e se atuavam como a assembleia 

legislativa e judiciária mais importante do Império, parceiros do imperador no exercício 

do poder. Eram eles que ocupavam os cargos administrativos e militares mais altos do 

Império Romano e eram também aqueles que recebiam as maiores dignidades públicas. 

Ao mesmo tempo, o imperador também era um senador e nisso se baseavam os 

parâmetros morais e éticos pelos quais ele deveria se comportar. 

No entanto, como vimos nesse capítulo, nem Augusto nem nenhum daqueles que 

o sucederam no governo do Império foram senadores comuns. É ingênuo pensar que seus 

contemporâneos os encaravam assim. O princeps era o maior dentre os senadores e a 

garantia de manutenção desse status era essencial para que ele conservasse a legitimidade 

de seus poderes extraordinários e, ao mesmo tempo, fosse garantidor do ordenamento que 

gerava honra e prestígio para o conjunto da aristocracia. Para isso, não podia admitir que 

nenhum aristocrata concorresse com sua posição sobre a tutela da maiestas populi 

romani. Mais do que isso, qualquer um que fosse uma ameaça física ou meritocrática à 

posição do imperador colocava todo sistema político em risco, já que a estabilidade da 
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res publica passava a depender da estabilidade da sua posição. Assim, a proteção à 

dignidade do imperador era algo decisivo não só para ele próprio, mas para todos aqueles 

que desejavam a salus, a pax, a securitas, ou qualquer outro termo que designasse a 

estabilidade do sistema político. 

Diante dos pontos expostos, fica mais claro porque o conceito de maiestas, após 

27 a.C. seja vinculado predominantemente a indivíduos particulares. Assumir que aqueles 

que não ocupavam magistraturas públicas eram portadores de maiestas era assumir 

mesmo que indiretamente, a possibilidade da maiestas principium e a legitimidade de 

atuação de um poder autoritário, que não, necessariamente, era legalmente regulado. 

Tendo em vista que o voto ou o apoio político do princeps passa a ter grande impacto, 

não é surpreendente que a notoriedade de sua posição também fosse admitida em âmbito 

discursivo. Também faz sentido que maiestas tenha adquirido uma maior associação com 

o Senado, já que essa ordo, junto com o próprio imperador, se apropriou da capacidade 

sintética das assembleias populares, passando a funcionar como o principal elemento 

deliberativo e participativo dos assuntos públicos (Eck, 2016, pp. 103-105). Essas duas 

associações – sobre o Senado e o princeps - parecem nos conduzir a um apontamento 

coerente em relação à maiestas, pois esse era um atributo concedido na medida em que a 

superioridade de quem o recebesse se materializasse em benefícios: a maiestas estava 

onde era reconhecida e, pelo menos após 27 a.C., ela deixou de ser reconhecida no 

populus. Esse argumento serve para sustentar de forma ainda mais clara a continuidade, 

do processo de centralização da personificação do poder pelo qual o Império Romano 

passou durante entre os séculos I a.C. e I d.C. 

Por fim, a análise realizada, demonstra que maiestas foi um instrumento 

intelectual e político que permitiu localizar diferentes agentes em um sistema de valores 

e em um conjunto de hierarquias, que não podiam ser encontrados estritamente sob 

responsabilidade institucional. Em uma realidade romana em que a administração da 

justiça estava diretamente vinculada à vida política, conceitos como maiestas 

transformavam não só o vocabulário político, mas acabavam sendo adaptados pela 

linguagem jurídica, fazendo sentido concreto na execução de processos públicos. Assim, 

entender o conceito de maiestas nos ajuda a entender melhor que as maneiras pelas quais 

a dignidade da res publica poderia ser diminuída ou atacada estão separadas por limites 

fluídos, que se conectam, dentre outras coisas, diretamente à importância de a quem ela 

será associada. 
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Como tentaremos mostrar a seguir, através da análise das representações iniciais 

e do desenvolvimento do crimen maiestatis sob a chamada “República Tardia”, esses 

elementos mudam e se adaptam a diferentes contextos e temporalidades, fossem eles 

republicanos ou imperiais. Assim, o crimen maiestatis, tal como o conceito que lhe atribui 

nome, contemplou agentes e ações diversas, politicamente definidos e inseridos dentro de 

um campo de disputas latente que constituiu a cidade de Roma. 
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3.0. O crimen maiestatis como expressão de legitimidade e conflito na República 

Tardia. 

 

Defini no capítulo anterior o que era maiestas e como essa relação foi representada 

e apropriada literariamente dentro de um cenário político de competição e conflito. Nesse 

capítulo tenho o objetivo de analisar o nascimento e desenvolvimento inicial da 

tipificação jurídica da maiestas, o crimen maiestatis imminutae, inserindo-o como uma 

tentativa positiva de resposta àquele cenário. Para isso, optei por não definir rigidamente 

um recorte temporal fixo. No entanto, o período compreendido entre o início do domínio 

mariano sobre Roma (105 a.C.- 99 a.C.) e a morte de Júlio César (44 a.C.), pode ser 

registrado como referência contextual, pois é nessa época que o crimen maiestatis se 

desenvolve e toma forma inicial, através da primeira lex de maiestate, a lex Appuleia. 

Esse capítulo procurou mostrar como a criação e o desenvolvimento do crimen 

maiestatis foram processos articulados em resposta a um cenário de fragmentação da 

legitimação aristocrática e enfraquecimento das instituições políticas da res publica, 

durante os séculos II e I a.C. O argumento principal aqui foi que as legislações pertinentes 

à proteção da ordem pública e à regulação da elite política - como maiestas imminutae - 

são parte das tentativas de reestruturação do aparato de legitimação que fundamentava o 

exercício do poder no Império Romano daquela época. Complementarmente a isso, é 

importante destacar qualquer tentativa de análise formalista do ponto de vista jurídico é 

incapaz de compreender as inúmeras variantes políticas que cerceavam essas legislações. 

A primeira parte do capítulo pretende, justamente, tratar dessa questão, discutindo 

introdutoriamente algumas das principais causas e consequências dessa fragmentação, 

considerando o contexto de expansão do Império Romano. Essa introdução contextual 

exerce um papel importante para a compreensão das condições de criação e 

desenvolvimento do crimen maiestatis, pois entendo o surgimento e desenvolvimento 

desse crime como uma resposta à algumas demandas de grupos sociais e transformações 

políticas daquela época. 

A segunda parte desse capítulo tem o objetivo realizar o que chamarei aqui de 

exercício de historicização do crimen maiestatis. Isso, por sua vez, inclui um retorno aos 

principais precedentes legais que foram responsáveis por gerar, em diferentes níveis, 

jurisprudência relativa a esse crime. O ponto inicial dessa análise se situa na legislação 

de perduellio, que antecedeu as leges maiestatis como mecanismo jurídico de proteção e 

estabilidade sobre a ordem pública. Em seguida, trataremos da lex Appuleia de maiestate, 

a primeira legislação pública a referenciar e tipificar diretamente a maiestas populi 
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romani imminutae. Analisaremos como essa legislação nos foi apresentada pelas fontes, 

utilizando a acusação de maiestas contra Caio Norbano Balbo como o estudo de caso 

central. A quarta sessão desse capítulo tratará da lex Cornelia maiestatis, promulgada por 

Sula em 81 a.C. Essa lei, fez parte de uma grande reforma constitucional que procurou 

reforçar o controle sobre a atuação das elites dirigentes, tanto dentro da cidade de Roma, 

como nas províncias, limitando os poderes coercitivos de magistrados cum imperio 

através do controle do Senado e, por fim, visando à restauração do equilíbrio na 

competição interna por magistraturas públicas. Por último, trataremos da lex Iulia de 

maiestatis, promulgada durante a ditadura de César, apontando que não parece ter sido 

essa legislação que afetou centralmente a ideia de maiestas populi romani imminutae, 

mas sim, conforme tratamos no capítulo anterior, o progressivo esvaziamento político- 

material da associação e sua assimilação personificada em indivíduos de grande 

dignidade que davam maior materialidade e possibilidade de definição ao conceito 

maiestas, retirando a subjetividade de uma responsabilidade coletiva de regulação e 

inserindo um sujeito real como responsável pela tutela populi romani. 

Assim, diante daquilo que a documentação disponível nos permite, 

evidenciaremos como se deram tipificação do conceito de maiestas em âmbito jurídico e 

quais as consequências delas diante do contexto político de expansão imperial e 

intensificação da competição aristocrática durante o século I a.C. Esclarecer esses 

elementos é um pré-requisito importante para entendermos o papel restrito exercido pelo 

crimen maiestatis nas narrativas que nos contam a história dessa época. Ademais é um 

passo essencial para projetarmos melhor as mudanças sofridas em suas representações 

posteriores e quais as relações dessas mudanças com as tentativas de resposta da elite 

política às diversas crises sistémicas, derivadas da incapacidade daqueles que 

controlavam o acesso à política e o exercício da justiça de responderem as novas 

demandas da política imperial. Em síntese, vamos acompanhar como a personificação 

crescente do conceito de maiestas veio a responder a transformações e conflitos e como, 

posteriormente, esse conceito tanto ilumina um novo estágio dessas lutas quanto é 

instrumentalizado para que elas acontecessem. 

3.1. Crise de legitimidade e conflito político na República Tardia: debate geral. 
 

É de conhecimento comum que a palavra aristokratia [ἀριστοκρατία] tem origem 

grega. Seu sentido semântico sugere uma tradução direta como o governo dos melhores - 

os aristoi [ἀριστοι] são literalmente os melhores e kratia [κρατία] significa, basicamente, 
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poder ou o exercício desse poder163. Considerando esse conceito inicial, a primeira 

questão que é importante colocar pode ser resumida, basicamente, em: o que qualificava 

uma aristocracia romana? Para responder essa pergunta, devemos buscar se há algum 

sentido compartilhado naquilo que seria “o melhor”, ou “os melhores” naquela sociedade 

e se isso é possível de ser visto dentro das temporalidades (República e Império) que 

compõem nosso estudo. Quanto a isso, o que a historiografia moderna assume de forma 

mais ou menos comum é que a posição aristocrática na sociedade romana se baseava, 

principalmente, na ocupação de cargos públicos elevados dentro de um cursus honorum 

pré-determinado. 

Ou seja, em maior ou menor grau, a condição aristocrática – de superioridade dentro 

do corpo civil e da ordem social - estava diretamente atrelada a capacidade de exercício 

legítimo do poder político, através da ocupação de magistraturas (Holkeskamp, 2010, pp. 

89-91). Karl-Joacquin Hölkeskamp afirmou que esse era o único aspecto que realmente 

unia uma “aristocracia romana” e a fazia compartilhar valores e uma cultura política 

semelhante. Segundo ele, embora os aristocratas, individualmente se guiassem por 

motivações egoisticamente orientadas e não-homogêneas a cultura política romana estava 

atrelada à prestação de serviços públicos. Robert Morstein-Marx (2013, p. 38) se 

aproximou da análise de Hölkeskamp, mas relativizou a exclusividade da participação 

política para a condição aristocrática, admitindo que aspectos econômicos tinham um 

valor maior do que aquele que Hölkeskamp estava disposto a admitir – outros autores 

como Moses Finley e Mikhail Rostovtzeff já haviam atestado isso anteriormente164. 

Isso qualificava essa elite, de acordo com Hölkeskamp, como uma aristocracia “de 

ofício” [aristocracy of offices] por Hölkeskamp (2010, p. 88). Diferentemente das 

nobrezas da Europa Medieval e Absolutista, a aristocracia romana era um grupo que tinha 

uma herança genética condicionante, mas que não era um determinante fundamental para 

 

 

163 O equivalente latino aos aristoi eram os boni, ou optimates. Sobre isso, Mouritsen faz uma qualificação 

bastante lúcida que expõe todos os aristocratas romanos como optimates cf. Mouritsen, 2017, pp. 115-126. 
164 Outros estudos e perspectivas centrais sobre a aristocracia romana podem ser citados: Ronald Syme usa 

de categorias sociológicas como base teórica para escrever aquele que talvez tenha sido o estudo mais 

famoso do século XX sobre a aristocracia romana (Syme, The Roman Revolution, [1939], 2002). Em outro 

estudo igualmente importante Wallace-Hadrill, em Roman Cultural Revolution (2008), aponta que foi uma 

revolução intelectual que privou as elites nobiliárquicas romanas de seu domínio tradicional durante os 

séculos I a.C. e I d.C. Esses são só alguns exemplos. Não pretendo, aqui, negar a existência de práticas 

econômicas, sociais e culturais que definiam modelos de comportamento aristocrático e a própria condição 

aristocrática. No entanto, meu ponto é que apesar dessas categorias serem importantes para entender as 

aristocracias romanas de determinadas épocas e em contextos específicos, a participação política regular 

era uma constante aristocrática mais sólida, decisiva e que inclusive tinha a capacidade de condicionar as 

demais. 



92  

o sucesso no cursus honorum165. A transmissão do elemento político que legitimava o 

status aristocrático não era hereditária e membros de famílias patrícias e plebeias, ou 

mesmo aqueles chamados de nobiles166, principalmente a partir do século III a.C., tiveram 

que se submeter ao julgamento popular e competir por cargos públicos em eleições. 

Assim, a aristocracia romana não pode ser desenhada como hereditária, pois o acesso aos 

cargos políticos, que condicionava a condição aristocrática, não era ininterrupto ou direto 

e não havia restrições formais que pré-condicionassem a ocupação de magistraturas para 

o cidadão romano167. Isso não significava que a descendência familiar era algo 

irrelevante. Ela facilitava a ascensão no cursus honorum, já que a popularidade e a 

prestação de serviços públicos - que eram as principais fontes de dignitas e os elementos 

essenciais nas eleições - eram transmitidas de indiretamente de forma parental, tal como 

a fama, riqueza e as redes de solidariedade. 

Outro fator característico da aristocracia romana, segundo Hölkeskamp, é que ela só 

existia e assumia o domínio sobre o sistema político e social porque sua posição era 

garantida pela comunidade de cidadãos (populus). Os aristoi, na Roma Antiga, só 

existiam porque alguém os reconhecia como superiores. A necessidade de legitimação, 

assim, conectava politicamente os diferentes grupos e estratos que constituíam a res 

publica. Diante disso, Holkeskamp destacou que havia, invariavelmente, um diálogo 

ritualístico entre o cidadão comum e a aristocracia governante. Esse diálogo era aquilo 

que cimentava a estabilidade do sistema político. Ele se manifestava tanto nas cerimônias 

 

 

 

165 Cf. Hölkeskamp, 2010, p. 189. Hölkeskamp destaca que o status não condicionante da vinculação 

familiar não elimina o fato que as principais gentes dominavam – mas não monopolizavam exclusivamente 

– o cenário político da República. Ele expõe alguns dados: “o número de cônsules com ancestrais consulares  

nunca caiu abaixo de 70% após o início do século II a.C. Na última geração da República (entre 80 e 50 

a.C.), chegou a 80%, o que é uma taxa impressionante de autorreprodução. Por outro lado, mais uma vez, 

não devemos entender a noção de 'exclusividade' de maneira rígida e formalista, tal como implicaria que a 

participação coletiva do grupo permaneceu estável por um longo tempo e que, vice-versa, todos os membros 

individuais invariavelmente manteve seu status” (Ibidem.p. 189). 
166 A categoria de nobilitas é constantemente atribuída à aristocracia que ascendeu ao poder após o Conflito 

entre Ordens (494 até 287 a.C.) e a fusão entre os patrícios e os plebeus de maior destaque. No entanto, 

como Holkeskamp (2010, p. 76) destacou ela é sempre usada como aforismo e não para designar qualquer 

tipo de ordem social regulada. 
167Cf. Holkeskamp, 2010, p. 78. Basicamente, Holkeskamp dialoga com duas linhas historiográficas 

opostas para condicionar seu argumento de que a aristocracia romana baseava sua condição na 

"hereditabilidade" e não na hereditariedade - a diferença entre os dois termos seriam as rupturas na 

transmissão do status social e político. Por um lado, ele critica a tese de Fergus Millar (Millar, 1998) sobre 

a inexistência de um domínio aristocrático ou oligárquico em Roma. Por outro, ele se aproximou das 

conclusões e Keith Hopkins, que através de levantamentos estatísticos detecta uma alternância de famílias 

aristocráticas no controle das principais magistraturas romanas (Hopkins, 1983). Essa alternância, segundo 

Holkeskamp, além da grande competitividade e pouca disponibilidade de cargos, se dava principalmente, 

pelo alto índice de mortes em comparação com a natalidade (Holkeskamp, Op.Cit., p. 86-88). 
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oficiais, em festivais religiosos e assembleias, como no dia a dia em âmbito público, seja 

nas relações sociais regulares ou na arquitetura da cidade de Roma168. 

Isso não significa que estamos falando de um sistema democrático, no modelo grego 

clássico. Henrik Mouritsen (2017) destacou que, dentre outras coisas, o caráter 

representativo da res publica o diferenciava da democracia grega. Para ele, as assembleias 

romanas não eram um mecanismo direto de participação política, mas se estabeleceram 

como o principal meio de afirmação do controle da aristocracia governante sob o sistema 

(Ibidem., pp. 16-17). Mouritsen afirmou que era impossível negar esse domínio169, mas 

também era impossível negar a importância da constante necessidade de legitimação que 

esse domínio exigia (Ibidem., pp. 2-3). Isso porque, apesar de condicionadas pelo crivo 

popular, as várias assembleias e reuniões só eram convocadas e realizadas sob autorização 

e tutela de um magistrado legitimamente eleito, que assumia o controle total sobre elas 

(Ibidem., pp. 16-17). Esse homem, invariavelmente pertencia à aristocracia pois era 

reconhecido publicamente dentro daquele grupo (Ibidem., p. 17). Assim, para Mouritsen, 

o exercício do poder em Roma, mesmo durante a República, era essencialmente 

personificado, pois o populus “não existia como corpo político independente de seus 

líderes” (Mouritsen, 2017, pp. 17-18) e “não tinha meios legítimos de convocar ou expressar 

seus pontos de vista sem uma liderança formalizada” 170. 

Essas lideranças, por sua vez, surgiram da experiência individual de aristocratas – 

ou seja, a ocupação de magistraturas e as dignidades públicas alcançadas não só pelo 

sujeito em questão, como visto, mas também de acordo com a herança familiar que lhe 

era cara – diante de uma estrutura política competitiva, responsável por hierarquizar 

indivíduos que estavam juridicamente dispostos em uma situação de igualdade, dentro de 

 

168 Sobre a interação entre populus e elite, Hölkeskamp destaca a ocupação de espaços públicos. Para ele a 

presença tinha um fator muito importante na política romana (Hölkeskamp, 2010, p. 180-181). Era esse 

fator, durante o período republicano, que se materializava principalmente nas contiones, que se colocavam 

como parte de um sistema comunicativo que unia o populus a sua elite, gerando consenso entre as partes. 
169 Para uma interpretação diferente, cf. Millar, 1998, p. 4; Idem., 2002. 
170 Cf. Mouritsen, 2017, p. 17. Mouritsen, como Hölkeskamp, também identificou as contiones como os 

principais instrumentos de interação política entre a aristocracia e o populus. Para ele, bem como para o 

outro, as assembleias eram mais rituais cívicos do que propriamente instâncias decisórias (Ibidem., p. 19). 

Assim, essa assembleia, teria sido mais importante para qualificar o domínio aristocrático sob a política 

republicana do que para salientar o poder popular em si (Ibidem., p. 17). Mouritsen ainda destaca que, ao 

mesmo tempo, a liderança personificada qualificava o regime a participação popular era coletiva e não 

individual. O voto, por exemplo, era em bloco, tomado em centuriae ou tribu. Isso fez com que o populus 

convocasse e agisse constitucionalmente sem participação em larga escala, separando “o populus como um 

conceito político de sua realidade física, permitindo que o primeiro estivesse formalmente presente em 

todas as suas partes constituintes, sem que a massa de cidadãos romanos estivesse realmente presente” 

(Ibidem., p. 26). Mouritsen destaca que isso dava ao populus um elemento de abstração inerente a sua 

existência: “qualquer multidão convocada de acordo com as regras formais e dividida em suas respectivas 

unidades era o povo romano” (Ibidem., p. 27). 
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uma mesma condição. Assim, pelo menos desde a República Tardia, havia elementos 

distintos de hierarquização dentro das próprias ordines, que definiam lugares individuais 

e familiares, garantiam a manutenção do status aristocrático, restabeleciam antigas 

famílias e promoviam novas a essa condição. 

Eram esses elementos de distinção e promoção política que geraram disputa e 

rivalidade dentro desses grupos aristocráticos. Como Nathan Rosenstein destacou, a 

rivalidade aristocrática por honos171 e dignitas172 foi uma constante na República romana. 

Isso era visível, seja no século I a.C., onde o conflito é mais explícito nas fontes, ou antes 

disso, na chamada “República Média”, período historiograficamente definido pela 

idealização de um consensus aristocrático173. Para Rosenstein, essa competição 

aristocrática incitou o caráter expansionista e consolidou a organização social republicana 

como um todo (Rosenstein, 1993, pp. 313-314). Assim, era a capacidade de gerenciar 

conflitos e controlar a competição que garantia a sustentabilidade e o equilíbrio de 

poderes na res publica. Isso não se dava devido ao medo de ameaças externas, conforme 

pode ser sugerido por parte da historiografia antiga e moderna174, mas devido a um 

imperativo de autopreservação individual dessa aristocracia em relação aos privilégios 

dos quais gozava175. 

Em resumo, reunindo as contribuições de Hölkeskamp, Mouritsen e Rosenstein 

temos um modelo no qual a condição aristocrática romana nasce e se desenvolve 

vinculada a estruturas competitivas que garantiam a afirmação e legitimação da hierarquia 

social em âmbito público. Era, justamente, diante dessas estruturas - que respondiam pelo 

 
171 De acordo com o Oxford Latin Dictionary (OLD), honos, pode se relacionar tanto com qualidades 

militares ou civis e significar, basicamente: 1) Uma estima superior de acordo com o mérito ou com o status 

social de alguém; 2) O reconhecimento da honra de alguém – deuses ou homens - ou de algo através de 

triunfos ou de uma supplicatio; 3) Concessão de honra ou respeito a alguém; 4) Uma honra especial, um 

privilégio; 5) A ocupação de magistratura oficial; 6) Uma qualidade que concede dignidade e graça a uma 

pessoa ou a uma coisa (OLD, 1968, p. 801) 
172 De acordo com o OLD, dignitas pode significar, basicamente: 1) adequação, para um trabalho; 2. 

Dignidade, excelência, seja visualmente ou na execução de alguma ação; 3) Um atributo que conferia status, 

tanto poderia ser uma magistratura, quanto uma posição específica dentro da estrutura social; 4) Reputação 

ou estima, como uma condição usufruída por alguém mas apontada por outros. (OLD, 1968, p. 542) 
173 Sobre a relativização dessa ideia cf. Mouritsen, 2017, pp. 107-111. Para Mouritsen, o Senado, longe de 

ser um único corpo unificado, ou um fórum de debate aberto entre iguais, era altamente estruturado e 

hierarquicamente organizado, estando a política senatorial nas mãos de poderosas famílias consulares de 

longa duração (Ibidem., p. 146). 
174 A concepção de Rosenstein é importante para relativizarmos a ideia da aristocracia como um conjunto 

de indivíduos bem articulados e que conduziam de maneira harmoniosa demandas coletivas ou qualquer 

tipo de interesse de “classe” dentro do sistema político (Rosenstein, 1993, pp. 315-320). Sua crítica se dá, 

principalmente, ao trabalho de Robert Devellin, “The Practice of Politics at Rome 366-167 B.C” (1979). 
175 Rosenstein cita o exemplo de M. Claudio Marcelo (Rosenstein, Op. Cit., pp. 321- 322) para ilustrar que 

mesmo em meio a crises externas, os senadores estavam mais importados com a manutenção da ordem e 

das tradições do que com eleger generais com maior capacidade militar para resolver aqueles problemas. 
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nome de res publica [coisa pública] - que a aristocracia dominante se organizava e 

compartilhava seu domínio. A competição era um elemento estruturante daquela 

sociedade e, além de tudo, foi uma maneira pela qual os indivíduos se agrupavam diante 

de um conjunto de regras e evitavam o conflito direto pelo poder176. Foi diante da 

adaptação desse sistema que as res publicae177 romanas foram capazes de assegurar o 

domínio político aristocrático de múltiplas aristocracias e garantir a estabilidade de 

condições que permitiram o desenvolvimento e expansão daquele Império. 

Durante muito tempo, os estudos sobre a competição aristocrática durante a 

República Tardia seguiram a análise indicada por Theodor Mommsen (1999 [1889], pp. 

170-176), que desenhou a elite política romana polarizada entre dois partidos 

diametralmente opostos, chamados por Cícero (Sest. 97) de optimates e populares. 

Segundo Mommsen, esses partidos procuraram monopolizar o poder através da 

autoridade do Senado ou da legitimidade popular, respectivamente (Ibidem., pp. 175- 

176). Estudos posteriores desconstruíram pouco a pouco essa visão. Eles destacaram, 

principalmente, seu caráter anacrônico ao tratar elementos políticos romanos com base 

em uma estruturação partidária moderna (Gelzer, [1969] 2001; Lintott, 2006, pp. 1-15; 

Syme, [1939], 2002; Scullard, 2011) e sua perspectiva simplificadora e elitista, ao 

desconsiderar quase que completamente a influência popular na ordem pública (Millar, 

1984; Astin, 1989, pp. 171-172). 

Outras análises, mais recentes, mostraram ainda a artificialidade da própria 

polarização de Cícero (Robb, 2010; Russell, 2013; Mouritsen, 2017, pp. 122-136). Dessa 

maneira, como mostrou Maggie Robb, a divisão ciceroniana entre optimates e populares 

 

176 Questões como essas me levaram a considerar uma abordagem teórica de raiz sociológica, que vem 

ajudando a nortear a maneira como venho pensando como as relações humanas na sociedade romana devem 

ser abordadas nesse trabalho: a chamada Teoria Sociológica do Conflito. Basicamente, essa teoria considera 

que a sociedade é o produto de sociações entre indivíduos. A sociação, para George Simmel – o idealizador 

dessa teoria - é a forma como exteriorizamos o conteúdo, em geral, ideias e sentimentos, através de 

múltiplas interações (Simmel, 1983, p. 122). O conflito seria, então, uma dessas formas de sociação, parte 

recorrente, intrínseca ao meio social. Tal como Ralf Dahrendorf, outro expoente dessa teoria, expôs: 

“Sociedades não formam conjuntos totalmente harmônicos e equilibrados, mas sempre incluem diferenças 

entre grupos, valores inconciliáveis e expectativas. O conflito parece ser um fato social universal e o é, 

além de um elemento necessário a toda vida social” (Dahrendorf, 1971, p. 110). Assim, uma concepção 

naturalizada do conflito como violência, destruição e desordem não contribui para entendermos a 

complexidade de sua ação no processo histórico. Isso se torna mais claro quando passamos a encarar os 

conflitos como elementos indispensáveis para a transformação social. Os conflitos seriam, dessa maneira, 

o acelerador de mudanças e o principal motor da sociedade. 
177 Tal como mostra Henriette Flower não foram só uma, mas múltiplos sistemas, dinâmicos, cf. Flower, 

2011, p. 24. Assim, como ilustrou o próprio Cícero (Rep. 5. 2), durante séculos de história, essas repúblicas 

necessitaram ser, de tempos em tempos, rearticuladas através de novas conjunturas normativas e 

organizações jurídicas que confortassem o conflito emergente dentro da sociedade romana. Por parte da 

aristocracia, isso significou impor limites à própria ambição como forma de sobrevivência política. É como 

parte dessa limitação e regulação que o crimen maiestatis surgiu, tal como será mostrado nesse capítulo. 



96  

só faz sentido se vista de forma mais ampla, como um resultado da intensificação da 

competição aristocrática personalista por honras e através de estratégias políticas 

distintas, dentro de um campo de disputas aberto (Robb, Op. Cit.). Segundo Robb, essas 

factiones não se polarizaram em duas ou três, mas em uma multiplicidade, mais 

organizadas em torno de redes de solidariedade do que propriamente à aspectos 

ideológicos bem delimitados. Com isso, constantemente centralizavam suas demandas na 

dignitas e na honos de personalidades políticas poderosas, que digladiaram pela ocupação 

do espaço público, em âmbito retórico, jurídico e literário, e por vezes, em situações 

extremas, em âmbito militar – incorrendo em conflitos civis (Robb, op. cit., pp. 148-160). 

Apesar da polarização entre optimates e populares não dar conta de explicar a 

complexidade da República Tardia, pelo menos um elemento parece aceito 

unanimemente entre pesquisadores modernos e fontes antigas: houveram intensas 

divisões dentro da elite política romana que contribuíram para minar o funcionamento da 

res publica. Diante desse ponto, uma questão assume centralidade: por que essas divisões 

surgiram e como elas afetaram a legitimidade das instituições públicas a ponto de que 

homens de nascimento humilde, como Caio Mário, ou jovens com pouca experiência 

política, como os irmãos Graco, se tornassem capazes de assumir papéis centrais na 

condução da coisa pública em um sistema de raízes tradicionalmente hereditárias e 

gerontocráticas? Responder essa pergunta é um objetivo muito ambicioso para uma mera 

introdução de capítulo. No entanto, antes de continuar com qualquer análise referente ao 

período em questão é preciso pensar nesses problemas com mais cuidado, pois os 

conflitos dentro da aristocracia se conectam diretamente com o surgimento do crimen 

maiestatis e são eixo analítico central das principais fontes da antiguidade romana. 

Como foi exposto, a aristocracia romana se definia mediante uma cultura política 

baseada na competitividade, que envolvia diretamente a atividade pública e a legitimação 

dessa atuação através do reconhecimento popular. Essa lógica de competição tinha um 

efeito socializador, de geração de consenso, pois incentivava o estabelecimento de uma 

hierarquia mais ou menos clara dentro da aristocracia, algo que, juntamente com outras 

medidas – como o “desuso” da ditadura após 202 a.C. (Astin, 1989, pp. 175-176) – 

facilitava o equilíbrio, a regulação de poderes e, consequentemente, a manutenção de 

certo grau de coesão social. 

Esse modelo, no entanto, como destacou Karl J. Holkeskamp, só era funcional se 

a competição fosse algo minimamente acessível à aristocracia como um todo 

(Holkeskamp, 2010, pp. 103-104). Isso implicava em considerar certo grau de mobilidade 
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e rotatividade social como parte do jogo político. Quanto a isso, Callie Williamson (2005, 

p. 16), mostrou que uma evidência que essa mobilidade foi uma constante entre os séculos 

IV a.C. e II a.C. é o registro de que o número de famílias aristocráticas que tiveram alguma 

atividade legislativa mais que dobrou – de 16 entre 350 e 219 a.C. para 36 entre 200 e 

134 a.C. Outro dado interessante demonstrado por Williamson (Op.cit., p. 19) é o grande 

aumento das propostas legislativas elaboradas por noui homini, o que indica um aumento 

da mobilidade dentro da elite política romana e um uso consciente da atividade jurídica 

para alavancar o cursus honorum daqueles indivíduos inclusos178. 

Isso não retirou a aristocracia mais tradicional do poder pois, na prática, esses 

homens ainda eram os mais ricos, os mais experientes nos assuntos públicos, e aqueles 

que detinham os mais altos cargos e comandos militares (Hopkins, 1965, p. 17). No 

entanto, esse processo de complexificação social fez com que os grupos dirigentes 

abrissem suas próprias fileiras a “alpinistas”179. Esses homens utilizavam de suas 

habilidades militares, retóricas ou jurídicas como suporte à ordem pública, e em troca, 

eram promovidos dentro da elite política. Uma consequência disso - e um dos caminhos 

escolhidos para responder à pergunta inicial sobre as causas dos conflitos dentro da 

aristocracia - parece ter sido o surgimento de novos níveis de liderança, que 

reestruturaram as relações internas da res publica (Vanderbroeck, 1987; Williamson, 

2005, p. 200). 

Esse processo de absorção de novos indivíduos à elite política, no entanto, não 

aconteceu sem problemas. A mobilidade social enfrentou a resistência inerente ao acesso 

a qualquer elite (Wiseman, 1971, pp. 65-77; Brunt, 1982, p. 10; Williamson, 2005, p. 289; 

Davenport, 2019, pp. 151-153; pp. 242-253) - um grupo social tradicional e exclusivista. 

Além disso, existiam outras barreiras no sistema republicano que dificultavam a 

mobilidade de novos indivíduos: o número de magistraturas era limitado e o acesso às 

dignidades públicas era controlado pela elite política (Steel, 2013, pp. 5-6). Mesmo a 

ampliação dessas magistraturas durante os séculos III a.C. e II a.C., em decorrência do 

aumento exponencial do Império Romano, ou o vácuo deixado pela baixa taxa de 

natalidade e o alto grau de morticínio dentro das classes dirigentes, não parece ter sido 

 

 

 

 

178 Questões semelhantes também são atestadas por Catherine Steel. Cf. Steel, 2016, p. 223. 
179 Cf. Hopkins, 1965, p. 17. Callie Williamson é outra que destacou que a mobilidade dentro da elite 

aumentava, quando maior especialização era exigido. Na área jurídica, por exemplo, ela demonstra que a 

difusão da experiência jurídica aumentou o número de líderes em potencial, cf. Williamson, 2005, p. 186. 
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capaz de agrupar todos os novi homines inseridos na elite política (Holkeskamp, 1993, 

pp. 23-25). 

Quando falamos das magistraturas de maior dignidade então, – como a pretura e 

o consulado – esse limite fica ainda mais claro. Tal como o levantamento prosopográfico 

feito por Wiseman (1971, pp. 209-283) sobre os novi homines durante a República Tardia 

mostrou, o cursus honorum senatorial desses homens apresentou uma restrição 

quantitativamente notável, principalmente no que diz respeito ao acesso àquelas 

magistraturas cum imperio. Durante aquele período, poucos novi atingiram a pretura e 

menos ainda o consulado180. Além disso, a maior parte dos sacerdócios continuavam a 

ser uma exclusividade de ramos mais tradicionais da elite política (Wiseman, 1971, pp. 

169-173; Steel, 2013, p. 49). 

Esses dados exigem um retorno àquela consideração anterior, de Holkeskamp: a 

competição só tem um potencial associativo se incluir probabilidades de conquista dos 

prêmios em disputa por todos os competidores. Assim, se em um primeiro momento, a 

cultura política de competição da aristocracia fora alimentada pela recorrência de guerras 

estrangeiras (Rosenstein, 1993, p. 330) e a ordem pública se consolidou diante da 

possibilidade de mobilidade social, quando, por motivos diversos, as honras públicas se 

tornavam proporcionalmente mais exclusivas - e praticamente inacessíveis a 

determinados grupos politicamente aptos, mas marginalizados dentro classe política - a 

competição se tornou, assim, mais intensa. Ou seja, a ampliação da elite política não veio 

acompanhada de condições iguais de competição, aumentando as diferenças entre os 

pares e influenciando no equilíbrio do sistema. Isso parece ter contribuído para fomentar 

conflitos latentes181 e para o surgimento de forças antagônicas, que dentro da própria 

 

 

 

 

 

 
 

180 Cf. Wiseman, 1971, pp. 162-169. Quanto a isso, Peter Brunt, destacou que menos de um terço dos ex- 

pretores chegava ao consulado, num período em que dois terços desses homens eram de famílias que já 

haviam ocupado essa magistratura anteriormente (Brunt, 1982, p. 11). Em paralelo a isso, também convém 

destacar que a proporção de membros do Senado – na maior parte do tempo, pelo menos – em relação à 

população total de cidadãos também diminuiu, o que indica que a ordo senatorial se tornava ainda mais 

“exclusiva”. Como expôs Williamson (2005, p. 389): “no século IV a.C. havia 150.000 cidadãos para cerca 

de 150 senadores, em I a.C. havia mais de 1.000.000 de cidadãos, o número de senadores, 

proporcionalmente não aumentou tanto”. 
181 Esse tipo de condução política desigual por parte das elites dirigentes, tal como explicou George Simmel 

(1983, p. 127), leva ao desenvolvimento de conflitos latentes, que vão sendo constantemente negociados, 

mas que não deixam de se acumular no meio social, até que por fim projetam-se materialmente em conflitos 

diretos que, por sua vez, só se resolvem na eliminação de uma das forças antagônicas. 
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estrutura vigente, procuraram maneiras de promoção alternativas ao patrocínio da elite 

política dirigente182. 

Essa questão parece ter estimulado, assim, um processo gradual de crise de 

legitimidade aristocrática. Na medida em que essa legitimidade, era essencial para dar 

coesão à ordem pública e justificar o exercício do poder dentro do sistema republicano, 

sua fragmentação criava brechas no funcionamento das instituições republicanas que, 

progressivamente, se transformaram em lacunas importantes. Em campo político, isso, 

pouco a pouco, minou a autoridade coletiva de uma elite dominante – representada pelo 

Senado, apesar dessa associação precisar ser, muitas vezes relativizada183 – e incentivou 

a projeção de lideranças pessoais. 

Esses apontamentos já foram destacados pela historiografia moderna. Wilfred 

Nippel sugeriu que essa crise de legitimidade nas instituições republicanas existiu porque 

o Senado não conseguia agir de forma cooperativa e o tribunato da plebe era utilizado de 

maneira arbitrária por grupos políticos da elite (Nippel, 1995). Isso se refletiu na estrutura 

política como um todo, mesmo após as tentativas de reforma por Sula. Diante disso, 

prerrogativas como o senatus consultum ultimum ou a lex Appuleia, que serão analisadas 

com mais atenção nesse capítulo, assumiram características extremamente antijurídicas, 

pois geravam precedentes e justificativas plausíveis para a sedição, para a ruptura com o 

sistema (Nippel, op. Cit., p. 77). 

Outro que parece compartilhar desse argumento para explicar o conflito e a 

competição aristocrática na República é Karl J. Holkeskamp (2010). Holkeskamp afirma 

que as relações de consenso e conflito que permeavam a República Tardia se relacionaram 

com a quebra ou na diminuição da importância de relações patronais tradicionais no 

contexto expansionista e agregador vivido pela cidadania romana. Para ele o sistema 

tradicional de patronato e clientela sofreu alterações estruturais: “a teia pessoal dos laços 

entre a elite e o povo diminuíram em importância e utilidade, junto com a comunicação 

direta e a interação imediata” (Ibidem., p. 101). 

 

 
 

182 Em grande medida, essa pode ser uma chave de leitura interessante para explicar o que levou a cidade 

de Roma ao famoso Conflito de Ordens, ou Lutas da Plebe, durante os séculos V a.C. e IV a.C., que permitiu 

a reformulação da elite política romana. Cf. Holkeskamp, 1993, p. 18. 
183 Como Catherine Steel explicou que os membros do Senado foram retirados da ordem equestre, mas que 

isso não significou um grupo social homogêneo. Segundo ela, a partir do século I a.C., os equestres 

desenvolveram uma identidade política e interesses separados do Senado, algo que contribuiu para a 

intensificação da competição dentro da aristocracia. (Steel, 2013, p. 4). Henrik Mouritsen (2017, p. 134), 

também destacou a composição heterogênea da elite romana e relativizou a ideia de que o Senado fosse a 

representação de uma elite toda poderosa que se contrapunha aos interesses do “povo”. 
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Em consonância à essa hipótese, Paul Vanderbroeck atribuiu o que vem sendo 

chamado aqui de “crise de legitimidade”, em grande medida, ao enfraquecimento dos 

laços patronais que garantiam a coesão da ordem pública (Vanderbroeck, 1987, pp. 160- 

172). Para Vanderbroeck, o século II a.C. viu um processo de complexificação da 

sociedade romana. A explosão demográfica e ao crescimento geográfico contribuíram 

para que as relações patronais se tornassem mais voláteis e para que a as elites dirigentes 

ficassem mais isoladas dos setores populares. Isso que garantiu uma margem ainda maior 

de independência política às lideranças intermediárias, que procuraram maneiras de 

promoção alternativas à elite política dirigente (Ibidem., p. 162). 

Segundo Vanderbroeck, esses novos espaços aristocráticos tornavam os 

mecanismos de legitimação, em diversos aspectos, menos diretos (Ibidem., pp. 172-174). 

Tal fenômeno, por sua vez, fazia com que, as redes de solidariedade entre a elite dirigente 

(que ocupava mais recorrentemente os cargos de topo, como a pretura e o consulado) e o 

populus (que era quem legitimava a ordem pública) se afrouxassem, bem como os canais 

de comunicação entre ambos se tornassem fragmentados e fluídos. Diante disso, 

Vanderbroeck destacou que indivíduos que buscavam ascender socialmente passavam a 

ignorar os elementos hierárquicos que regulavam a elite política tradicional, acumulando 

redes de apoio políticas alternativas e o usando da violência como um artifício 

“convencionalizado” [convencionalized] de controle social, na disputa por espaços 

públicos184. 

Tanto Nippel, como Holkeskamp e Vanderbroeck fazem uma leitura muito 

coerente da competição aristocrática e do conflito político na República Tardia. Para eles 

– e aqui também me aproximo dessa perspectiva - a incapacidade progressiva de uma 

aristocracia outsider  – compostas por agentes  periféricos no sistema político – em 

satisfazer suas aspirações dentro da estrutura regular e o enfraquecimento dos laços 

patronais, que garantiam a coesão da ordem pública, foram elementos que minaram a 

autoridade da nobilitas estabelecida. Isso se manifestou em diversas áreas de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

184 Panoramas semelhantes são traçados por Nippel, 1995, p. 76 e Flower, 2006, p. 96. 
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pública: como a religião185, a capacidade militar186 ou de condução diplomática187 da res 

publica. Como destacou Richard Evans sobre o final do século II a.C.: “Figuras 

senatoriais seniores [por exemplo] haviam se tornado mais vulneráveis agora do que 

provavelmente no passado” (Evans, 2004, p. 16). Por um lado, essas transformações 

parecem ter levado a uma deslegitimação gradual dessa elite dirigente, que gerenciava a 

ordem pública, indicando enfraquecimentos pontuais, mas que se acumulavam nas suas 

relações com a comunidade cívica. Por outro, ajudou na consolidação de um novo 

caminho político, que se baseou em uma comunicação mais direta com o populus, 

permitindo que essa elite outsider explorasse as tensões vigentes e ganhasse cada vez 

mais espaço na competição pública por dignidades e poder. Isso não significava, 

necessariamente, um compromisso ou uma preocupação maior com as demandas desses 

grupos, mas, somente, a utilização dessas demandas para invocação de sua legitimidade 

(Mouritsen, 2017, pp. 33-35) 

No entanto, parece ter sido, justamente, esse caminho que os homens chamados 

de seditiosi ou populares percorreram. Ao explorar conflitos latentes, projetando-os nas 

arenas públicas de enfrentamento político, esses indivíduos estabeleciam - ou pelo menos 

tentavam - canais de comunicação mais eficazes com os grupos sociais que passaram a 

compor o Império Romano. O grau de sucesso e a proliferação de tribunos da plebe 

considerados seditiosi no decorrer da história da República parecem indicar isso188. Por 

exemplo, os níveis de aceitação e o potencial disruptivo de Caio Flamínio189 parecem ter 

 

185 Isso ficou evidente em 114 a.C., quando diante de um escândalo, envolvendo três vestais - Emília, Márcia 

e Licínia - que foram acusadas de quebrar seus votos de castidade. A atuação branda do Pontifex Maximus 

levou o crime à júri. A condenação dos envolvidos nessa instância fez com que os pontífices tivessem sua 

autoridade contestada e com que os romanos colocassem em xeque a autoridade religiosa da nobilitas. Cf. 

Cic. Brut. 160; Nat.D. 3.74; Liv. Per. 63; V. Max. 3.7.9, 6.8.1; Plut. Quaest. Rom. 83; Dio 26 fr. 87. Para 

uma análise mais profunda sobre esse caso e sua relação com a incapacidade da elite política em administrar 

o Império Cf. Steel, 2013, pp. 27-28. 
186 Os exemplos militares são os mais claros, nesse sentido. As derrotas para Címbrios e Teutões, no final 

do século II a.C., por exemplo, contribuíram para minar a autoridade da nobilitas e a credibilidade na 

aristocracia senatorial, em uma perspectiva geral (Cf. Carrandi, 2017, p. 203). 
187 No caso da condução diplomática ineficiente, é possível destacar o episódio da Guerra contra Jugurta, 

descrito por Salústio, como aquele que talvez, tenha sido o de maior impacto na política interna e externa 

romana. Como destacou Catherine Steel, a quaestio Mamilia foi um resultado direto disso (Steel, 2013, p. 

29), algo que também permitiu a ascensão de Caio Mário: “a incompetência da nobreza criou a oportunidade 

para que Mário se tornasse proeminente” (Ibidem., p. 28). 
188 Como Mouritsen mostrou, a dissidência entre os interesses dos tribunos só acontecia quando todas as 

esferas de negociação falhavam (Mouritsen, 2017, pp. 139-140). No entanto, a divisão dentro do Senado 

ou o desacordo com grupos poderosos fora dele – como os equestres, tornaram os tribunos muito mais 

difíceis de controlar (Ibidem., p. 141). 
189 Caio Flamínio foi tribuno da plebe em 232 a.C., ano em que ele propôs uma lei agrária mesmo contra a 

manifestação contrária do Senado (Polyb. 2. 21, 7-8; Cic. Inv. 2.52). Em geral, Flamínio é considerado pela 

historiografia, como um precedente político de Tibério Graco. Além disso, Flamínio, já como um priuatus 

em 218 a.C. - mas com um cursus honorum consolidado pelo exercício do consulado de 223 a.C. - deu 
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sido menores do que os de Tibério Graco, que ocupou o cargo de tribuno quase um século 

depois. O mesmo pode ser dito de Caio Graco em relação a Tibério. O grau de 

independência de Saturnino e sua capacidade de articulação política efetiva pareceram 

maiores do que a dos três precedentes, ainda que o apoio de Gláucia e Caio Mário tenha 

contribuído muito para isso. A atividade política de Saturnino gerou uma resposta clara, 

anos depois, através da atuação tribunícia de Marco Lívio Druso190 como tribuno, 

representando a intenção da ordem pública em absorver ideias antagonistas, através da 

apropriação de pautas “populares”. Por fim, a influência de Clódio em meados do século 

I a.C. representaria o ápice desse processo, quando foi construída uma ordem pública 

paralela àquela tradicional (Vanderbroeck 1987, pp. 52-66; Nippel, 1995, pp. 96-98; 

Mouritsen, 2017, p. 120). 

Em suma, é uma tarefa difícil explicar a crise política dos séculos II e I a.C. e, 

certamente, uma ampla gama de questões foram ignoradas aqui. No entanto, um caminho 

promissor e que realmente contribui para compreendermos o cenário estudado é admitir 

que o aumento do número de indivíduos com potencial de competição dentro da elite 

política levou a uma maior intensidade da competição aristocrática e, consequentemente, 

a exclusão de muitas gentes ao acesso direto aos benefícios imperiais. Progressivamente, 

isso rearticulou as redes de solidariedade, eliminando a paridade e criando uma hierarquia 

dentro da própria elite citadina, que agora se projetava em nível imperial. Na medida em 

que um número crescente de indivíduos se recusou a aceitar essa hierarquia e procurou 

maneiras alternativas de ascender politicamente, formou-se uma estrutura de conflito, que 

 

suporte político para que outro tribuno da plebe, Quinto Cláudio, aprovasse diante da comitia plebis, a lex 

Claudia, uma lei que definia proporções máximas aos navios das gentes senatoriais, e de acordo com o 

relato de Lívio atraiu a fúria e a indignação dos senadores, motivando Flamínio a sair de Roma (Liv. 

21.63.3-5). Políbio destacou a atividade política de Caio Flamíno como demagogo (Polyb. 2. 21, 8). Em 

geral, Flamínio é considerado por parte da historiografia moderna como um precedente político de Tibério 

Graco, cf. Develin, 1979, pp. 269. 
190 Marco Lívio Druso foi um aristocrata da gens Livia que ficou marcado pelo seu polêmico tribunato em 

91 a.C., que é considerado por Apiano, principalmente, como o estopim para o início das Guerras Sociais 

(App. B Civ. 1, 37). Druso - também apelidado de “o Jovem”, em referência ao seu pai, um ex-censor, de 

mesmo nome - veio de uma família tradicional, com diversos personagens consulares e durante sua 

atividade política como tribuno da plebe procurou defender os interesses da elite política que controlava o 

Senado. Para isso, elaborou um conjunto de leis que procuravam realizar diversas mudanças na res publica. 

Dentre elas uma reforma na composição das quaestiones (Liv. Per. 70), um amplo programa de reformas 

agrárias, que incluía a criação de novas colônias na Itália e Sicília (App. B Civ. 1, 35-36), além da promoção 

de diversos equestres ao Senado (App. B Civ. 1, 35; Liv. Per. 71). Esse ao que parece, foi o principal foco 

de resistência à sua reforma (App. B Civ. 1, 35-36; Val. Max. 9. 5, 2). Em 91 a.C, as leis aprovadas no 

tribunato de Druso foram revogadas (Asc.Corn. 68-69). A perda de apoio político, ao que parece levou 

Druso a se aproximar das elites italianas, que se revoltariam pouco depois. Druso foi assassinato em 91 a.C, 

às vésperas do início do conflito entre os romanos e os aliados itálicos (App. B Civ. 1, 36; Vell. Pat. 2,13; 

Cic. De Nat. 3, 81). Sobre a atividade política de Druso cf. Badian, 1962, pp. 223-224; Gruen, 1966, pp. 

61-62; Mouritsen, 1998, pp. 109-152. 
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minou o antigo sistema competitivo que regulava a competição aristocrática por honos e 

dignitas. O resultado dessa conjuntura foi a corrupção da justiça pública e o aumento 

violência como estratégias de resolução de conflitos políticos. 

Diante disso, houve a necessidade de constantes reformas dentro da estrutura 

judiciária, visando controlar o potencial disruptivo da competição aristocrática e 

estabelecer uma estrutura de poder mais bem delimitada e menos passível de ser 

corrompida pelos conflitos políticos vigentes. Entre várias singularidades dentro dessa 

nova estrutura, houve a tentativa de criar leis mais específicas, baseadas em processos 

judiciais melhor definidos, que visaram estabelecer limites mais diretos para o 

comportamento da elite política imperial. Como veremos a seguir, o crimen maiestatis, 

foi promulgado em meio a esse contexto, apresentando-se como um dos desdobramentos 

do crime de perduellio, que, por sua vez, sucumbiu diante da ineficiência das assembleias 

populares em se adaptarem à nova realidade da res publica. 

 

3.2. Crise de legitimidade e conflito político na República Tardia: o perduellio e a 

ordem pública romana. 

 

Richard A. Bauman definiu a relação entre os crimes de perduellio e maiestas 

como “um novelo tão emaranhado que o seu desenrolar depende, em grande parte, do 

ponto de vista do observador individual” (Bauman, 1963, p. 17). Bauman escreveu isso 

na década de 1960, no entanto, até os dias de hoje definir os limites entre esses dois crimes 

vem sendo um desafio bastante complicado tanto para juristas como para historiadores. 

Convém, antes de tudo, deixar claro que desemaranhar esse novelo não será nosso 

objetivo aqui. Também não cabe nesse trabalho realizar um estudo exaustivo sobre esse 

crime, algo já feito por outros191, na medida em que o crimen maiestatis – que tem seu 

desenvolvimento paralelo ao perduellio192 – é o foco de análise da tese. No entanto, 

apresentar esse delito, ainda que brevemente, ajuda a compreender melhor a necessidade 

e o contexto de criação de uma nova legislação de defesa da ordem pública, mais coerente 

com as transformações da cidade de Roma e do sistema político vigente diante do 

processo imperialista. 

Há uma dificuldade em definir claramente quem foi o perduellis. Cícero destaca 

que essa era uma palavra latina arcaica193 [priscum verbum], usada pelos romanos, para 

 

191 Cf. Guarino, 1975; Briquel, 1980; Liou-Gille, 1994; Neel, 2015. Carrandi, 2018. 
192 Essa discussão já foi feita anteriormente por nós, cf. pp. 9-12. 
193 As fontes, a partir do século I a.C., por exemplo, definiram essa palavra como obsoleta. Cf. Varro, Ling. 

5.3. O próprio Varrão (Ling. 7.49) confirma a antiguidade do termo posteriormente, na mesma obra, ao 
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designar aquele que era ou se tornava inimigo ou opositor de algo ou alguém194. Esse 

termo pareceu derivar do caráter amplamente interpretativo do delito de perduellio, pois 

antes de ser um adjetivo, designou aquele condenado por cometer esse crime (Liou-Gille, 

1994, p. 25). Em âmbito geral, pode-se considerar o perduellis como aquele que se 

convertia em uma ameaça à existência ou à estabilidade de uma comunidade, como um 

todo. No entanto, poucas induções realmente coerentes podem ser feitas de forma direta 

através das fontes, de modo que permitam chegar a uma definição consensual sobre esse 

termo quando aplicado em âmbito público. Por exemplo, em Retórica a Herênio o 

perduellis é aquele que vende a pátria ao inimigo (Reth.Her. 4. 15, 15). Já Festo (Epi. 58 

L) o caracteriza como o indivíduo que promove a guerra obstinadamente [inde et 

perduellio, qui pertinaciter retinet bellum] e o próprio Cícero também destaca que o 

soldado estrangeiro que lutava contra Roma era, em tempos arcaicos,  chamado de 

perduellis, mas que o termo usado em sua época para isso era hostis195. 

Considerando essa exposição, a tradução mais comum do crime de perduellio 

como alta traição, ou como um ato cometido contra o estado é estreita e, por vezes, 

colocada de forma anacrônica196. Conforme demonstrado por pesquisadores modernos, 

como Andre Magdelain (1973), Bernadette Liou-Gille (1994) e Jaclyn Neel (2015), uma 

coisa parece ser juridicamente comum a todas descrições literárias dos crimina 

perduellionum: acima de tudo, o perduellis aparece como o autor de uma ação que de 

alguma forma gerava desequilíbrios na ordem pública – tanto na relação com os deuses 

como com os demais membros da comunidade –, afetando o consenso entre os cidadãos, 

a coesão social e trazendo o estado belicoso latente ou emergente diante da concordia, da 

tranquillitas e da securitas, características que compunham a pax197, esperadas para o 

convívio civil sem conflitos violentos. 

 

 

citar uma rápida análise léxica da palavra, encontrada em Ênio. Para mais detalhes sobre o léxico dessa 

palavra. Cf. Bauman, 1968, pp. 20-21; Lou-Gille, 1994, p. 25. 
194Cf. Cic. Balb. 36, 9. A ideia de estrangeiro e pessoa não pertencente ou se opõe a algo ou alguém também 

pode ser vista nas fontes do século III a.C., como Plauto (Cf. Plau. Amph, 250; 643; Cist, 201; Pseud, 583; 

589) e Lúcio Ácio, Prae. 1. 11. 
195 Cf. Cic. Off. 1, 37. Quando um homem era declarado hostis ele perdia a proteção jurídica oferecida pelo 

status de cidadão romano, o que significou que poderia ser executado por seus crimes sem um julgamento 

público (Cf. App. B Civ. 1.60.271; Carrandi, 2017, pp. 18-19). Essa prerrogativa jurídica, no entanto, era 

um sinal da desestruturação da justiça na res publica. Nippel (1995, p. 66) atestou seu efeito sobre a 

hierarquia social que estruturava a ordem pública: “a promessa de dinheiro, de sangue e de liberdade para 

escravos preparados para entregar seus senhores serviu como um incentivo para fazê-lo. A propriedade dos 

anfitriões foi confiscada e suas casas arrasadas. 
196 Cf. Magdelain, 1973, p. 3. O mesmo, como vimos, também acontece em relação ao crimen maiestatis, 

cf. nota 17. 
197 Sobre essa relação Cf. Noreña, 2011, p. 130. 
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Quanto a esse último aspecto, Wilfred Nippel (1995, p. 4) define que havia uma 

grande preocupação na ideologia política romana em isolar a cidade de possíveis crises 

externas: “o limite sagrado [pomerium] constituía a cidade de Roma como uma esfera 

pacificada da qual o poder militar foi excluído”. Nesse sentido, manter o exército fora da 

cidade era entendido como um aspecto chave para o equilíbrio das forças internas e para 

o exercício da liberdade aristocrática [libertas]198. Considerando isso, cabe pontuar que o 

perduellio deve ser encarado como um crime civil (Broughton, 1940, pp. 224). Talvez 

por isso, diferentemente de outros crimes, nomeados por estudiosos modernos como 

traição, tais como a proditio ou defectio (deserção de um aliado) - julgados pela discrição 

dos magistrados, sem tinham direito de apelo - o perduellio obedecia a preceitos 

processuais e penais definidos por lei e onde o réu poderia apelar ao julgamento popular 

através da provocatio ad populum. 

A análise do crime de Horácio, por exemplo, parece exemplificar algumas 

particularidades importantes sobre a relação entre o perduellio e a ordem pública. Horácio 

foi um jovem guerreiro romano acusado do assassinato da própria irmã. De acordo com 

as fontes199, ele foi o único sobrevivente de irmãos trigêmeos após um combate pessoal 

com outros trigêmeos – os Curiatii – representantes de uma cidade vizinha de Roma, Alba 

Longa. Como vencedor do duelo, Horácio garantiu o fim da guerra entre essas duas 

cidades, a submissão contratual de Alba Longa aos romanos, e a aliança contra outros 

inimigos comuns. No entanto, quando Horácio atravessou os portões da vrbs, carregando 

as armas dos adversários mortos em meio aos festejos de seus concidadãos, deparou-se 

com sua irmã, Horácia, chorando a morte de um dos Curiatos, que lhe fora prometido em 

casamento. Vendo isso, o guerreiro vitorioso surpreendeu a todos com um ataque de fúria. 

Apunhalou a irmã, cometeu sororicídio frente ao povo. Diante desses acontecimentos, 

Horácio acabou sendo indiciado e, supostamente, condenado pelo tribunal dos 

duumuiri200. No entanto, a condenação foi suspensa e ele foi levado a julgamento popular 

 
198 Isso é algo que transparece claramente nas fontes literárias. Cf. Gell. NA. 10.15.4; 15.27.5; Varro. De 

re rustica 3.2.4; Cic. Phil. 5.21. 
199 Cf. Cicero, pro Mil, 3.7; Liv. 1,26; Val Max 6. 3, 6; Dion. Hal. Ant. Rom. 3. 22, 3; Flor. 1.3; Val. Max. 

6. 3, 6; 8. 1, 1; [Aur. Vict.] De vir. 3. 4.8. 
200 Tradicionalmente tratados pela historiografia moderna de duouiri perduellionis (Mommsen, 1999 

[1889], p. 342) e posteriormente de somente duumuiri (Bauman, 1969, p. 1: In Carrandi, 2018, p. 27), os 

duúnviros eram durante a monarquia, segundo Lívio (1.26.5) e Dionísio de Halicarnasso (Ant. Rom. 

3.22.6), nomeados pelo rei, diante do povo. Já durante o período republicano esses magistrados parecem 

ter sido nomeados inicialmente por magistrados cum imperio e posteriormente mediante votação popular 

(Cf. Mommsen, 1999 [1889], pp. 664-673). Os duúnviros normalmente eram escolhidos em dupla (Lintott, 

1999, pp. 136-137) e foram responsáveis pela condução de um tribunal especial extraordinário ao qual foi 

conferida a tarefa de proclamar a responsabilidade e de condenar imediatamente a morte, sem possibilidade 
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pela intervenção (provocatio) do rei201, que aparentemente estava temeroso da 

repercussão pela condenação à pena capital [supplicium more maiorum202] de um herói 

tão adorado pelo povo. Após um pedido emocionado do seu pai e as lamúrias do populus 

– pelo qual era ovacionado – Horácio foi perdoado e libertado, sendo, no entanto, 

submetido a rituais de purificação203. 

Em resumo, sobre esse caso existem duas questões centrais, ainda parcialmente 

abertas. A primeira delas, que gera maior consenso, é se as fontes retratam um caso real 

 

 
 

de defesa, o réu de perduellio surpreendido em um ato flagrante (Carrandi, 2018, p. 35). Seguindo a 

proposição de Bauman, Carrandi destaca que a certeza do crime era uma condição essencial a nomeação 

dos duúnviros, Fora isso, os questores eram os responsáveis pela condução de processos regulares (Ibidem., 

p. 33). Andrew Lintott (Lintott, 1999, pp. 136-137) destacou, de acordo com Lívio e com o texto da Tábua 

Bantina, que a partir do século III a.C. os crimes contra o povo, tanto capitais como não-capitais, foram 

processados em assembleias por tribunos, edis ou questores, sendo a maior parte dos julgamentos capitais 

reservados aos primeiros. Magdelain (1973, p. 510), por sua vez, defendeu que os duúnviros são tão 

lendários quanto Horácio e o processo de perduellio sempre foi conduzido pelos tribunos da plebe. 
201 Outra tópica recorrente desse caso é que ele também é considerado o primeiro julgado pelo iudicium 

populi documentado pelas fontes. Cf. Magdellain, 1973, pp. 411-419. Sobre o iudicium populi, sabe-se que 

ele foi o tribunal público mais utilizado até a instituição de tribunais permanentes (quaestiones), na segunda 

metade do segundo século a. C. O julgamento popular era conduzido por um magistrado, na maioria dos 

casos um tribuno da plebe, que realizava um exame preliminar (anqusitio) dos acontecimentos, no final do 

qual ele trazia o acusado diante de uma assembleia popular. O magistrado propunha uma penalidade, que 

poderia ser capital ou sub-capital, a seu critério; se fosse uma multa, ele estipulava a quantia. Depois de 

ouvir discursos (contiones), as pessoas votavam na proposta. A primeira fase esteve em seu auge até meados 

do século II a.C., se tornando obsoleta por volta de meados do primeiro século, era obsoleta (Cf. Bauman, 

1996, pp. 21-22). Convém destacar que os crimes graves que poderiam ocasionar a pena de morte eram 

votados na comitia centuriata, e crimes menores envolvendo apenas penalidades financeiras na comitia 

tributa (Piña Polo, 2016, pp. 93-94). Sobre o iudicium populi cf. Santalucia, 1994, pp. 49-65; Bauman, 

1996, pp. 9-20. 
202 O supplicium more maiorum é, historicamente, a pena original ao réu condenado pelo crime de 

perduellio (Cf. Liv, 1, 26, 6). Segundo Juán P. Carrandi, isso significava ser golpeado pelos lictores até a 

morte (Carrandi, 2018, p. 36). O modus operanti era amarrar o condenado em uma arbore infelix – morta 

ou sem a possibilidade de dar frutos, simbolizando também a impossibilidade do réu em contaminar os 

frutos da arvore (demais cidadãos) - cobrir-lhe a cabeça e golpeá-lo até a morte (Briquel, 1980, p. 100). 

Essa prática, no entanto, provavelmente encontrava-se em desuso durante os séculos II e I a.C., após a Lei 

Pórcia de 199 a.C (Cf. Cic. Rab perd. 13). Abro um parêntese para destacar que, tal como apontado por 

Carrandi (2018, p. 49), a penalidade para o condenado pelo crime de perduellio não foi somente supplicium 

more maiorum, em alguns casos o réu havia sido arremessado da rocha Tarpéia ou até mesmo decapitado. 

Conforme pontuado anteriormente, em momentos mais avançados da República, o exílio, provavelmente, 

foi uma estratégia dos réus para escaparem das possíveis condenações por perduellio. No entanto, ele jamais 

se torna uma penalidade juridicamente embasada. Sobre isso, cf. Kelly, 2006, p. 17. 
203 Cf. Liv. 3.22.6. Quanto a isso, Leônidas Ribeiro Scholz, citando Heleno Cláudio Fragoso destacou: "Nos 

primeiros tempos de Roma e por certo “... nos consórcios gentilícios que lhe antecederam”, revestia-se a 

pena de caráter sacral. Cuidava-se de expiação da falta praticada contra a comunidade religiosa e meio de 

aplacar a ira dos deuses”. Nesse tempo os reis eram também sacerdotes, “com amplo poder de vida e de 

morte sobre os autores de crimes, estando o direito (jus) e a religião (fas) confundidos. O transgressor é 

considerado execrável ou maldito (sacer esto), sujeito à vingança dos deuses ou de qualquer pessoa, que 

poderia matá-lo impunemente ...” (Fragoso, 1980, p. 26, In: Scholz, 1998, p. 2). A questão dos rituais de 

purificação no caso de Horácio, no entanto, é tratada por parte da historiografia como uma suposta topologia 

indo-européia na qual o criminoso não poderia voltar a ser incorporado à vida civil sem um ritual de trânsito, 

que o purificasse após seu ataque de fúria. Cf. Dumèzil, 1942, pp. 16-60; Liou-Gille, 1994, pp. 26-27. Para 

Carrandi, no entanto, as evidências dessa indução são insuficientes e demonstram mais um resultado das 

dificuldades em afirmar mais sobre o caso. Cf. Carrandi, 2018, p. 71. 
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ou uma lenda, com a maior parte dos historiadores apontando para a segunda opção204. 

Sobre a segunda questão, se o réu foi acusado de perduellio205 ou parricidium206, a 

discussão se encontra mais dividida. Longe de procurarmos dar uma resposta definitiva a 

ambas as questões, vamos tratar o julgamento de Horácio como um caso de perduellio 

que, devido a seu aspecto lendário, ajuda a ilustrar como os romanos do século I a.C. viam 

esse crime, algo que torna esse caso importante, mesmo considerando seu caráter 

possivelmente ficcional. Como apontou Liou-Gille, a história de Horácio foi incorporada 

na cultura política romana, tornando parcialmente irrelevante sua real existência, na 

medida em que se materializou de forma real, influenciando as gerações posteriores: 

“se o caso dos Horácio e dos Curiato é uma lenda ou um fato histórico, 

importa para o momento: pois faz com que o julgamento de Horácio 

seja uma ficção também! No entanto, essa ficção é autêntica, no sentido 

de que a história foi transmitida através dos tempos na memória dos 

romanos. Autêntica, até mesmo, a ponto de servir como modelo para 

algo real e histórico, o processo contra Rabírio em 63 a.C., por 

instigação de Júlio César, sob o consulado de Cícero” (Liou-Gille, 

1994, p. 6). 

O julgamento de Rabírio207, citado no trecho acima, também é um indício 

importante para considerarmos o caso de Horácio como perduellio, pois o procedimento 

atestado em ambos é praticamente idêntico e grande parte da historiografia moderna 

parece convencida de que o processo contra Rabírio foi inspirado na lenda de Horácio208. 

Considerando isso, a explicação de Robert Maxwell Ogilvie, em seus Comentarii (1965, 

 

204 Um dos motivos pelos quais o caso de Horácio se aproxima de uma fábula é que ele concentra diversas 

tópicas presentes na moral e ética republicana. O valor e a inteligência do guerreiro romano, mesmo diante 

de desvantagens absurdas é um ponto importante da narração do combate entre Horácio e os Curiatos. 

Outras questões topológicas como o furor bellum e a influência do paterfamilias na vida pública também 

devem ser consideradas. Além disso, o exemplum de Horácio é o precedente mais antigo registrado pelas 

fontes do direito de provocatio, o apelo do cidadão ao ius populi, o julgamento popular em casos capitais. 

Apesar de tantas características topológicas reunidas não excluírem diretamente a existência de Horácio e 

nem provarem o caráter lendário de sua história, o tornam uma persona culturalmente bastante útil para a 

afirmação e comunicação da identidade romana. Cf. Solodow, 1979. 
205 Cf. Liv 1,26,9. Apesar de ser a única fonte que trata o caso de Horácio como perduellio, cabe destacar 

que de todos os autores que abordam o caso, Tito Lívio é aquele que oferece uma maior clareza de detalhes 

técnicos (Watson, 1979, p. 436). Concordamos assim, com Watson (Ibidem), quando esse afirma parecer 

um absurdo que Lívio tenha modificado um crime com detalhes precisos enquanto outros autores, 

posteriores, tenham sido precisos apesar da forma vaga e fragmentada que tratam o caso. 
206 O parricidium foi, segundo o direito romano, o assassinato de algum parente próximo. Esse crime, 

diferentemente de sua acepção moderna, não estava restrito ao pai (Cf. Dig. 9, 1). Fontes como Dionisio 

de Halicarnaso (Ant. Rom. 3.22.3), Floro (Flor. 1.1.3.6) tratam abertamente o caso como parricídio, 

enquanto Cícero cita, de maneira bastante vaga, o crime de Horácio sendo julgado nessas condições (Cic. 

Inv. 1. 30). 
207 Caio Rabírio foi acusado de perduellio em 63 a.C. por Tito Labieno. A defesa do caso é feita e registrada 

por Cícero na obra Pro Rabirio perduellionis reo. Sobre o caso de Rabírio, cf. Carrandi, 2019, pp. 92-111, 

onde o autor discute a acusação à Rabírio como uma estratégia política de César para enfraquecer o senatus 

consultum ultimum. 
208Sobre a relação desse caso com a lenda de Horácio, cf. Urch, 1930, p. 446; Bauman, 1963, p. 28; Watson, 

1979, p. 437; Liou-Gille, 1994, pp. 7-11; Carrandi, 2018, pp. 58-59. 
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p. 114) sobre os Livros I ao V da obra ab Vrbe condita libre de Tito Lívio, parece bastante 

coerente. Para Ogilvie, ao chorar a morte de um inimigo, Horácia cometeu o crime de 

proditio209. Enfurecido, o irmão decidiu castigá-la, incorrendo em outro crime, o de 

caedes ciuis indemnati, o assassinato de um cidadão não condenado210. Dessa maneira, 

quando Horácio executou um criminoso que ainda não havia sido julgado, ele suplantou 

o curso normal da justiça, algo que não representava um parrícidio, mas sim uma 

perduellio, que retratava melhor, naquela época, um assassinato de caráter político. 

A ideia de assassinato político também é a base da teoria de Liou-Gille, que 

desenvolveu uma hipótese mais bem elaborada sobre o caso de Horácio. Para ele, o 

provável crime do lendário guerreiro romano foi tratar a irmã e o rival derrotado como 

hostis, quando a paz entre as duas cidades - Roma e Alba Longa – já havia sido instaurada 

após a vitória no duelo. Liou-Gille destacou que a ação de Horácio, ao matar a irmã em 

frente a um dos portões de Roma e já dentro da zona pomerial foi, ao mesmo tempo, um 

crime de perduellio e um sacrilegium211, pois colocava em xeque a legitimidade do 

tratado em questão, lidando com o agora aliado como inimigo e violando o espaço civil 

da cidade. A isso, soma-se também que: 

“a irmã de Horácio é tratada pelo guerreiro como um adversário em um 

campo de batalha. A perduellio é uma extensão da guerra naquele 

espaço [civil], que ultrapassava a barreira imposta pelo fas, o direito 

sagrado. Esta dupla perversão do guerreiro no espaço e no tempo é a 

consequência do furor bellicus, que se tornava inútil e perigoso quando 

não era extinto e que transformava um combatente efetivo e 
 

209 Essa leitura parece em consonância com a tradição jurídica romana que se desenvolve até o Digesto de 

Justiniano, cf. Dig. 11.7.35. Sobre isso, cf. Harries, 2007, p. 79. Sobre a proditio, por sua vez, esse foi um 

delito antiguíssimo, registrado nas XII Tábuas. Consistia, justamente, na ajuda à inimigos estrangeiros 

(Thomas, 1991, p. 365). As origens “mitológicas” da proditio remontam ao famoso Caso de Tarpeia, na 

qual essa mulher, romana, ajuda inimigos a invadirem Roma (Cf. Plut. Vit. Rom. 17-18). Literalmente, 

proditio significa "rendição", sendo projetada em âmbito criminal, como o crime de traição na guerra. A 

palavra provavelmente nunca foi um termo técnico legal; em particular – a despeito do que afirmou 

Carrandi (2017, p. 239) – a proditio não era uma subcategoria do perduellio, mas estava relacionado com 

crimes especificamente militares de transfugium e defectio (Völkl, 2006). Como Watson (1979, p. 439) 

destacou, dentre as diferenças entre esses dois crimes era que “a proditio não dava direito a um apelo ao 

povo, e o castigo era secular, não sacral”. Segundo Artur Völkl, o crime de proditio era de jurisdição militar, 

e foi, geralmente, punido por chicotadas e execução por machado. Esses crimes não foram previstos nem 

regulados por nenhuma lei, mas foram enucleados como uma questão de costume, baseados nas práticas 

seguidas na vida militar, tal como destacou Bernardo Santalucia, eram uma questão de “coercitio e não 

iudicatio” (Santalucia, 1994, p. 157). 
210 Anos antes, essa teoria foi colocada por Christoph Brecht (1938). Para Brecht, o perduellio era um crime 

específico, não um termo genérico, e é distinto claramente em sua concepção legal, procedimento e punição 

da proditio e de outros crimes relacionados às esferas militares. 
211 A questão da relação com a pax deorum parece se manifestar no ritual ao qual Horácio é submetido após 

sua absolvição (Cf. Carrandi, 2018, p. 24). Parece coerente supor que quem comete perduellio comete um 

crime tanto quanto os deuses protetores da cidade como também contra a comunidade de cidadãos. Para 

entender mais sobre essa relação cf. Santalucia, 1989, p. 6. Essa, parece uma inferência bastante coerente 

com os dizeres posteriores de Ulpiano, que falando aqui do crimen maiestatis afirmou que este poderia se 

assimilar ao crime de sacrilégio (Cf. Dig. 48. 4. 1). 
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indispensável em uma máquina de matar. Nesse sentido, a lenda de 

Horácio pode ser considerada como um mito etiológico justificando as 

medidas religiosas que acompanham a desmobilização do exército” 

(Liou-Gille, 1994, p. 28). 

Assim, Horácio, atentou diretamente contra a ordem pública pervertendo a 

civilidade e levando belicosidade para dentro dos limites da urbs. As leituras de Ogilvie 

e Liou-Gille são complementares. Destacamos ainda que, além de violar a sacralidade do 

espaço civil e colocar em risco a legitimidade de um tratado pré-estabelecido, oferecendo 

um risco de guerra à cidade, Horácio também ignorou toda estrutura hierárquica em que 

se baseava a sociedade romana daquela época. Ao matar sua irmã ele negava também o 

poder pátrio, já que era direito do pai, nessa época, a morte e a vida dos filhos. Contudo, 

o ponto central segue sendo que Horácio, ao executar um cidadão romano sem 

julgamento, ignorou a potestas régia, seu lugar como fonte de coerção e o direito e a 

responsabilidade do monarca em representar os interesses do povo romano. 

Lido dessa maneira, o crime de perduellio aparece na documentação como um 

mecanismo jurídico-coercitivo importante para a resolução de conflitos, responsável por 

conter rupturas na estrutura social e garantir a proteção da ordem pública, através da 

manutenção das hierarquias vigentes. O que isso significava, na prática? Significava que 

as leges publicae, tal como o perduellio, sintetizaram os conflitos vigentes na sociedade 

romana e funcionaram como ferramentas de legitimação e geração de consenso 

(Williamson, 2016, p. 334). Ou seja, basicamente, quando a harmonia entre as 

instituições que compunham o sistema – fosse o Senado, o povo, os magistrados, ou no 

caso de Horácio a patria potestas e a monarquia – era rompida, esse crime se colocava 

como uma prerrogativa jurídica que contribuiria para assegurar a coesão da comunidade, 

através da eliminação de forças que fossem consideradas antagônicas aos interesses 

públicos (Cf. Carrandi, 2018, p. 83). Esses interesses, por sua vez, se manifestavam 

principalmente através do respeito às leis, tradições, tratados e nas hierarquias que 

regulavam a ordem política e social da urbs, elementos elencados em um campo aberto 

de disputas, baseado na construção de consensos provisórios sobre valores. 

Essa leitura tem um suporte nas fontes. Nelas são atribuídas ao perduellis uma 

ampla gama de acusações, todas de caráter considerado sedicioso, principalmente diante 

da conjuntura em que se encontravam212. É diante desse conjunto de acusações que, por 

 

212 Convém abrir um parêntese para considerar que essas acusações, nem sempre foram os reais motivos 

pelos quais os réus de perduellio eram levados em juízo e, por vezes, foram parte da composição das 

personae literárias e da própria narrativa, construídas pelas fontes. Por exemplo, Juán P. Carrandi (Carrandi, 

2018, pp. 74-80) destaca que, no caso de Mânlio Capitolino, as fontes sugerem que o crime de perduellio 
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exemplo, a affectatio regni213 [o desejo de governar], o desrespeito à inviolabilidade de 

tribunos214 e aos delitos de magistrados no exercício de suas funções, o crime de 

perduellio é invocado215. 

Assim o perduellio precedeu durante séculos uma série de legislações que se 

fragmentaram posteriormente em diversas quaestiones, funcionando como uma 

ferramenta jurídica ampla, que garantia a manutenção da hierarquia social e a regulação 

da aristocracia dirigente, exercendo uma função de controle, intervindo sob a ascensão de 

poderes, atos individuais e ambições privadas. Para cumprir tal objetivo, esse crime teve 

um caráter invariavelmente político, representando uma arena de expressão, negociação 

e síntese dos conflitos que comprometeram o equilíbrio entre as principais instituições 

públicas romanas: os deuses, o povo e o Senado. 

As acusações do crimen perduellionis materializam um conflito extremo e não 

eram esperadas e muito menos foram recorrentes em um sistema político estável. O 

perduellio não era um crime comum, mas uma medida emergencial, conectada a situações 

extremas (Carrandi, 2018, p. 31). Por isso, certa amplitude jurídico-conceitual poderia ser 

encarada como algo racional e desejável, já que deixava categorias abertas de definição 

para novos elementos que poderiam ser potencialmente nocivos a ordem pública. Esse 

predicado não comprometeria o sistema, caso quem definisse essas categorias fosse uma 

comunidade civil razoavelmente restrita e coesa, liderada por um grupo dirigente que 

estabelecia um controle direto sobre as redes de solidariedade e a distribuição de 

benefícios - públicos e privados. 

É essa idealização regular da República Romana, como uma comunidade unida 

através de laços de honra e dignidade pessoais e conduzida por uma elite política 

aristocrática detentora de uma autoridade secular sobre a tradição, redes de solidariedade 

 

 

 

 

estava diretamente vinculado às suas ambições políticas ao governo de Roma [affectatio regni]. No entanto, 

os crimes que ocasionam a condenação foram outros, relacionado a práticas sediciosas – como reuniões 

noturnas, incentivo à sedição e acusações falsas (Ibidem., p. 80). Também vemos em exemplos mais 

avançados na República, que a acusação de almejar o poder foi a base das condenações – dessa vez sem 

um processo judicial - de Tibério e Caio Graco. Sobre isso, cf. Smith, 2006; Pina Polo, 2016. 
213 Sobre o caso de Mânlio Capitolino, cf. Liv. 6. 11-18; Plut. 36, 2; Dio Hali. Hist Rom. 14. 4; Cass. Dio. 

7, 25. Sobre a affectatio regni Jackson Neel (2015) argumenta que esse crime estava conectado na 

República Tardia e Média à manutenção do equilíbrio de forças dentro da aristocracia. Diante disso, Neel 

aponta que os affectatores não ofereciam reais intenções ou probabilidades de fazerem da República uma 

Monarquia, mas eram homens que abalavam o equilíbrio da competição aristocrática por se destacarem 

mediante seus pares (Neel, 2015, p. 241). 
214 Cf. os casos de Caio Flamínio (Cic. Inv. 2. 52) e do já citado, Caio Rabirio (Cic. Rab. perd. 2). 
215 Cf. o caso de Gneo Fulvio (Cf. Liv. 26.2-7), acusado de incapacidade e covardia no campo de batalha. 
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e os ritos religiosos216 que parece se esfacelar no relato das fontes literárias – posteriores 

aos séculos II a.C., em sua maior parte. É também, ao que parece, o esfacelamento dessa 

estrutura, que representou o declínio do iudicium populi e, consequentemente a 

progressiva perversão e arcaização do crimen perduellionis. Esse crime passou de um 

dispositivo de proteção de uma ordem pública baseada na autodefesa de um sistema 

nobiliárquico funcional a um mecanismo que representava a incapacidade de interlocução 

harmônica entre as diferentes gradações de poder que compunham a res publica. 

Diante disso, as fontes em geral mostram que o perduellio foi mobilizado 

politicamente por forças concorrentes que competiam pelo controle da res publica, 

expressando antagonismos inconciliáveis dentro daquela sociedade, contribuindo para 

pôr em dúvida a dignitas e a auctoritas que legitimavam a posição dos grupos dirigentes. 

Pode ser considerado um exemplo disso a ampliação do crimen perduellionis para a 

punição de generais que sofriam derrotas militares ultrajantes - naquilo que Richard 

Bauman chamou de “processo de prestação de contas” [Rechenschaftsprozess]217 - algo 

que era, aparentemente, ignorado antes de 146 a.C. e que aparece retratado nas fontes 

com maior frequência quando o período posterior à segunda metade do século II a.C. é 

abordado (Rosenstein, 1993, p. 259). 

Parece coerente apontar que a emergência, cada vez mais recorrente, dos conflitos 

latentes na sociedade romana escancarou, junto à crise de legitimidade nas instituições, a 

incapacidade legislativa e a defasagem processual218 do crimen perduelionis. Assim, a 

 

216 Como Nippel destacou, a questão da religião era vista como uma forma de fortalecer hierarquias 

paralelas a ordem publica e potenciais tentativas de sedição (Nippel, 1995, pp. 28-30). Por isso, o controle 

religioso sobre a cidade foi tão importante. A República Tardia e o Principado viram várias tentativas de 

controlar os colegiae suspeitos de organizar cidadãos além do alcance das autoridades. Essa suspeita era 

maior se os laços políticos e religiosos (de caráter aparentemente sacrílego) parecessem combinados. Isso 

aconteceu nos casos dos catilinistas (Cf. Cass. Dio. 37.30.3; Sall. Cat. 22) e nas prováveis conspirações na 

Itália, que também provocariam os magistrados romanos para interferir nas comunidades italianas: por 

exemplo, em Cápua em 314 a.C. (Cf. Livy 9.26.5-7) e no caso do Bacanal, em 188 a.C. (Gruen 1990, pp. 

42-5). “Como regra, no entanto, a manutenção da ordem pública nos municípios foi deixada para as 

autoridades locais” (Nippel, 1995, p. 30). No entanto, exceções aconteciam se certos crimes pudessem ser 

entendidos como ameaçando o interesse romano na Itália (Cf. Polib. 6.13.4-5 e Cic. Brut. 85-8). 
217 Para Bauman, em referência ao estudo de Christoph Heinrich Brecht sobre o perduellio (1938), o crimen 

maiestatis deriva, historicamente, do desenvolvimento de uma legislação penal pública que procurou 

culpabilizar magistrados que exerciam seu poder de forma prejudicial ao bem-estar do populus romanus. 

Cf. Bauman, 1963, pp. 22- 30. 
218 Ao que nos indicam as fontes depois da ditadura de Sula não registram tais julgamentos, exceto o de 

Rabírio. Sobre isso, cf. Bauman, 1996, p.21, que destaca que no final do primeiro século, o iudicium populi 

estava quase totalmente obsoleto. Várias razões contribuíram para o desuso do iudicium populi. A primeira 

foi que os julgamentos por parte do povo “eram trabalhosos e demorados” (Mousourakis, 2007, p. 77). Essa 

perspectiva também é assumida por Duncan Cloud (Cloud, 1992, p. 518). Outra questão foi que a expansão 

romana levou a um grande aumento no número de cidadãos e fluxo de problemas e disputas em torno da 

participação popular (Williamson, 2005). Junto a tudo isso,é importante considerar que o processo pelo 

iudicium publicum, que gradualmente substituiu o iudicium populi, não seria mais dependente da vontade 
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arcaização desse crime esteve vinculada não tanto ao seu papel dentro da esfera legal ou 

sua função política-social, como à desarticulação da iustitia populi, no geral. Isso 

evidencia, como a incapacidade de interlocução harmônica e resolução de conflitos 

vigentes entre as diferentes gradações de poder que passaram a compor a res publica, 

também representaram o desequilíbrio e a fragmentação da legitimidade política naquele 

sistema, alterando diretamente as ferramentas jurídicas e normativas que o regulavam. 

É, justamente, em resposta a esse vácuo deixado pela arcaização do crime de 

perduellio que legislações alternativas, como as leges de maiestate e outras quaestiones, 

foram apresentadas como marcos importantes na representação das tentativas dos 

romanos em lidar com disfunções na ordem pública. Como vou desenvolver nos tópicos 

seguintes, essas legislações devem ser lidas, acima de tudo, como tentativas - ainda que 

fracassadas - de estabilização da ordem pública e autoregulação do comportamento da 

aristocracia diante de pressões políticas e sociais, que se impunham à cidade de Roma 

mediante a nova realidade imperial. Isso se materializou tanto nas relações da elite 

política com o “exterior” da vrbs - sobretudo com os aliados itálicos219 e, posteriormente, 

estabelecendo um controle mais rígido sobre as províncias - como na contenção de forças 

internas, que digladiavam dentro dos espaços públicos da cidade pelo poder e pelo acesso 

aos benefícios provenientes da expansão imperialista. 

 

 
 

de um tribuno, nem estaria sujeito ao veto, algo que garantia maior controle pela elite política e maior 

previsibilidade ao processo. 
219 No contexto das guerras de Roma com os aliados itálicos, os socii, conhecido como Guerras Sociais, é 

importante citar a lex Variae. Essa lei promulgada entre 91 e 90 a.C., criou tribunais para investigar e julgar 

a participação e o envolvimento de cidadãos romanos com os italianos revoltosos. As quaestiones Variae 

são um precedente importante para o desenvolvimento da legislação criminal romana, pois reforçou a 

prática de julgar crimes militares em âmbito civil-criminal. Essa legislação ainda é relevante para esse 

estudo porque há uma discussão, ainda não totalmente fechada, se esses tribunais foram tribunais de 

maiestas. As principais teorias - quase diametralmente opostas - foram desenvolvidas na década de 1960 

em um intenso debate entre Erich Gruen (1965) e Ernst Badian (1969). Enquanto Gruen sugeriu que a lex 

Varia seria uma lei geral de maiestas imminutae, que substituía, ampliava e aprimorava a lei Apuleia de 

maiestatis, adicionando uma cláusula sobre proditio a ela e estendendo o campo de ação de seu tribunal 

(Gruen, 1965, p. 60), Badian assumiu que um paralelo entre essas duas leges reforçava as diferenças entre 

elas e que a associação de ambas ao crimen maiestatis aconteceria somente em momentos posteriores da 

história romana. Assim, ele defende que as quaestiones Variae foram tribunais extraordinários, vinculados 

ao período de Guerras Sociais e aos crimes cometidos nesse período, e não como parte de uma legislação 

regular de maiestas (Badian, 1969, p. 449). Particularmente, em nosso estudo vamos nos aproximar da 

teoria de Badian e por isso, achamos desnecessário incluir uma análise geral das quaestiones Variae nesse 

capítulo, tal como fizemos com as outras duas legislações de maiestas imminutae mais bem documentadas, 

as leges Appuleia, Cornelia e Julia. De fato, o principal ponto comum entre legislações de maiestas 

imminutae, como a lex Appuleia de maiestate, conforme iremos tratar a seguir, e os tribunais especiais de 

proditio, como as quaestiones Variae é que ambas podem ser encaradas como um indício de que as velhas 

leis não conseguiam mais conter o avanço do conflito e da competição aristocrática e nem as consequências 

das dificuldades da ordem pública em absorver as demandas de grupos sociais divergentes, que 

representavam forças políticas antagônicas que se projetavam, constantemente, em campo jurídico. 
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3.3. Crise de legitimidade e conflito político na República Tardia: a lex Appuleia de 

maiestate e a acusação contra Caio Norbano Balbo. 

Como foi descrito na introdução desse trabalho, a ideia de diminuição da maiestas 

populi romani surge, provavelmente, antes do crimen maiestatis e permanece 

literariamente independente desse crime. Assim, apesar de Richard Bauman (1963, p. 38), 

por exemplo, reconhecer a lex Icilia de 492 a.C. como parte de um processo de 

responsabilização criminal da atividade magisterial220 - que, nesse caso, proibia a 

interrupção de um tribuno que se dirigia aos concilia plebis - e como um antecedente 

importante à lex Appuleia de maiestate, é praticamente consensual entre historiadores 

modernos que essa lei, promovida por Lúcio Apuléio Saturnino foi a primeira legislação 

permanente que criminalizou, pelo menos de forma clara e direta, abusos contra a 

maiestas populi romani221. Sobre a lei Apuleia e o seu autor, algumas questões devem 

ser inicialmente esclarecidas antes de podermos avançar para analisar uma de suas 

representações, com base na ação movida contra Caio Norbano Balbo. A primeira delas 

é quem foi Saturnino? A segunda, quais seriam os possíveis interesses desse indivíduo na 

promulgação dessa lei? Por último, como a aplicação dessa legislação foi descrita pelas 

fontes nos anos posteriores à época de sua criação? 

Lúcio Apuleio Saturnino222 foi um aristocrata romano da gens Apuleia. Sua 

carreira política foi marcada por uma agenda de enfrentamento à nobilitas tradicional e 

de apoio político ao general Caio Mário e Caio Servílio Gláucia223. Por esse motivo, as 

fontes, em geral, se referem a ele como seditiosus (Cic. Har. Resp. 19, 41; Cic. Sest. 36.1; 

Cic. Mil. 7.1; Val. Max. 3. 6. 3; Diod. Sic. 36, 14). O primeiro cargo público ocupado por 

 
 

220 Essa lei, basicamente, proibia a interrupção de um tribuno que se dirigia ao consilium plebis. Segundo, 

Serena Marro, ela não foi aprovada pelo Senado e tinha um caráter revolucionário, afirmando o poder de 

julgamento da assembleia plebeia em questões criminais. Marro destacou ainda que “a competência desse 

tribunal revolucionário expandiu-se gradualmente: a partir dos casos expressamente indicados pela lex 

sacrata de 492 a.C., acabou incluindo todo tipo de ataque à função dos tribunos e danos aos interesses e à 

liberdade da plebe; de modo a configurar um crime geral de ofensa contra a plebe” (Marro, 2017, p. 21). 
221 Cf. Rotondi, 1912, p. 331; Lengle, 1931, pp. 304-306; Lear, 1955, p. 21; Bauman, 1963, p. 43; Badian, 
1957, p. 319; Mommsen, 1999 [1889], p. 198; Ferrary, 1983, p. 565; Williamson, 2016, p. 335; Pinedo, 

2017, p. 13; Carrandi, 2017, p. 202). 
222 Sobre a atividade política de Saturnino, cf. Badian, 1962, pp. 213-219; Crawford, 1969; Ferrary, 1977; 

Beness, 1991; Hodgkinson, 1994; Evans, 2003, pp. Pinedo, 2017; Carrandi, 2017, pp. 202-214. 
223 Caio Servílio Gláucia, foi um aristocrata da gens Servilia, que teve uma atuação política extremamente 

conturbada, famosa pelos conflitos diretos com grupos nobiliárquicos do Senado, pela aliança com Caio 

Mário e Lúcio Apuleio Saturnino, pelo rápido impulso na carreira política e pela morte precoce, através do 

mesmo senatus consultum ultimum emitido contra Saturnino. Sobre o cursus honorum de Gláucia sabemos 

que ele foi tribuno da plebe em 101 a.C., pretor no ano seguinte e encaminhava para uma eleição consular 

extraordinária em 99 a.C., quando foi morto. Beness (1991, p. 43) indica que a popularidade de Gláucia 

com os equestres era um forte suporte tanto para Mário, como para Saturnino (Cf. Cic. Brut. 224). Jean- 

Louis Ferrary atribui essa popularidade a Lex Servilia Glaucia (Cf. Ferrary, 1979, p. 85). 
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Saturnino foi o de questor, em 104 a.C., no qual foi responsável pela supervisão do porto 

de Óstia (Cic. Sest. 38.8; Diod. Sic. 36, 14). Durante seu mandato, Roma enfrentava 

uma crise na distribuição de cereais, o que fez com que o Senado substituísse Saturnino 

em prol de um de membro importante da nobilitas, o ex-cônsul Marco Emílio Escauro. 

De acordo com Cícero (Sest. 38, 8), isso foi um fator importante na filiação política de 

Saturnino nos anos seguintes, que procurou se apoiar em políticas oposicionistas para 

elevar sua popularidade com a plebe romana. 

Já em 103 a.C., a despeito do tempo de intervalo obrigatório entre a questura e o 

tribunato, Saturnino exerceu o cargo de tribuno da plebe, através de sua aliança com o 

então cônsul e general Caio Mário. Em seu mandato, procurou atender as demandas Mário 

quanto à distribuição de terras aos seus veteranos na África (Cic. Balb. 45.1). A atuação 

tribunícia de Saturnino foi bastante conturbada e, como resultado disso, em 102 a.C., o 

então censor, Quinto Metelo Numídico tentou expulsá-lo da lista senatorial, sem sucesso 

(App. B Civ. 4, 28). Ao final de 101 a.C., mais uma vez com apoio político de Mário e 

Gláucia, Saturnino foi eleito pela segunda vez tribuno da plebe, algo atípico. Esse evento 

foi marcado por fortes polêmicas, principalmente devido ao assassinato de Aulio Nônio, 

que se opôs à candidatura de Saturnino (Liv. Per. 69; App. B Civ. 4, 28; Val. Max. 8. 7, 

3). 

Em seu segundo tribunato, durante o ano de 100, a atividade política de Saturnino 

se mostrou muito mais violenta e agressiva – em grande parte derivada do forte suporte 

oferecido pela proteção de Mário, que foi cônsul e emergiu vitorioso da guerra contra as 

tribos germânicas e Gláucia, que ocupava a pretura (Val. Max. 3. 2. 18). Nessa época, 

Saturnino elaborou uma lex frumentaria, combatida por Cipião, o Jovem224. Além disso, 

propôs uma nova legislação agrária. Antecipando a resistência senatorial, Saturnino 

incluiu na lei a obrigatoriedade do juramento dos senadores (Cic. Leg. 3.23.1; Liv. Per. 

69; App. B Civ. 4, 29). Essa lei foi aprovada em uma assembleia extremamente violenta, 

marcada pelo embate físico entre os votantes, mas, ao que parece, posteriormente foi 

anulada (App. B Civ. 4, 29-31). A situação caótica criada por Saturnino – ampliada pelo 

assassinado de Caio Mêmio, que concorria com Gláucia ao consulado de 99 a.C. – afastou 

seus principais aliados da classe equestre e, posteriormente, também Caio Mário, o que 

levaria a sua morte, mediante a promulgação de um senatus consultum ultimum em 99 

a.C. (Liv. Per. 69; App. B Civ. 4, 32). 
 

 

224 Sobre o enfrentamento entre Cipião e Saturnino cf. Ret. Her.1.21. 
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É, justamente, entre o primeiro e o segundo tribunato de Saturnino, em 103 e 100 

a.C., respectivamente, que a possível datação da lex Appuleia divide opiniões por parte 

de pesquisadores modernos. Richard A. Bauman (1967, p. 55), por exemplo, defendeu a 

data de 103 a.C. por ser quando, segundo ele, as medidas de Saturnino tiveram um maior 

impacto real. Junto a isso, aqueles que defenderam a datação do primeiro tribunato225 se 

basearam, principalmente, em um trecho da obra De legibus, de Cícero, que se refere a 

uma provável revogação das leis do segundo mandato de Saturnino, como tribuno (Cic. 

Leg. 2, 13-15). 

Já os que apoiam o ano de 100 a.C.226 como o ano de promulgação da lei têm 

argumentos, na minha concepção, mais sólidos. Primeiro, porque consideram com razão 

que a fala de Cícero não admite que o Senado tenha recusado todas as leis de Saturnino, 

mas só as que ele considerou injustas, ou aquelas que foram aprovadas através da 

violência (Cf. Zetzel, 1999, p. 134). Diante desse argumento, não há qualquer motivo 

para pensar que a lex Appuleia esteja dentre essas leis. Em segundo lugar, parece 

incoerente pensar que Saturnino promulgaria uma quaestio quando, em 103, os tribunais 

tivessem sob controle dos seus inimigos227, que dominavam o Senado e a cidade estivesse 

tomada pelos veteranos de Mário – o que facilitaria qualquer votação apud populum 

(Badian, 1962, p. 218). Assim, pareceria uma estratégia incoerente colocar Cipião diante 

de um tribunal senatorial, onde esse homem receberia um amplo apoio, quando os 

tribunais populares estavam sob controle. Além disso, a invasão de Cipião, o Jovem – 

filho do outro Cipião - na assembleia de 100 e a destruição das urnas e plataformas de 

votação (Cf. Ret. Her. 1, 21, 11), certamente, me parece um motivo relevante para a 

promulgação de uma lei que protegesse a maiestas populi romani. Por último, tal como 

destacou José Carrandi, em 100 a.C. estamos diante do período de maior radicalização da 

atividade política de Saturnino, portanto, seria coerente que ele procurasse “se proteger” 

contra possíveis ataques do Senado (Carrandi, 2017, pp. 223-224). 

Mesmo diante de um ano de criação mais provável, não podemos saber ao certo 

se a intenção de Saturnino com a criminalização da maiestas imminutae foi realmente o 

amparo das decisões populares frente ao Senado e aos magistrados ou garantir sua 

 

225 Cf. Zumpt, 1869, p. 229: In Carrandi, 2017, p. 202; Lengle, 1931, pp. 304-306; 312-314; Lear, 1955, p. 

21; Levi, 1969, p. 86; Mommsen, 1999 [1889], p. 198; Pinedo, 2017, p. 13 
226 Cf. Ferrary, 1983, p. 565; Williamson, 2016, p. 335; Carrandi, 2017, p. 202 
227 Nessa época, de acordo com a Lex Servilia Caepio (106 a.C.), os tribunais das quaestiones, saíram – 

ainda que por um breve período - do controle da ordem equestre e passavam a ter júris compostos por 

senadores (Cf. Cic. De Or. 1.255; Cic. Clue. 140; Tac. Ann. 12, 60). Esses tribunais retornam ao controle 

equestre em 101 a.C, através da Lex Servilia Glaucia de Repetundis 
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proteção individual diante dos seus planos de criar uma instabilidade racional na política 

republicana, ou as duas possibilidades combinadas, visto não serem excludentes. Quanto 

à primeira possibilidade, Andrew Lintott (1994, pp. 4-5) descreve a violência de 

Saturnino como uma estratégia política que foi diretamente imposta para exercer controle 

sobre a ordem pública/política, minando, assim, a influência senatorial através do medo. 

Já em relação ao segundo apontamento, Jill Harries afirma que “a lei de maiestas 

nasceu de um desejo de controlar o comportamento das elites militares e políticas, 

tornando-as legalmente responsáveis por danos à grandeza do povo romano” (Harries, 

2007, p. 73). Percorrendo um caminho semelhante, Callie Williamson (2016, p. 335) 

afirmou que o crimen maiestatis visava a punição de “magistrados que interferiam nos 

procedimentos legislativos ou desconsideravam os comandos do povo”. Williamson 

(Ibidem) desenvolve esse ponto a partir da perspectiva de que a legislação de maiestas, 

em âmbito interno, serviu como uma resposta a ações extralegais por parte de grupos 

senatoriais, vinculadas ao senatus consultum ultimum228. 

De fato, o precedente antijurídico estabelecido pelo senatus consultum ultimum229, 

parece contribuir para justificar a promulgação de um crime de maiestate que, 

aparentemente, representava a interposição das assembleias populares como a força 

legisladora soberana da República. Se vista dessa maneira, a lei de Saturnino, parece ter 

um objetivo bastante claro de proteger criminalmente a maiestas populi romani - 

entendida aqui, de forma materializada, como as decisões populares tomadas nas 

 

 

228 Quanto à interposição da lex Appuleia ao senatus consultum ultimum, Richard Bauman (1963, pp. 51- 

59) aponta algo significativo: enquanto o decreto contra C. Graco – em 121 a.C. - foi autorizado apenas 

pelo cônsul L. Opímio (Cic. Cat. 1.2.4), o decreto de 100 a.C. aconselhou os cônsules a recrutarem tribunos 

e pretores, todos os quais responderam, exceto Saturnino e Gláucia (Cic. Rab.Perd. 7.20). Segundo 

Bauman, com isso, pode-se argumentar que o decreto poderia ser considerado um ato de sedição sob a 

autoridade tribunícia, e que se temia que os responsáveis pelo senatus consultum fossem processados sob 

a lex Appuleia. Isso é uma indução - pois nada nas fontes indicam diretamente para esse caminho – que, no 

entanto, encaixaria de maneira lógica e coerente ao que está sendo argumentado nesse capítulo. Ao envolver 

os tribunos e os pretores na ação dos cônsules, criava-se uma ideia de concordia entre o populus romanus 

e seus representantes e esperava-se que ninguém pudesse invocar a lex maiestatis contra aqueles que 

tomaram ações violentas contra Saturnino, Gláucia e seus seguidores. Esse argumento parece ser reforçado 

pela fala de Apiano em B Civ. 1, 28, na qual o historiador afirma que mesmo após assassinar um concorrente 

ao tribunato - Nônio - todos tinham medo de Saturnino pela sua condição de tribuno da plebe. Quanto a 

isso, parece coerente pensar que Saturnino se encontrava protegido, além de sua sacrossanticidade, pela sua 

lex maiestatis, algo que freava possíveis iniciativas do Senado contra ele. 
229 Obviamente, Saturnino sabia do perigo que corria ao desafiar os grupos aristocráticos nobiliárquicos, 

que controlavam as principais redes de acesso ao Senado. O destino dos irmãos Graco ainda estava bastante 

fresco na memória dos romanos. Diante disso, parece coerente que Saturnino aprovasse uma lei que 

assegurasse a sua proteção como tribuno e que, devido sua possível impopularidade diante da plebe urbana 

(Beness, 1991), essa lei fosse uma quaestio, considerando a posição de Gláucia, como pretor – algo que 

corrobora com a datação em 100 a.C. para a promulgação da lei Apuleia (cf. p. 115) – e sua a influência 

sob a ordo equestre. 
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assembleias - da influência coercitiva de possíveis magistrados cum imperium, ou mesmo 

de privados de grande autoridade230 - ambos vinculados à nobilitas senatorial. Ao mesmo 

tempo, daria um papel central ao tribunato da plebe, projetando-o na esfera civil como o 

principal representante da maiestas populi Romani. Essa teoria é compartilhada por J. L. 

Ferrary (1983). Para Ferrary (1983, p. 563) quando Saturnino, criminalizou a maiestas 

populi Romani, não estava pensando na grandeza de Roma, mas na soberania das 

assembleias populares e no respeito ao magistrado – tribuno da plebe - que a presidiu231. 

Isso aumentava o potencial disruptivo desses magistrados, pois reforçava a independência 

de suas ações perante o Senado - ou melhor, dos grupos nobiliárquicos que o controlavam 

- e, com isso a desconexão entre as estruturas de legitimação sob as quais se baseavam o 

exercício do poder na res publica. 

Como visto nessa discussão introdutória, a lex Appuleia de maiestate não pode ser 

vista à parte desse conflito sobre onde residia a legitimidade do exercício do poder na res 

publica. No entanto, se a intenção de Saturnino com essa lei foi realmente regular a ação 

individual da elite política, procurando impedir a sobrelevação de ambições privadas ou 

nobiliárquicas diante das decisões legitimadas pelo populus, ela deve ser considerada um 

fracasso. A amplitude da concepção e a falta de consenso sobre aquilo que diminuía a 

maiestas populi romani fizeram com que essa legislação fosse apropriada politicamente 

para amplificar o poder daqueles grupos e indivíduos que estabeleciam um controle 

provisório sobre os espaços de resolução de conflitos – basicamente os tribunais e as 

assembleias públicas232. Com isso, houve uma ampliação negativa dos meios de 

expressão do conflito entre as elites, incentivando, justamente aquilo que se procurava 

evitar: a justificativa de ações individuais arbitrárias. 

A acusação de maiestas contra Caio Norbano Balbo, ocorrida por volta do ano de 

95 a.C.233, é a representação da regulação do crimen maiestatis a partir da lex Appuleia 

 

230 Como aconteceu no caso da atuação central de Cipião Nasica, frente ao assassinato de Tibério Graco, 

em 133 a.C. (Cf. Liv. Per. 58, 3; Plut. Vit. Tib. Gracc. 19.3). Nasica não ocupava magistraturas públicas e 

utilizou de sua auctoritas elevada pela posição de Pontifex Maximus para desafiar a iniciativa consular de 

proteção da res publica. Sobre esse caso cf. Cf. Flower, 2006, pp. 69–76; Steel, 2013, pp. 19-20. 
231 Essa posição também é compartilhada por Badian, 1962, p. 218; Williamson, 2016, p. 336; Carrandi, 

2017, p. 203. 
232 Cf. Harries, 2007, p. 73. No caso de Saturnino, isso se mostrou uma estratégia extremamente eficiente, 

pois com o uso indiscriminado dos veteranos de Mário ele conseguia manter esse controle através da 

violência. De fato, ao que nos parece, a partir de Saturnino o conflito pela ocupação dos “espaços públicos” 

se torna cada vez mais violento. Cf. Sherwin-White, 1956; Lintott, 1968, pp. 73-75; Pinedo, 2017. 
233 Esse julgamento, ao que tudo indica, aconteceu após o ano de 97 a.C., pois Cícero, em De Or. 2. 198, 

destacou que Marco Antônio já havia ocupado a censura – fato que acontece em 97 a.C. – antes de atuar na 

defesa de Caio Norbano. A data mais aceita pelos historiadores é o ano de 95 a.C., considerando que o 

julgamento de Cipião, o Jovem, diretamente relacionado ao de Norbano e certamente anterior a esse é 



118  

que mais nos ajuda a ilustrar esse cenário. Como citado anteriormente, não sabemos 

detalhes sobre a composição nem o conteúdo dessa lei. A única fonte que faz referência 

clara a essa legislação é o De Oratore, de Cícero, em alusão, justamente, ao julgamento 

Norbano Balbo (2. 25, 107; 2. 49. 201). Esse homem foi acusado de maiestas populi 

romani minutae. O julgamento em questão é particularmente importante para a literatura 

jurídica e para a historiografia do período, principalmente, por dois motivos: 1) foi a 

primeira vez que uma lei de maiestate, a lex Appuleia, que criminalizava diretamente essa 

ação, foi citada pelas fontes; 2) mobilizou diretamente alguns dos mais brilhantes 

oradores daquela época, como Públio Sulpício Rufo234, o principal acusador de Norbano, 

Marco Antônio Orador235, advogado do réu e Marco Emílio Escauro236, como principal 

 

 

datado no ano de 95 a.C (Badian, 1957, p. 320). Para maiores detalhes sobre esse julgamento, cf. Badian, 

1964, p. 35; 1983, p. 156; Gruen, 1966, p. 105. 
234 Públio Sulpício Rufo foi um político e orador romano pertencente a gens Sulpicia, mas de um ramo da 

família que há séculos não ocupava o consulado. Rufo iniciou sua carreira pública como advogado, 

seguindo o famoso orador Lúcio Licínio Crasso (Cic. De Or. 2, 90), estando conectado, durante a década 

de 90 a.C. com os setores optimates da elite política. Badian (1957, p. 327) destaca a relação de Sulpício 

Rufo com os Caecilli Metellii e os Aurelli, que foram algumas das gentes dominantes da política romana 

durante o final do século II a.C. e haviam sido os principais inimigos políticos do cônsul e general Caio 

Mário naquele período. Rufo deveu grande parte da sua ascensão política a essas conexões com a nobilitas. 

Por volta de 89 a.C., foi questor de Pompeu Estrabão e ocupou o cargo de tribuno da plebe no ano seguinte, 

em 88 a.C., passando a apoiar Mário nessa época (Cic. Har. Resp. 43). Como orador, Rufo é descrito por 

Cícero como o mais talentoso de todos que ele havia ouvido, mas que não tinha tido a mesma graça de 

Crasso, mesmo tentando imitá-lo (Cícero. Brut, 55). 
235Marco Antônio Orador, como é conhecido, foi avô do futuro triúnviro, de mesmo nome. Apesar de 

possuir antepassados ilustres, tal como no caso de Sulpício, a gens Antonia já não ocupava o consulado há 

várias gerações. Diante disso, Marco Antônio Orador fez sucesso e ganhou notoriedade pelo seu 

desempenho nos tribunais. Sua oratória foi celebrada durante a República Tardia, principalmente por 

Cícero, que o torna personagem de sua obra De Oratore. Nessa obra foi atribuído a Antonio um “engenho 

único e divino” [singularis et divina ingeni] e um “poder incrível” [incredibilis vis] ainda que “desprovido 

desse conhecimento do direito” [etiam si hac scientia iuris nudata sit] (Cic. De Or. 1, 172). Nas Tusculanae 

disputationes, Cícero o afirma que Marco António foi o mais eloquente dos oradores que havia escutado 

(Cic. Tusc. 5.55). Em seu cursus honorum, Antônio teve uma atuação bastante ambígua, sendo, ao que nos 

parece, um exemplo claro da fluidez necessária ao pensarmos em divisões faccionais. Em 113 a.C. foi 

questor sob o comando de Caio Cecílio Metelo Caprário, irmão de Metelo Numídico que lideraria, 

posteriormente, a resistência a Caio Mário no Senado. A ascensão de Antônio, no entanto, ao que nos indica 

Badian (1957, pp. 331-332), foi impulsionada pelo próprio Mário e entre os anos de 102 e 97 o célebre 

orador ocupou os cargos de pretor (102 a.C.), cônsul (99 a.C) e censor (97 a.C). 
236 Marco Emílio Escauro foi um membro da gens Aemilia, uma das mais tradicionais gentes patrícias de 

Roma. A carreira política de Escauro é marcada por uma rápida ascensão: entre 126 e 122 a.C. foi questor 

do cônsul Lúcio Aurélio Orestes na Sardenha, em 122 a.C. e 118 a.C. ocupou o edilato e a pretura, 

respectivamente. Foi nomeado cônsul, juntamente com Marco Cecílio Metelo em 115 a.C. e exerceu a 

censura em 109 a.C. Como pode-se ver, Escauro, como Sulpício Rufo também esteve conectado as gentes 

Aurelia e Caecilia. Em 103 a.C., na época já princeps senatus, ele foi uma vítima direta da violência direta 

do comportamento da plebe – que estava incentivada por Norbano durante o julgamento de Cipião, o Velho 

– sendo atingido por uma pedra na cabeça (Cic. De Or. 2. 47, 197). Considerando o papel de Escauro no 

julgamento de Norbano, Valério Máximo nos leva a crer que o ex-censor e princeps senatus estava por trás 

da acusação de Sulpício Rufo (Val. Max. 8. 5, 5, 2). Cícero destacou que embora Escauro não tenha 

adquirido uma fama de bom orador, havia sido protagonista em várias causas importantes (Cic. Brut. 110) 

e tinha uma oratória dotado de “imensa gravidade e uma autoridade natural” [gravitas summa et naturalis 

quaedam inerat auctoritas] (Cic. Brut. 111). 
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testemunha de acusação (Val. Max. 7. 5, 2; Cic. De Or. 2. 203), além de indiretamente 

ter envolvido outros membros da elite política, que serão citados no decorrer dessa 

análise. 

É preciso esclarecer alguns pontos preliminares para entendermos melhor o 

desenvolvimento do caso de Norbano. Sabemos uma quantidade razoável de informações 

– mesmo que fragmentadas em diversas fontes237 - que nos permitem estruturar e 

problematizar esse julgamento adequadamente. Parece certo que a ratio accusationis de 

Norbano foi sua atuação política, quando tribuno da plebe, na condução do julgamento 

de Cipião, o Velho, por perduellio, em 103238. Durante a comitia tributa, referente ao caso 

de Cipião, dois membros do colégio tribunício tentaram interpor seus vetos 

[intercessio239] para impedir a votação, mas foram violentamente expulsos da assembleia 

(Cic. De Or. 2, 107). Embora, ao que nos indica Cícero, grande parte do núcleo senatorial 

tenha saído em defesa de Cipião, o Velho e Lúcio Licínio Crasso240 tenha sido seu 

principal defensor, Norbano conseguiu mobilizar a população e condenar o réu, que foi 

forçado a se exilar em Esmirna e teve sua fortuna confiscada (Val Max. 8.5.2.4). 

A primeira questão que chama atenção nessas informações é a demora na abertura 

de um processo capital contra Norbano, tendo em conta que as ações pelas quais ele foi 

acusado haviam sido praticadas quase dez anos antes. Isso pode ser explicado por uma 

provável proteção de Caio Mário, que exerceu uma influência relevante na política 

 

 

237 Cf. Val Max. 8.5.2.4; Cic.Off. 2.49.10-11; De Or. 2. 88-90, 105-108, 109-113, 124; 167-168, 199-204; 

Plin. Ep. 3.9.29-31. 
238 Cf. Harries, 2007, p. 73. Durante o julgamento de Cipião, o Velho, uma pedra atingiu o princeps senatus, 

M. Escauro e os tribunos Lúcio Cota e Tito Dídio foram forçados a desistir quando tentaram interceder em 

favor do réu (Cic. De Or, 2.47.197). Ao que Cícero indica, esse último ponto foi o motivo da acusação. 
239A intercessio, segundo Andrew Lintott, era uma prerrogativa tribunícia que se baseava na inviolabilidade 

do corpo – sagrado – do tribuno da plebe e na interposição desse corpo seja para a obstrução de “algum ato 

político (Lintott, 1999, p. 43) ou “para bloquear as ações de outros magistrados (...)” [auxilium] (Lintott, 

2002, p. 116). Saturnino (em 103 e 100) foi o primeiro tribuno a rejeitar o veto de um colega ao removê-lo 

violentamente e dispersar seus partidários (Nippel, 1995, p. 48). Mais tarde, outros seguiram seu exemplo 

ou tentaram contornar a intercessio. 
240 Lúcio Licínio Crasso foi um dos cônsules em 95 a.C. – ano do julgamento de Norbano – e aparece na 

cena pública desde o início de sua carreira conectado aos setores mais nobiliárquicos do Senado. Primeiro, 

como acusador de Caio Papírio Carbão, em 119 a.C. - que era, por sua vez um personagem consular 

conectado à Caio Graco e odiado, primeiro pelos optimates e depois pelos populares pela sua defesa a Lúcio 

Opímio, responsável pela morte de Caio (Badian, 1957, p. 328). Após isso, Crasso foi questor, 

provavelmente entre 111 e 110 a.C., tribuno da plebe em 107, edil em 103 e pretor em 98-97 a.C. Convém 

citar a amizade da gens Licinia com a família Múcia (Steel, 2016, p. 212) - da qual Quinto Múcio Escaévola 

Augure e seu filho, Quinto Múcio Escaévola Pontífice eram os principais nomes, na época – que se 

concretiza através de casamentos comuns. Essa amizade, ao que parece, o acompanhou durante toda a 

carreira política e terá uma influência importante no desenvolvimento da década de 90 a.C., na medida em 

que Crasso e Escaévola Pontíficie foram os responsáveis pela aprovação da Lex Licinia Mucia de Civibus 

regundis, que negava a cidadania romana aos aliados italianos promovidos pelos censores Marco Antônio 

Orador e Lúcio Valério Flaco (Cic. De off. 3. 11). 
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romana daqueles tempos241. Considerando isso, também não é possível ignorar algumas 

questões que dizem respeito, diretamente, aos envolvidos no processo. A primeira delas 

é a proximidade da censura do próprio Marco Antônio Orador e de Lúcio Valério Flaco242 

– aristocratas conectados a Caio Mário - com o processo contra Norbano. O grande fluxo 

de acusações a personagens ligados aos marianos antes e durante a censura de Antônio e 

Flaco pode indicar resistência e (ou) retaliação às medidas tomadas por eles no 

desempenho daquela função243. Além disso, essas acusações fortalecem a ideia de que, 

provavelmente, Mário sofreu um processo constante de enfraquecimento político durante 

a década de 90 a.C. - principalmente após a morte de Lúcio Apuleio Saturnino e Caio 

Servílio Gláucia244, além do retorno de Quinto Cecílio Metelo Numídico245, seu principal 

rival político naquele momento (Badian, 1957, pp. 335-338). 

Tendo em conta a relevância dessas questões contextuais, é importante enumerar 

alguns detalhes técnicos do processo. As palavras de Marco Antônio, no De Oratore, de 

Cícero, mostram que Norbano foi julgado por um tribunal equestre, também chamado de 

 

 

 

241 Essa teoria que Norbano foi protegido por aristocratas poderosos é persuasiva e foi colocada inicialmente 

por Friedrich Münzer (Münzer In: Bauman, 1963, p. 52). De acordo com ele, Norbano foi resguardado de 

prováveis acusações pelo exercício da sua questura e, posteriormente, continuou salvo pela influência de 

Gláucia e Saturnino até 100, sendo depois disso, protegido Marco Antônio Orador, até que as mudanças 

políticas do final da década de 90 a.C. tornaram possível seu julgamento (Bauman, 1963, p. 52). No entanto,  

parece coerente pensar que a proteção de Norbano estava, mesmo que em nível indireto, suportada em Caio 

Mário, já que todos esses prováveis “protetores” se encontravam em algum momento em aliança com 

Mário. 
242 Lúcio Valério Flaco foi um aristocrata romano pertencente a gens Valeria que esteve politicamente 

conectado a Caio Mário durante o fim do século II a.C. e o início do século I a.C. Flaco foi pretor antes de 

103, cônsul em 100 e censor em 97, ambos em colegialidade com Marco Antonio Orador. Em 86 a.C., no 

auge do domínio de Lúcio Cornélio Cina, era princeps senatus, o que indica uma ligação constante com os 

marianistas. 
243 Badian, (1957, p. 335) afirmou que durante a censura de Antonio e Flaco, em respeito a interesses do 

próprio Caio Mário, houve uma grande inserção de italianos ao corpo civil romano, algo que pode ter 

induzido à postura hostil de parte da nobilitas senatorial. Se esse movimento organizado se projetou nos 

tribunais parece difícil afirmar com certeza, mas a lex Licinia Mucia (Cf. nota 240) parece ser uma resposta 

de parte da elite - e da própria plebe urbana, temerosa de ter que dividir os benefícios que tinha - a um 

quadro mais heterogêneo de cidadãos. O número de acusações a pessoas conectadas diretamente à Antônio 

ou Flaco, ou indiretamente, através de Caio Mário, igualmente, impressionam: das nove acusações 

registradas entre 97 e 95 a.C., oito - Mânio Aquílio (de repetundis, em 97 a.C.), Caio Norbano Balbo (de 

maiestate, em 95 a.C.), M. Cláudio Marcelo (de repetundis, em 95 a.C.) Lúcio Cornélio Sula (de repetundis, 

provavelmente em 95 a.C.), Lúcio Márcio Filipo (de repetundis, provavelmente em 95 a.C.), Tito Matrinius 

(pela lex Licinia Mucia, em 95 a.C.), incluindo ambos censores, com Antônio sendo acusado em 97 a.C., 

por ambitus e Flaco em 95 a.C. ou no início de 94 a.C., diante do tribunal de repetundis - incluíam 

certamente personagens reconhecidamente marianistas. A única exceção parece ser a acusação de Cipião, 

o Jovem, em 95 a.C. 
244Sobre Glaucia, cf. nota 213. 
245 De acordo com Badian (1957, p. 325), Cipião, o Velho (cf. nota 252) tal como Marco Emílio Escauro 

(cf. nota 236) tinham conexões familiares diretas com os Caecilli Metellii, família a qual pertencia 

Numídico, sendo casados com mulheres dessa gens. Ou seja, estamos falando aqui de um grupo de pessoas 

associadas, seja por vínculos familiares, ou de clientela. 
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gracano, o que configura, uma quaestio246. Além disso, parece correto afirmar que essa 

não era uma quaestio extraordinaria, tal como previa a quaestio Mamilia (109 a.C.), por 

exemplo, mas sim, uma quaestio perpetua – tal como o tribunal de repetundis247, existente 

desde 149 a.C. Quanto a isso, convém destacar alguns pontos: considerar que o 

julgamento de Norbano tenha sido diante de um tribunal de júri já exclui diretamente a 

possibilidade desse réu ter sido ajuizado por perduellio, já que ações desse tipo se davam 

apud populum. Além disso, como vimos, as múltiplas referências à lex Appuleia de 

maiestatis indicam que essa legislação não retrocedeu após a morte de seu autor, 

Saturnino. Se considerarmos isso, assumimos a existência de um tribunal permanente 

[quaestio perpetua], pois as quaestiones extraordinariae eram abertas para lidar com 

casos específicos e eram extintas após o fim desses julgamentos (Badian, 1962, p. 207; 

Bauman, 1963, pp. 50-51). 

Assim, o julgamento de Norbano é o primeiro que temos certeza de estar sob à luz 

da lex Appuleia de maiestate248. Em Cic. De Or. 2. 25, 107, Marco Antônio assenta, 

 

246 Informação confirmada pelas palavras de Antônio em Cic. De Or. 2. 48, 199 e de Valério Máximo (Val. 

Max. 8. 5. 2). Sobre o iudicium publicum cf. nota 331. 
247 A quaestio perpetua de repetundis foi a primeira quaestio perpetua a ser estabelecida na justiça criminal 

romana, em 149 a.C., pela lex Calpurnia de repetundis. Basicamente, ela consistiu em um tribunal 

permanente que tinha objetivo de julgar crimes de recebimento de subornos e, posteriormente, já durante o 

Principado, referente às práticas de extorsão. Sobre a quaestio repetundae cf. Rosillo-López, 2005; Harries 

2007, pp. 61-65; de Souza, 2016. 
248 Sobre isso, entretanto, não há um consenso historiográfico. Por exemplo, Richard Evans (2003, pp. 17- 

21) considera que o primeiro caso de maiestas é o de Cipião, o Velho. Para ele, Saturnino funda o tribunal 

especial de maiestate, mas deixa a primeira acusação para Norbano – que processou Cipião em 103 a.C. 

pela derrota na Batalha de Aráusio. Segundo ele, Norbano e Saturnino estavam conscientes que um político 

de autoridade elevada e bem relacionado como Cipião, o Velho, que já havia escapado de uma acusação 

anterior (no mesmo ano de 103 a.C., em referência ao sumiço do ouro tolosano), “precisava ser julgado sob 

uma lei mais específica, com um júri menor e mais administrável” para que o resultado pudesse ser menos 

afetado por ocorrências fortuitas, atrasos ou pelo humor mutável da multidão” (Evans, 2003, p. 17). Essa 

também é a postura seguida por outros autores modernos. Cf. Badian, 1957, p.319; Lear, 1955, p. 21; 

Mommsen, 1999 [1889], p. 198; Piña Polo, 1999, p. 74. De fato, em Ret. A Her. 1. 21 é referido que Cipião 

é acusado de maiestas após a votação da lei agrária, proposta por Saturnino. No entanto, o Cipião em 

questão é o filho de mesmo nome de Cipião, o Velho. O texto é confuso pois em uma primeira parte se 

refere às ações de Cipião, o Jovem em 103, quando esse foi questor e a segunda, provavelmente se refere 

ao julgamento do mesmo Cipião, anos depois, possivelmente em retaliação a acusação de Caio Norbano 

(Cf. Ret Her. 2, 17). Existem outras acusações polêmicas, as quais são relacionadas a lei Apuleia de 

Saturnino. Bauman, por exemplo, considerou os casos de Sexto Titio, em 99 a.C. e Caio Apuleio Deciano, 

em 98-97 a.C. como antecedentes ao caso de Norbano, ambos julgados pela lex Appuleia. Para ele, esses 

dois casos conhecidos “trataram de atos de violência e de sedição, e a desconsideração da intercessão 

tribunista” (Bauman, 1963, p. 62), algo que estaria relacionado com a legislação de Saturnino. Apesar de 

não excluirmos a possibilidade de eles realmente terem sido julgados pela quaestio de Saturnino, os 

argumentos de José Pérez Carrandi parecem funcionar bem para justificarmos nossa opção por não os 

considerar, inicialmente. A ideia geral de Carrandi é que Saturnino cria a lei, mas não é ele quem faz a 

primeira acusação sob ela (Carrandi, 2017, p. 223). Diante disso, ele se baseia em três pontos para elencar 

o julgamento de Norbano como o primeiro caso julgado sobre uma quaestio de maiestate: 1) Não há menção 

de condenações anteriores pelo orador M. Antônio (Ibidem., p. 221), nem quando a acusação de Norbano 

a Cipião, o Velho é mencionada (Ibidem., p. 223); 2) a fala de M. Antônio sobre o real réu de maiestas ser 

Cipião e não Norbano parece mais um artifício retórico do que uma constatação histórica de um julgamento 
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justamente, a referência legal da acusação contra Norbano em uma lex Appuleia, 

promulgada por Saturnino e o ponto de discussão central daquele julgamento recai na 

definição conceitual dessa lei: 

“(...) Investiga-se como se chama uma ação quando se disputa com qual 

termo deva ser denominado, tal como aconteceu no caso da importante 

disputa que eu mesmo tive com Sulpício aqui presente na causa de 

Norbano; embora reconhecesse a maior parte das objeções que fazia, 

negava que Norbano houvesse cometido crimen maiestatis; toda aquela 

causa dependia desse termo, de acordo com a lei Apuleia” (Trad. 

Adriano Scatolin, 2009). 
 

Esse trecho da fala de Antônio deixa claro que Norbano foi acusado com base em 

uma legislação que tratava da diminuição da maiestas. No entanto, levanta dúvidas no 

leitor se essa legislação se preocupou em definir o que isso significou de fato (Harries, 

2007, p. 74). Richard Bauman (1963, pp. 61-62) desconsiderou a possibilidade de não- 

definição, já que seria inconsistente com a tradição legislativa republicana pensar que 

Saturnino aprovaria uma lei tão vaga e que não definisse, de forma clara, pelo menos 

algumas ações que se qualificariam como maiestas imminutae249. Essa observação parece 

coerente e se liga a uma indução lógica: Antonio ter explorado em seu discurso a sua 

própria concepção de diminuição da maiestas, não exclui qualquer possível qualificação 

existente da lex Appuleia. Isso apenas indica o caminho escolhido pelo orador na 

condução da sua defesa. 

Esse argumento deve ser construído passo a passo. De acordo com o relato de 

Cícero, a atuação de Marco Antônio Orador como defensor de Norbano foi essencial para 

o veredito de absolvição. Pela citação anterior (Cic. De Or. 2. 25, 107) percebe-se que 

Antônio percorreu um caminho pouco ortodoxo ao admitir durante a gratia rationem as 

ações do seu amicus e a violência e o caráter sedicioso delas. Além disso, nada indica que 

ele tenha negado que a ação de Norbano pudesse ser enquadrada como maiestatis 

imminutae pela lei Apuleia250. Isso pode ser reforçado na leitura das palavras de Públio 

 

anterior (Ibidem., pp. 224-225); 3) Um experiente orador como Antônio ter sido obrigado a recorrer a uma 

fala baseada somente em exemplos retóricos e sem precedentes jurídicos indica que essa havia sido a 

primeira vez em que a justiça romana se via diante desse tipo de crime (Ibidem., p. 229). 
249 Convém destacar que “a mesma lex que instituía a quaestio, definia o crime que lhe caberia julgar e a 

pena a ser infligida” (Schultz, 1998, p. 8). Considerando isso, Bauman (1963, p. 61) destacou que: “Uma 

distinção entre a expressão maiestatem minuere e a fixação dos atos ilícitos a respeito dos quais a quaestio 

seria competente deve ter sido feita”. Ele cita como exemplo a lei de C. Graco contra a corrupção judicial 

(Cf. Cic. Clu, 54.1). 
250 Essa divisão das etapas do discurso forense, bem como o exemplo do caso de Norbano são bem 

exploradas em Cic. Part. Orat. 103-105. Segundo Cícero, a primeira dessas partes consiste na elaboração 

de uma causa conjectural – “o ato de acusação foi cometido?” ou “Norbano cometeu crimen maiestatis 

imminutae?”. Nessa fase, o confronto entre as partes não chega a acontecer, porque ninguém pode, deve, 

ou costuma dar explicações sobre aquilo que nega. O confronto que dá origem à uma quaestio vem da 
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Sulpício Rufo, que em Cic. De Or. 2. 50, 203 exalta que Antônio, de forma surpreendente, 

admitiu a ação do réu, mas a justificou como uma consequência e não como a causa da 

revolta popular. Segundo ele, a sedição de Norbano foi a expressão da raiva, justa e 

merecida, por isso lícita, do povo romano. 

As palavras de Rufo, nesse ponto do diálogo, ainda destacam a relação de 

obrigação entre Antônio e Norbano como justificativa para a defesa por parte do réu251. 

Além disso, indicam que o julgamento sofreu uma reviravolta, pois o discurso de defesa 

de Antônio, que aparentava resignação por parte do defensor, na verdade, tinha a intenção 

de influenciar o júri, misturando as matérias do processo. Ao procurar inflamar o ódio 

latente do tribunal equestre sobre a derrota em Aráusio e sobre a atuação política e 

legislativa de Quinto Servílio Cipião, ou Cipião, o Velho252, o defensor, inteligentemente, 

torna Cipião o verdadeiro réu daquele julgamento, justificando as ações de Norbano como 

uma expressão da vontade popular e não como a supressão ou diminuição dessa vontade 

(Bauman, 1963, pp. 58-61). Quanto a essa estratégia adotada, cabe destacar que, segundo 

Cícero, o discurso da defesa procurou explorar mais as paixões, que a razão do júri. Isso 

 

 

 

interposição da gratia rationem (discurso de defesa) e a refertur rationem (discurso da acusação). Daí vem 

também a matéria do processo, ou seja, se Norbano fez o que ele está sendo acusado, isso pode ser 

enquadrado dentro da legislação pertinente – no caso, a lex Appuleia? A última parte da quaestio vem com 

a justificação, aquela que é, talvez a parte mais importante do discurso. A justificação consiste em 

problematizar se a ação cometida, mesmo infringindo a lei estabelecida, no entender do povo romano, era 

aceitável e justa. Assim, no caso de Norbano, enquanto a defesa se baseou que as ações do réu não 

diminuíram a maiestas do povo romano, pois contribuíram para a manutenção de sua grandeza (Cic. Part. 

Orat. 105), a acusação sustentava o oposto: Norbano fez o que ele está sendo acusado de fazer e isso é 

diminuir a maiestas, porque ele teria se valido do ressentimento popular para provocar um motim. Ao que 

nossa leitura das fontes sobre o relato do caso no De Oratore nos indicam, Rufo foi iludido pela fala de 

Marco Antônio nas duas primeiras partes do discurso, mas surpreendido e derrotado na última e mais 

importante. 
251 Como destaca Badian (1986, p. 156), havia, uma relação de fides que ligava esses dois homens - pelo 

menos se acreditarmos no relato de Cícero - pois Norbano tinha servido como questor durante o comando 

proconsular de Antônio na Cilícia. A data parece discutível, com parte da historiografia atribuindo 101 

(Ibidem., pp. 170-171) e outra parte considerando o ano de 99 a.C. (Gruen, 1966, p. 106). Ao que parece, 

há mais nessa amizade do que o próprio Cícero deixa transparecer em seu tratado. Norbano é só um dos 

muitos aristocratas vinculados a Caio Mário e defendidos por Marco Antônio. Para mais sobre a relação 

entre Mário e Antônio Cf. Badian, 1957, pp. 332-334, especialmente p. 333. 
252 Quinto Servílio Cipião, ou Cipião, o Velho foi um membro da gens Servilia, foi pretor (108 a.C, na 

Hispânia Ulterior), Pontifex Maximus (entre 120 a.C. a 103 a.C.), Cônsul (106 a.C.). Após seu 

proconsulado (105 a.C., na Gália Narbonense), foi acusado por Caio Norbano Balbo de ser o responsável 

pela derrota romana na Batalha de Aráusio, em 105 a.C., contra os volscos e címbrios (Cf. Reth. Her. 

1.14.24; Cic. Balb. 28; Brut. 135; Liv. Per. 67; Strab. 4.1.13; V. Max. 4.7.3, 6.9.13). Ao que parece, antes 

disso, já havia sido acusado no tribunal de repetundis, pelo sumiço do saque da cidade de Tolosa, quando 

cônsul em 106 a.C (Cf. Cic. Nat. D. 3.74; Liv. Per. 67; vir. ill. 73.5; Dio 27 fr. 90). Despertar a memória 

de Cipião, certamente Antônio gerava um mal-estar em diversos grupos sociais dentro de Roma. A derrota 

de Cipião, juntamente com o sumiço do ouro tolosiano garantiu com que esse aristocrata não fosse popular 

entre a plebe urbana e parte da aristocracia. Além dessas questões, ele ainda foi um dos autores da Lex 

Servilia Caepio. Sobre essa lei, cf. nota 227. 



124  

foi, ao que tudo nos indica, o que garantiu a proclamação da inocência de Norbano pelo 

tribunal253. 

Diante desses apontamentos, parece coerente supor que Norbano foi absolvido 

ainda que tenha cometido um crimen maiestatis imminutae. Sua absolvição, contudo, 

adveio que suas ações, passíveis de punição, foram devidamente justificadas à luz do 

interesse maior da comunidade254. Essa leitura pode ser reforçada pela análise da própria 

persona literária de Antônio – e do estilo empregado pelo próprio orador. Se assumirmos 

que Cícero procurou graus de verossimilhança para construir seus personagens, Marco 

Antônio é aquele que na obra ciceroniana defende a oratória como prática independente 

dos demais ramos de saber [artes]. Por exemplo, em Cic. De Or. 1, 57, ele afirmou 

claramente que a oratória forense poderia ignorar o direito civil, ou a parte dele que lhe 

fosse conveniente durante um discurso. Já em Cic. De Or. 1, 17-18, sua fala induz o 

leitor/ouvinte a pensar que a defesa dos direitos, por vezes, se choca com a função do 

orador. Crasso255, outro personagem da obra de Cícero, em De Or. 1, 172, atribui a 

Antônio certo desconhecimento do direito256, algo que é confessado pelo próprio Antônio, 

posteriormente nessa obra (Cic.De Orat. 1, 248). 

Em suma, quando Antônio disse que procurou evitar explorar os pormenores 

técnicos da lei de Saturnino, isso não indicaria que esses pormenores não existissem - 

muito pelo contrário, parece fortalecer a ideia de que eles estavam lá - mas que explorar 

esse caminho não seria a melhor estratégia, tendo em vista seu estilo oratório ou mesmo 

as ações de seu cliente. Assim, provavelmente, tal como constatou Bauman (1963, pp. 

61-62), a lex Appuleia não deixaria qualquer margem de incerteza quanto aos atos 

passíveis de punição, se vistos objetivamente. Ao que tudo indica, a parte "indefinida" 

 

 

 
 

253Wilfred Nippel, comparando o julgamento de júri da Roma Antiga ao da Inglaterra moderna, afirmou 

que o primeiro não tinha as instruções de controle judicial disponíveis para o segundo: “(...) não havia 

regras de prova, o júri e os jurados tendiam a tomar sua decisão com base nas referências de caráter das 

partes, apelos emocionais e, muitas vezes, argumentação puramente política” (Nippel, 1995, p. 56). As 

palavras dirigidas por Marco Antonio, em Cic. De Or. 2. 50, 204, a Públio Sulpício Rufo, ilustram bem o 

potencial disso. Antonio diz que sua defesa se focou mais em despertar as paixões dos juízes do que em 

despertar o seu discernimento. O ódio dos equestres a Cipião, provavelmente, era fruto da lei Lex Servilia 

Caepio, cf. nota 252. 
254 Sobre as divisões das partes do processo, cf. nota 250. É interessante notar que para justificar as ações 

de Norbano, a estratégia de Antônio parece passar por retirar a concretude do julgamento, deslocando o 

assunto tratado e tornando-o uma questão abstrata. Como disse Cícero em Cic. Part. Orat. 106, se retiramos 

as marcas temporais e de pessoas [quem fez e quando fez] daquilo que está em discussão, também tiramos 

a concretude daquilo que é discutido e as questões sobre o assunto se tornam possibilidades infinitas. 
255 Cf. nota 240. 
256 Algo que aparece novamente, de forma mais clara em Cic. Brut. 214. 
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dessa lei era a amplitude do conceito de maiestas populi romani257", categoria sob a qual 

a defesa de Antônio se debruçou e a acusação de Sulpício Rufo, aparentemente, se viu 

envolvida e derrotada. Se isso for considerado, discutir se essas ações condiziam ou não 

com a ideia abstrata de maiestas minuere era uma estratégia inteligente, considerando que 

o direito civil não era o forte do defensor e parecia que Norbano certamente havia 

cometido as ações criminalizadas pela lei. 

Compreendida dessa maneira, a interpretação oferecida sobre as ações de Norbano 

parece ter sido essencial, pelo menos no ponto de vista ciceroniano, para a consolidação 

da legislação dessa maiestas em âmbito jurídico. Ao expor a sedição como uma prática 

de resistência institucionalizada ao poder dos magistrados e à autoridade do Senado, 

Antônio amplificou a legislação de Saturnino ao seu máximo. Ou seja, na prática, essa lei 

- pelo menos baseado naquilo que sabemos pela interpretação do episódio por Cícero - 

passava a regular ocasiões em que a rebelião era não só permitida como desejável. Isso é 

algo visível na base do discurso de Lúcio Licínio Crasso, em elogio direcionado a Marco 

Antônio: 

“(...) quando defendeu um indivíduo violento e sedicioso, processado 

pelo próprio Sulpício que aqui está e não hesitou em glorificar a sedição 

em si mesma mostrando, com os mais convincentes termos, que muitos 

movimentos populares, aos quais ninguém defende, não são injustos; 

que, além disso, a sedição tem sido frequentemente despertada no 

interesse da comunidade, como a expulsão dos reis e o estabelecimento 

da autoridade dos tribunos; que a sedição de Norbano, decorrente da 

lamentação e da indignação dos cidadãos contra Cipião, que perdera o 

exército, não poderia ter sido contida e foi justificadamente acesa?”258 

A fala de Crasso é relevante para entendermos os desdobramentos posteriores 

desse julgamento. Segundo Crasso, a habilidade oratória de Antônio transformou um 

homem seditiosus e furiosus em um herói do povo e fez da sedição uma prerrogativa 

popular, justa em um contexto de injustiça ou de abuso por parte da elite política. Essa 

perspectiva, sublinha a ideia de que Norbano foi inocentado pela habilidade oratória de 

Marco Antônio e não pelo fato de não ter cometido as ações previstas na lex Appuleia de 

 
 

257 Maiestas minuere, na forma como foi definida na lei de Saturnino – e pressupõe-se aqui uma definição 

– permitia uma leitura ambígua, já que Antônio e Sulpício procuram explorar a ambiguidade desse conceito 

em seus discursos de defesa e acusação, respectivamente. Segundo as palavras de Sulpício “De fato, cada 

um de nós desenvolveu o quanto pôde, com toda sua riqueza oratória, o que é cometer um crime de lesa 

majestade (Cic. De Or. 2. 25, 109, Trad. Adriano Scatolin, 2009). 
258 Cf. Cic. De Or. 2, 124. Qui idem, hoc accusante Sulpicio, cum hominem seditiosum furiosumque 

defenderet, non dubitavit seditiones ipsas ornare ac demonstrare gravissimis verbis multos saepe impetus 

populi non iniustos esse, quos praestare nemo posset; multas etiam e re publica seditiones saepe esse 

factas, ut cum reges essent exacti, ut cum tribunicia potestas [esset] constituta; illam Norbani seditionem 

ex luctu civium et ex Caepionis odio, qui exercitum amiserat, neque reprimi potuisse et iure esse conflatam? 
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maiestate – mas, muito provavelmente, por tê-las cometido de forma justificada à luz do 

mesmo conceito que era basilar para a lei: a maiestas populi romani. Nesse ponto, pode- 

se concluir que o determinante nesse processo não foi o ato cometido e nem se esse ato 

se adequava à legislação pertinente, mas a capacidade do réu/defesa em justificar a 

realização desse ato. Algo que mostrava que a sedição dependia dos olhos daqueles que 

a observavam (Bauman, 1974, p. 227; Carrandi, 2017, p. 232), expondo que os espaços 

de deliberação jurídica eram também locais de disputa por legitimidade de ação política 

na República Tardia. 

Considerando esses pontos, pode-se afirmar que, provavelmente, não foi uma lei 

mal elaborada que levou a decisão final dos juízes, mas a dificuldade em encontrar 

precedentes sobre os quais se basear, além da indefinição do conceito geral sobre o qual 

essa lei repousava - a maiestas populi romani (Ferrary, 1983, p. 568-571). Ao que parece, 

Cícero procurou mostrar que o caso de Norbano gerou esse precedente, mas não uma 

definição clara259. Pelo contrário, a concepção geral do crime parece se ampliar e questões 

como: “que ações diminuiriam a grandeza do populus romanus?” e “quem era capaz de 

representar, realmente, o interesse desse populus?” foram a base de julgamentos de 

maiestas posteriores ao de Norbano260, além de serem, também, algumas das principais 

questões presentes nas fontes do século I a.C. 

Assim, o fato de a indefinição do termo fazer parte do crime pode ser a chave para 

entendermos que os interesses por detrás do uso desse crime eram tão políticos quanto 

penais, pois a defesa da ordem pública era uma prerrogativa de quem controlava o acesso 

ao cursus honorum. Junto a isso, a atestada impossibilidade de consenso, nesse caso, 

também se colocava como um problema para além do direito, sendo parte de uma disputa 

entre as elites pelo controle e pela apropriação dos espaços de fala e ação política. 

Esses elementos combinados geravam na arena jurídica um novo tipo de 

precedente, que relativizava os instrumentos legais-coercitivos das classes dirigentes de 

forma perigosa e, mesmo que indiretamente, incentivava o uso da violência no conflito 

político. Se admitirmos a ideia de Andrew Lintott, que o exercício da violência em âmbito 

público estava no ethos da sociedade romana (Lintott, 1968), a representação ciceroniana 

 

259 Posição essa, compartilhada por Bauman, 1963, p. 102. 
260 Por exemplo, no mesmo ano do julgamento de Norbano (95 a.C.), e provavelmente como uma resposta 

direta, Cipião, o Jovem foi acusado de acordo com a lei Apuleia e, também, absolvido. Esses dois 

julgamentos, bem como a maior parte daqueles que o sucederam, referentes à crimes relacionados à 

maiestas, têm em comum a interposição do conceito de maiestas populi romani no centro do debate sobre 

as ações de um réu, indicando um conflito eminente sobre quem tinha o direito de representá-la. Sobre o 

julgamento de Cipião, o Jovem Cf. Carrandi, 2017, pp. 210-213. 
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do julgamento de Norbano mostrava como esse ethos se concretizava em âmbito legal- 

jurídico. Dessa maneira, tal como afirmou Catherine Steel: “o resultado do caso [de 

Norbano] implicava que a violência era um aspecto legítimo da vida política romana, que 

a res publica poderia absorver” (Steel, 2013, p. 36). Ou seja, a violência ficava 

autorizada, mas apenas em casos extremos. O problema residia, então, em definir o que 

seria um caso extremo –, se tratava-se, ou não, de uma situação extraordinária que exigia 

o uso de violência na arena política –, quem acataria essa definição e como convencer 

essas pessoas do argumento escolhido. 

Em suma, pode-se concluir que, se a lei de Saturnino visava uma melhor regulação 

da ação política de aristocratas, ela fracassou. Na prática, essa legislação foi apropriada 

para sanar casos em que as irregularidades e os abusos praticados eram toleráveis. Isso 

indica que havia dificuldades estruturais no sistema político daquela época, que se 

colocavam além de qualquer tentativa de reparo puramente legislativo. Diante desse 

contexto, a lex Appuleia se colocava como um aspecto importante – mesmo que pouco 

considerado pela historiografia moderna – para compreensão das transformações políticas 

da época de Saturnino, Marco Antônio Orador e Caio Norbano. Suas consequências 

ilustravam algo que se tornaria recorrente nas décadas seguintes: a concretização na arena 

jurídica de disputa de forças antagônicas pelo controle da ordem pública. Assim, se 

considerarmos que não existia na Roma Republicana um monopólio organizado da 

violência pelo Estado – ou mesmo um Estado bem estabelecido em concepções modernas, 

com uma estrutura administrativa-burocrática centralizada – e a disputa por esse controle 

se deu entre pontos fragmentados de poder, que representaram grupos e indivíduos, a lex 

Appuleia ajuda a expor o desenvolvimento de conflitos que se mostraram cada vez mais 

difíceis de resolver entre membros de uma elite política que se mostrará cada vez mais 

desequilibrada e instável mediante a uma competição cada vez mais intensa pelo controle 

do sistema político. 

Como expressão dessa questão, o caso de Caio Norbano ilustra a lex Appuleia 

como um passo relevante para a privatização da utilitas publica. Nela se legitimava que 

a defesa do bem comum fosse legalmente realizada individualmente, ainda que se 

ignorasse as leis, tradições ou a atuação de magistrados investidos legalmente de poderes 

públicos. Em uma leitura mais extrema, se essa legislação procurou proteger a maiestas 

populi romani ela acabou ignorando – conscientemente ou não – as bases legítimas que 

sustentavam essa relação de superioridade, como o Senado e as assembleias populares, 

contribuindo para a fragmentação do sistema político. Dessa maneira, legitimavam-se 
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avanços inconstitucionais por parte de indivíduos ambiciosos através do aumento da 

violência e a intensificação do conflito aristocrático em âmbito jurídico. Assim, ao 

relativizar as bases tradicionais que sustentavam a ordem pública e regulavam o 

comportamento individual da elite política, a lex Apuleia incentivou, mesmo que 

indiretamente, o conflito direto dentro desse sistema. Esse conflito, como ficará mais 

claro na próxima sessão, foi amplificado juridicamente perante cenários de anomia que 

expunham mais claramente o enfraquecimento das instituições e o aumento disruptivo de 

lideranças autoritárias de caráter pessoal, como foi o caso da res publica de Sula e os anos 

que a sucederam. 

3.4. Crise de legitimidade e conflito político na República Tardia: a res publica de 

Sula e a lex Cornelia Maiestatis. 

 

Os anos seguinte às Guerras Sociais (91-88 a.C.) mostraram que a justiça pública, 

cada vez mais, foi subordinada ao aumento da intensidade dos conflitos dentro da 

aristocracia – a exemplo do que vimos nos casos destacados no capítulo anterior. Além 

disso, como registrou Andrew Lintott houve uma intensificação considerável do uso da 

violência na competição pelo poder, aumentando os casos em que o direito se viu 

suspenso mediante a ameaça das armas, ou mesmo seu uso efetivo (Lintott, 1968, pp. 

175-204). As Guerras Civis se destacaram nesse cenário como o ápice daquelas 

dissidências políticas. Foram vários conflitos civis em um espaço de tempo de mais ou 

menos cinquenta anos, entre 88 e 28-27 a.C., que demonstraram a dificuldade, 

principalmente por parte da elite política quanto à utilização dos espaços 

institucionalmente regulados como locais de negociação. 

A primeira metade da década de 80 a.C., por exemplo, ficaria marcada pela 

proeminência política de lideranças militares, como Caio Mário e Lúcio Cornélio Sula, 

mas também pela resistência a tais lideranças por grupos mais moderados dentro da 

aristocracia (Katz, 1976, p. 523). Esses dois homens polarizaram uma ampla rede de apoio 

que protagonizou, por sua vez, combates que estenderam a violência na vrbs a um estágio 

de sítio pelos seus próprios cidadãos. O momento mais marcante desse contexto, 

provavelmente, foi o desencadeamento de um conflito civil que seria lembrado de forma 

negativa pelos romanos, principalmente pelas marchas militares sobre Roma – primeiro 

por Sula em 88 a.C., e depois por Mário e Lúcio Cornélio Cina, em 87-86 a.C261. 

 
 

261 Sobre o relato sobre a marcha de Sula cf. App. B Civ 1. 57-61; Plut. Vit. Sull. 35. Sobre o relato sobre a 

marcha de Mário e Cina cf. App. B Civ. 1. 71-75; Plut. Vit. Mar. 42-44. Sobre esse conflito, sua formação, 
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Com a morte de Caio Mário, em 86 a.C., a República ficaria até 84 a.C. dividida 

entre a domnatio de Cina no Ocidente e o imperium de Sula no Oriente262. Dentro de 

Roma, pouco se sabe a respeito do governo de Cina. As fontes descrevem sua atuação 

política como truculenta e despótica263. Alguns pesquisadores modernos, no entanto, 

buscaram relativizar essa visão. Eles apontam para um governo centralizador, mas 

moderado, que procurou equilibrar as diferentes demandas políticas da época e focou na 

realização de reformas, que visaram lidar com as consequências das Guerras Sociais264. 

Fora da cidade, Sula - que se encontrava em campanha contra Mitrídates VI, do Ponto - 

conseguia vitórias importantes, consolidando uma base de apoio sólida nas províncias 

orientais (Santangelo, 2007, pp. 33-66). 

A derrota de Mitrídates e o retorno eminente de Sula fez com que o choque entre 

essas duas forças se tornasse praticamente inevitável. No entanto, a morte de Cina em 

Brundísio (84 a.C.), durante uma revolta de suas próprias tropas (App. B Civ. 1. 78), o 

excluiu do embate precocemente, deixando que a oposição a Sula fosse feita pelos aliados 

de Cina, bem menos capazes e politicamente competentes do que seu antigo líder. O 

resultado disso foi que, após a vitória na Batalha de Porta Colina (82 a.C.), Sula se viu 

em uma posição de poder inconteste em relação aos demais membros da aristocracia. 

Assim, em março de 81 a.C., Sula entrou triunfante em Roma após submeter seus 

adversários políticos no campo de batalha265. Por um lado, esse episódio marcou o fim 

de, praticamente, dez anos quase ininterruptos de conflitos civis no interior da Itália266, 

que desestruturaram as bases institucionais e clientelísticas da res publica. Por outro, a 

vitória de Sula reafirmou o status dominante da nobilitas tradicional perante grupos 

políticos rivais que vinham disputando o controle sob ordem pública desde, pelo menos, 

 
 

desenvolvimento e consequências cf. o estudo recente Sampson, 2016. Junto a ele, cf. obras historiográficas 

mais consolidadas. Badian, 1962; Santangelo, 2007. 
262 Sobre esse período, onde o Império ficou dividido sob duas lideranças políticas cf. Keaveney, 2005, pp. 

91-107. 
263 Cícero, por exemplo, afirma que o governo de Cina foi uma época de suspensão das leis e das dignidades 

(Cic. Brut. 62). Salústio e Apiano, através de uma profecia dos Livros Sibilinos, inserem Sula e Cina em 

um mesmo patamar, ao afirmar que ambos exerceram o regnum sob a cidade de Roma (Sall. Cat. 47, 2; 

App. B Civ. 2. 1, 4). Plutarco narra que durante seu consulado com Caio Papírio Carbão – cônsul eleito 

com Cina em 85 aC - Cina agiu com violência e injustiça (Plut. Vit. Sull. 22, 1). 
264 Cf. Lovano, 2002, pp. 9-12; 53-78. 
265 As vitórias sobre Caio Norbano Balbo, na Batalha do Monte Tifata (Plut. Vit. Sull. 27), sobre Caio Mário, 

o Jovem em Sacriporto (Plut. Vit. Sull. 28-29) e, por útlimo, na Batalha de Porta Colina (Plut. Vit. Sull. 29) 

garantiram a Sula a derrota dos marianistas e permitiram seu avanço sobre Roma. Sobre a entrada em Roma 

cf. Plut. Vit. Sull. 34.1; App. B Civ. 1, 79-94. 
266 Assumindo as Guerras Sociais entre 91 a.C. e 88 a.C. e os conflitos menores, mas recorrentes, entre 

marianos e silanos de 88 e 81 a.C. Convém notar que a Revolta de Sertoriana, na Hispânia, pode ser 

considerada um desdobramento dessas últimas e durou bem mais, até 72 a.C. 
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a segunda metade do século II a.C. (Mouritsen, 2017, pp. 131-133). Como mostrou 

Harriet I. Flower, isso não significou a restauração de um sistema anterior, mas sim a 

criação de um novo, ainda mais exclusivista – e que Catherine Steel qualificou como 

estruturalmente fraco, dividido e ineficaz (Steel, 2014, p. 657) – no qual os benefícios 

foram apropriados pelos apoiadores de Sula (Flower, 2010, p. 117-134). 

A fragilidade dessa nova aristocracia estabelecida por Sula, em grande medida, 

estava na sua dependência da autoridade pessoal do seu criador (Steel, 2014, p. 663). A 

nomeação de um indivíduo para o cargo de ditador não era vista há mais de cem anos no 

cenário político romano e a extensão de seus poderes foi algo, até então, sem precedentes, 

desde a expulsão dos reis267. Embasando isso simbolicamente, a concessão do cognome 

Felix (Plut. Vit. Sull. 34.2) procurou ilustrar a aprovação divina do exercício desses 

poderes por um só homem (Keaveney, 2005, p. 33). Apoiado por esse acúmulo de poderes 

e dignidades, Sula promoveu um plano de reestruturação da ordem pública. Esse plano 

tinha como bases principais um amplo programa político e constitucional, que se 

concentrava na reestruturação do Senado - fortemente desfalcado pela Guerra Civil e 

pelas proscrições - através de uma regulação mais intensa sob a aristocracia. 

Quanto a isso, não seria exagero falar que as proscrições sulanas consolidaram a 

devastação promovida pelas Guerras Sociais e pela Guerra Civil, atingindo não apenas os 

marianistas, mas impulsionando transformações mais amplas na sociedade romana268. 

 

267 Sula foi nomeado ditador vitalício, algo inédito e que contrariava a própria essência excepcional daquela 

função. A ditadura era, por essência, uma magistratura extraordinária. No entanto, assim como as demais 

magistraturas, tinha um prazo de expiração. Um caráter singular da ditadura sulana é que ela não teve prazo 

determinado – essa magistratura extraordinária, normalmente, era de seis meses. Assim, ao nomear um 

ditador por prazo indeterminado o princípio da igualdade, que regulava a competição aristocrática, ficava 

comprometido (Levick, 1982, p. 55). Alguns aspectos do poder de Sula são destacados por Apiano.: ele 

estava acima dos cônsules e andava com 24 lictores dentro dos limites do pomerium, tal como os antigos 

reis (App. B Civ. 1, 100). Além disso, não houve votação em assembleia para a nomeação do ditador: em 

82 a.C., com a morte dos cônsules, um interrex foi nomeado, o então princeps senatus Lucio Valerio Flaco, 

que apresentou diante de uma assembleia popular a lei Valéria, que votava a instauração da ditadura e a 

nomeação de Sula para o cargo (Carrandi, 2017, p. 258). Sobre a nomeação de Sula à ditadura cf. Keaveney, 

2005; Hurlet, 1993. 
268 É impossível não levar em conta as proscrições quando pensamos na vitória de Sula sobre os marianos 

(Cf. App. B Civ. 1, 2-3; 95-96). Autores como Wilfred Nippel (1995, p. 66) e Erich Gruen (1965, p. 73) 

destacaram o intenso período de violência vivido do período posterior às Guerras Sociais até o início da 

ditadura de Sula, no qual a justiça foi exercida de forma arbitrária dentro da cidade de Roma e o Senado 

assumiu um papel de perseguidor – e legitimador de inimigos públicos – hostis. O resultado foi o medo de 

um futuro incerto Em geral, os números de aristocratas mortos dentro e fora de campo de batalha nas 

Guerras Sociais e Civis chamam atenção: Eutrópio (5.9.2) estimou cerca de 200 senadores dentro dos quais 

Apiano atesta que quarenta foram mortos por Sula, através das proscrições (App. B Civ. 1.95). Junto a isso, 

Catherine Steel (2014, pp. 260-261) destacou que quando Sula recebe a ditadura, em 81, apenas quatro 

consulares, do ditador, estavam vivos e aptos a participar do Senado em 82: L. Valerius Flaccus (cos. 100), 

C. Valerius Flaccus (cos 93), M. Perperna (cos 92), e L. Marcius Philippus (cos. 91), todos esses ou já 

estavam retirados da vida pública ou apoiaram irrestritamente Sula. H. Flower, em Roman Republics afirma 

com razão que o resultado das proscrições não deve ter sido “apenas perda de vida, experiência e talento, 
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Além disso, esses decretos se firmaram no plano político-ideológico republicano como a 

concretização do exercício do poder autocrático irrestrito. Tal como destacou Kaius 

Tuori: 

“os proscritos traziam consigo um simbolismo mais profundo do que o 

simples fato de certas pessoas serem declaradas fora da lei e suas 

propriedades serem confiscadas. Mais importante era a noção de que a 

vida de alguém e a segurança de sua família e posses dependiam da boa 

vontade de um único homem, que poderia, na verdade, tirar tudo isso. 

Nenhuma salvaguarda legal existia contra isso; não houve apelo ao 

povo ou julgamento justo, simplesmente a ordem de um homem. (Tuori, 

2016, p. 35). 

Essa questão simbólica se torna ainda mais pertinente se a considerarmos somada, 

tal como sugere Fergus Millar, com o fato de que no período de Guerras Civis e 

proscrições uma série de precedentes para audiências e execuções irregulares foi 

promovido, além da já citada prática de confiscar a propriedade dos condenados (Millar, 

1977, p. 521). Esses foram fenômenos que provariam ser centrais para o desenvolvimento 

posterior da jurisdição imperial. É diante disso que Tuori expõe Sula como o iniciador da 

jurisdição ad hoc, criada sob a justificativa da emergência (Tuori, 2016, p. 36-37). Essa 

tese se baseia na hipótese que alguém com autoridade superior, como a daquele ditador, 

assumiria jurisdição para resolver algum problema emergencial ou no qual existia pouca 

ou nenhuma referência legal, uma excepcionalidade, algo que nos séculos seguintes se 

tornaria regular. O poder extraordinário se justifica pelo mal funcionamento das 

instituições e a resolução dos conflitos passava à margem delas, ainda que formalmente 

elas fossem utilizadas. 

Se a Sula não faltou o suporte político necessário para não lhe ser contestada a 

legalidade e legitimidade para o exercício do poder, isso se deveu também ao Senado. 

Esse conselho, dominado pela influência daquele ditador e, posteriormente, pelos seus 

principais apoiadores, pareceu ser primordial para o seu novo projeto de res publica 

(Gruen, 1974, pp. 7-12; Santangelo, 2007, pp. 172-178). No entanto, tal como atestou 

Flower: “Embora usasse os nomes tradicionais para os tipos de poderes e magistraturas, 

o sistema de Sula era fundamentalmente distante daquele que havia antes. Seu recém- 

ampliado Senado tinha um caráter e função distintos de qualquer outro corpo anterior” 

(Flower, 2010, p. 29). Diferentemente do século II a.C., o Senado de Sula passou a ser 

responsável pela iniciativa e a administração jurídica da res publica (Bauman, 1963, p. 

 

mas também um trauma psicológico e uma sensação de descontinuidade com tradições republicanas 

ancestrais” (Flower, 2010, p. 94). 
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87; Brennan, 2014, p. 35). Isso só foi possível porque o ditador promulgou uma série de 

restrições à participação popular e ao poder e status dos tribunos da plebe269, 

culpabilizados pelos desequilíbrios passados no sistema republicano270. Além disso, as 

quaestiones foram reformadas e ampliadas271. 

Tais medidas, tornaram uma expansão daquele Senado indispensável, já que esse 

grupo assumia uma centralidade e responsabilidade coletiva maior sob o controle da 

ordem pública272. Esse cenário reforça o argumento desenvolvido por Fréderic Hurlet, de 

que a política sulana buscou delimitar a legitimidade do sistema na autoridade do Senado 

como forma de diminuir o impacto de forças antagônicas através do gerenciamento 

interno da competição aristocrática e com isso, restaurar a legitimidade da nobilitas e 

anular qualquer avanço em direção à participação popular (Hurlet, 1993, p. 8). 

Considerando isso, parece correto afirmar que as reformas de Sula incorporaram as 

preocupações oligárquicas tradicionais sobre a fragmentação da legitimidade e tentaram 

resolver esse problema concentrando o poder decisório e a regulação da aristocracia sob 

a autoridade gerenciadora do Senado, reformado após as Guerras Civis (Carrandi, 2017, 

p. 262). Isso redefinia legalmente quem era responsável por salvaguardar, de fato, a 

maiestas populi romani e retirava, na prática as prerrogativas jurisprudenciais individuais, 

atribuídas ao tribunato da plebe, que foi considerado o motor da dissenção aristocrática. 

Ou seja, o que houve foi a tentativa de implementação de um modelo político aristocrático 

 

269 Junto às reformas legislativas de Sula estava a promulgação das leges Corneliae de tribuniciae potestate 

minuta. Através dessas, os tribunos foram privados da iniciativa independente, mantendo, provavelmente 

apenas seu ius auxilii (Steel, 2014, p. 136) e a sacrosanctitas (Logghe, 2016, p. 8). Essas ações, tornaram 

aqueles que haviam ocupado o tribunato inelegíveis para as magistraturas de topo, como a pretura e o 

consulado, com isso tirando o interesse político dos aristocratas nessa magistratura e diminuindo sua 

dignidade (Ibidem., p. 8). 
270 É importante apontar que, principalmente, após as Guerras Sociais e com o aumento das dissidências 

dentro da aristocracia romana houve uma aparente desorganização do iudicium publicum. Isso, por sua vez, 

parece ter envolvido diretamente a ação dos tribunos da plebe e o domínio dos marianos sobre a cidade de 

Roma. Diante desse contexto, o iudicium populi pareceu voltar a ser uma constante no cenário jurídico 

romano. Alexander (1981), atestou para, pelo menos, cinco julgamentos desse tipo entre 87 a.C. e 81 a.C., 

frente a somente um diante de uma quaestio. Essa situação só foi estabilizada no final da década de 80 a.C., 

justamente diante das reformas de Sula. 
271 Os tribunais de júri, antes ocupados por equestres e depois da lei Plautia, de 89 a.C, por um quadro misto 

de iudices, agora voltavam a formatação original – tal como na lex Calpurnia, de 149 a.C. - e estavam sob 

domínio exclusivo do Senado. Sula organizou uma extensa reformulação desses tribunais, divididos em 

sete cortes penais – maiestas, ambitus, repetundae, sicariis et veneficiis, falsis, peculatus e iniuria 

(Keaveney, 2005 p. 147). Além disso, foi organizada uma ampla reforma moral, baseando-se em leis 

frumentárias que visaram a regulação de apostas, do consumo de iguarias e de despesas em funerais, fora 

o provável incentivo aos casamentos, como forma de diminuir imoralidade sexual (Keaveney, 2005, p. 

149). 
272 Cf. Mouritsen, p. 116. Segundo Mouritsen, a transferência dos tribunais de júri para a competência do 

Senado exigiu uma grande expansão do Senado e a adição de 300 novos membros (Mouritsen, 2017, p. 

140). Sobre o aumento no número de senadores cf. App. B Civ. 1, 100. Sob outra perspectiva, Santangelo, 

2007, p. 101, defende que não existem evidências conclusivas sobre esse aumento no número de senadores. 
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baseado no consenso, na medida em que, um conselho de indivíduos de interesses 

semelhantes – pelo menos, parece plausível que Sula achou que garantiria isso através da 

promoção pessoal desses indivíduos – era a fonte de legitimidade do sistema político. 

No entanto, diante desse propósito reformador algumas questões se colocaram de 

maneira contraditória e afetariam diretamente a continuidade do modelo sulano. Parece 

certo que a reforma e ampliação do Senado levou a uma maior oportunidade de 

mobilidade política e social dentro da elite. No entanto, como efeito colateral, ela também 

garantiu um maior débito pessoal daqueles que eram promovidos com Sula273. Isso 

contribuía para a estabilidade na realização de reformas, mas também gerava um forte 

vínculo de dependência política274 – tanto que foi uma tática copiada por governantes 

posteriores, como César e Augusto, por exemplo. Assim, a promoção de novos indivíduos 

àquela ordo se mostrou uma estratégia eficiente para a construção de redes de 

solidariedade do “governante” com os senadores, mas também para o enfraquecimento 

da coesão interna e independência do Senado como assembleia. 

Somado a isso, a própria carreira pública de Sula viabilizou, através do exemplum, 

em âmbito político e jurídico um novo precedente, que ampliava a tolerância daquela 

sociedade ao exercício do poder irrestrito e indicava a possibilidade de coexistência entre 

a autocracia e o sistema republicano. Ao abandonar o poder, Sula parece não ter 

considerado que era ele, através da sua própria auctoritas e da rede de solidariedade 

construída, quem era o elemento principal que dava coesão àquela nova elite política, 

agora um grupo ainda mais amplo, diversificado e, consequentemente, confuso. Isso ficou 

ainda mais claro após a morte do ex-ditador, em 78 a.C., quando tensões semelhantes 

àquelas que pressionaram a res publica, desde o final do século II a.C., voltaram a se 

intensificar entre os diferentes grupos políticos formados. Diante da morte de Sula, a 

 

 

273 Por exemplo, houve um extraordinário crescimento do número de questores, que passou de dez para 

vinte. (Steel, 2014, p. 659). Em relação a essa reforma no número de magistraturas, Catherine Steel, embora 

admita não existir certeza sobre ela (Ibidem., p.665), destacou que a questura, provavelmente, assegurou na 

prática a entrada no Senado, ainda que formalmente para isso acontecer fosse necessária a aprovação pelos 

censores (Ibidem., p. 659). Além disso, convém destacar o aumento o número de pretores de seis para oito, 

o que assegurou que cada quaestio tivesse um presidente de grau pretoriano. 
274 Ao agir como um amici, ou patrono Sula, provavelmente, esperou a lealdade daqueles que beneficiava. 

Existiu uma relação de fides implícita entre patronos e clientes (Saller, 1982, p. 39). Emilio Gabba 

identificou cerca de cento e dois dos novos senadores sulanos (Gabba, 1976, pp. 59-67). Quanto a isso, 

Catherine Steel destacou que: “A lectio de Sula tornou o Senado maior do que nunca, com cerca de 450 

membros, dos quais cerca de dois terços eram novos” (Steel, 2014, p. 665). Considerando esses números, 

não se pode deixar de pensar que a reestruturação do Senado foi também a promoção política dos clientes 

de Sula (Ibidem., pp. 665-666). Frederico Santangelo, apesar de não defender o aumento do Senado, 

também sublinhou a importância dos novos senadores para a consolidação do poder de Sula, cf. Santangelo, 

2007, pp. 101-102. 
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legitimidade da res publica, reformada por ele se viu mais uma vez comprometida. 

Basicamente, foram esses indivíduos e grupos - em grande medida, formados pelos 

dissidentes dos amici Sulani (Gruen, 1974, pp. 6-46), mas também por aqueles inimigos, 

que afastado o perigo de uma condenação capital, foram restituídos e voltaram a ter um 

papel protagonista na política romana275 - que concorreram pelo poder durante os trinta 

anos seguintes e é por eles e para eles que o crimen maiestatis se abriu, mais uma vez, 

como uma ferramenta de afirmação e conflito político, incapacitado de servir a qualquer 

propósito regulatório eficiente. 

Grande parte desse cenário encontra expressão na lex Cornelia de maiestate. Essa 

lei, idealizada por Sula e proposta pelo tribuno Cornélio, foi promulgada provavelmente 

em 81 a.C. e fez parte da reorganização dos tribunais públicos (quaestiones). Como 

inovação, ela enumerava novas ações puníveis dentro de uma quaestio maiestatis. Dentre 

essas ações, certamente estavam a proibição de um governador provincial, um magistrado 

cum imperium, de utilizar seu poder de mando além das fronteiras de seu território 

designado e (ou) iniciar atos de guerra que não tenham sido previamente autorizados pelo 

do Senado ou do povo (Cic. Pis. 50). Além disso, parece igualmente certo de que se 

tornava passível de punição em um tribunal de maiestas aquele governador que não 

deixasse sua antiga província em até trinta dias após a chegada de seu sucessor (Cic. Fam. 

1, 6-9) ou quem incitasse tropas a sedição contra a res publica (Cic. Clu. 99). Menos 

certo, porém, mas ainda sim possível, é a tese de que a lex Cornelia foi o lugar de 

incorporação de alguns precedentes mais antigos – como o perduellio e, possivelmente a 

proditio276 – dentro da legislação de maiestas (Harries, 2007, p. 75), formando aquilo que 

Juán P. Carrandi chamou de “super-delito”277. 

Apesar de termos algumas referências documentais sólidas, principalmente com 

base nos escritos ciceronianos, que nos permitem definir razoavelmente bem o teor dessa 

legislação, ainda existe um debate aberto sobre a possibilidade ou não de ela ser uma lei 

 
275 Alguns exemplos da resistência e do embaralhamento das reformas sulanas após sua morte: em 78 a.C., 

Marco Emílio Lépido (cônsul em 78 a.C. e pai do futuro triúnviro) tentou – ainda que sem sucesso – 

restaurar os poderes do tribunato (Arena, 2013, p. 53; Logghe, 2016, p. 8), algo que se efetivou pela ação 

política de Pompeu Magno e Lúcio Crasso, em 70 a.C., já antecedendo a formação daquele que viria a ser 

chamado de primeiro triunvirato. Foi também em 70 a.C. que os censores eleitos expulsaram 64 senadores 

derivados das reformas sulanas, algo que foi descrito por Catherine Steel (2014, p. 667) como sem 

precedente, até então, na história da República. 
276 Cf. Santalucia, 1994, p. 83. É impossível dizer até que ponto a legislação de Sula incorporou – ou se 

realmente incorporou – os crimes de traição contra o inimigo, proditio, citados no Digesto (Dig. 48. 4, 10). 

Apesar dessa incorporação parecer coerente diante da ideia de regulação de Sula, não existem casos, pelo 

menos entre 81 e 50 a.C., que provem isso. 
277 Cf. Carrandi, 2017, p. 239. 
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geral, que reformulou e ampliou a lex Appuleia de maiestate278. No entanto, essa é uma 

posição da qual vamos nos distanciar. A lex de Sula não parece ter tido um caráter geral 

que reuniu precedentes e legislações antigas em uma “super” quaestio maiestatis279, mas 

sim uma lei chamada por Richard Bauman de “menor”, “que promoveu inovações em um 

tribunal permanente que já existia” (Bauman, 1963, p. 79). 

Como visto acima, Sula parecia estar particularmente preocupado com um 

problema bastante singular com a promulgação da lex Cornelia de maiestate: o controle 

sobre a ação política e militar dos governadores provinciais (Bauman, 1963, p. 94). Parece 

coerente afirmar que a característica central dessa lei foi a regulação da ação desses 

magistrados, considerados juridicamente como os representantes diretos da maiestas 

populi nas províncias. Como base para esse argumento, convém destacar que das sete 

ações públicas registradas pela documentação como quaestiones maiestatis, após a 

promulgação da lex Cornelia, cinco apresentam motivações nesse sentido. Três delas 

parecem ter sido por desrespeito ao mandato dos magistrados provinciais: duas - de M. 

Atílio Bulbo, em algum momento entre 74 e 70 a.C. (Cic. Verr. 2,79; Cic. Clue, 97) e 

Aulo Gabínio (App. B Civ. 2, 24; Cass. Dio. 39. 55-63), em 54 a.C. – aconteceram pelos 

acusados, supostamente, terem conduzido tropas além do limite geográfico estabelecido 

pelo imperium proconsulare. A outra ação pública desse tipo se deu contra Ap. Cláudio 

Pulchro, em 50 a.C., por ter permanecido mais tempo que o permitido em sua província 

(Cic. Fam. 1, 6-9; Cic. Fam. 3. 11). Nas duas acusações de maiestas restantes, C. Élio 

Peto [Estaieno] parece ter sido apontado como responsável, entre 74 e 70 a.C., por incitar 

tropas a uma sedição enquanto era questor de Marco Emílio Lépido (Cic. Ver. 2,79; Cic. 

Clu. 99, 100). Quanto a Caio Antônio Híbrida, não se sabe ao certo se sua acusação foi 

feita devido a sua conduta militar imprudente na Macedônia (Cass. Dio. 38. 10, 2; 51.26, 

4-5) ou pelo envolvimento na Conspiração de Catilina, em 63 a.C. (Plut. Vit. Cic. 11-12; 

Cass. Dio. 38.10,3). 

Apesar de se relacionarem com ações puníveis em crimina mais antigos, a maioria 

desses julgamentos tem em comum, justamente, um fato peculiar e comum ao programa 

político de Sula: elas reforçavam a autoridade coletiva do Senado. Nesse caso, era o 

 

278 Cf. Harries, 2007, p. 75, em referência a Cloud, 1994, p. 520. Santalucia (1994, p. 197) afirma que Sula 

ampliou e tornou o conceito da lex Appuleia mais preciso, reformando-a. Quanto a isso, Cícero (Fam. 3.11. 

2) afirmou que mesmo Sula tentando esclarecer juridicamente o conceito de maiestas, esse continuava a ter 

uma ambiguidade intrínseca. Cf. Rogers, 1951. 
279 Dentre aqueles que consideram a lex Cornelia uma lei geral de maiestas Cf. Chilton, 1955, p. 74; 

Carrandi, 2017, p. 265. Já dentre aqueles que não consideram a lex Cornelia uma lei geral de maiestas Cf. 

Rogers, 1951, p. 196; Bauman, 1963, pp. 78-82; Gruen (1968), pp. 259–60; Keaveney, 2005, p. 147. 
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Senado e não mais o populus nas assembleias que era o responsável por regular à conduta 

individual de magistrados, a coercitio280. Convém sublinhar que Sula inseriu a iniciativa 

de acusação e legislação nas mãos do corpo estendido de senadores - que, por sua vez, 

controlavam as quaestiones e não sofriam com a ameaça de veto. Com isso, parece 

acertado concluir que ele procurou concentrar a legitimidade do exercício do poder nesse 

Senado - que, lembrando, fora construído por ele mesmo, com base em seus apoiadores, 

após as Guerras Civis – evitando a participação direta de indivíduos e (ou) outros grupos 

políticos e sociais que pudessem contribuir para a fragmentação da maiestas publica. 

Um ponto relevante para essa conclusão é que nas reformas sulanas, se os 

senadores tiveram sua função pública ampliada, os tribunos da plebe perderam o direito 

de convocarem os comitia e o consilium plebis, aparentemente, tiveram suas funções 

reduzidas à propósitos eleitorais (Flower 2010, pp. 124-125). Isso incutiu, paralelamente, 

na perda da sua iniciativa legislativa e judiciária, o que afetava, na prática, sua capacidade 

de mover acusações – como no caso do perduellio por exemplo - através do iudicium 

populi. Outro ponto importante, é que, com a depreciação do tribunato da plebe, parece 

coerente supor que o papel legislativo das assembleias populares se tornava bastante 

reduzido. Com isso, a principal prerrogativa da lex Apuleia de maiestate – de proteção às 

decisões das assembleias - deixava de fazer sentido naquela sociedade. Se a reforma de 

Sula se consolidasse, essa lei não necessitaria de ser suspensa ou atualizada - como 

sugerem a maior parte dos pesquisadores modernos281 - mas cairia naturalmente em 

desuso, pois perderia sua função prática. 

No entanto, o que vemos ao analisarmos os casos de maiestas posteriores a Sula 

é uma continuidade do uso das prerrogativas referentes a lei Apuleia nos tribunais 

públicos e não sua decadência. Daqueles sete casos de ações públicas registrados, dois 

incluem, justamente, ações sediciosas no decorrer de assembleias públicas282: em 67 a.C., 

Caio Cornélio foi acusado de ter ignorado um veto de um colega tribuno e ter lido em voz 

 

 
280 A coercitio foi um termo inventado por estudiosos modernos que designa as várias medidas que o 

magistrado romano poderia aplicar para impor a obediência sem instituir procedimentos legais. No contexto 

legal e político romano ela estava diretamente associada ao imperium e incluía sob ela flagelação, execução, 

prisão e encarceramento, e a imposição de multas até um certo limite. Somente magistrados com imperium 

poderiam dar ordens a um cidadão, convocá-lo ou mantê-lo preso sem que o magistrado estivesse presente 

pessoalmente (Nippel, 1995, p. 6). 
281Cf. Santalucia, 1994, p. 197; Harries, 2007, p. 75; Carrandi, 2017, p. 265. 
282 Junto a esses casos, em seu discurso contra Pisão, Cícero afirma que o réu havia cometido vários crimes 

puníveis pela lei Cornelia de maiestate, dentre eles deixar a província a qual fora designado com o exército, 

declarar e conduzir guerra por conta própria, para isso entrando em reino estrangeiro sem qualquer ordem 

do povo romano ou do Senado (Cic. Pis. 21, 50). 
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alta a lei sobre corrupção eleitoral que tentava aprovar283 e Caio Manílio foi, 

provavelmente, acusado de tulmultum, em 66 a.C., ao ter utilizado da presença de gangues 

urbanas para impedir seu próprio julgamento de acontecer (Asc. Corn. 60; Plut. Vit. Cic. 

9.6). 

Esses casos tornam importante a abertura de um parêntese para deixar claro que 

diferentemente do direito moderno, a prática jurídica regular dos romanos não se baseava 

na atualização de legislações e sim, na sua justaposição (Bauman, 1963, p. IX). Ou seja, 

ao invés de substituídas, era normal que leis diversas – muitas vezes contraditórias – sobre 

assuntos comuns existissem concomitantemente. Assim, na medida em que uma se 

tornasse antiquada, ela entrava progressivamente em desuso, podendo, no entanto, ser 

acionada posteriormente284. Basicamente, isso significava que uma quaestio maiestatis 

poderia considerar de forma simultânea diversas leges, por vezes até contraditórias, e não 

somente uma legislação coerente e uniformemente disposta. 

Considerando isso, a despeito do que parecia ser a intenção de Sula, a 

concomitância das leges Apuleia e Cornelia podem ser explicadas, basicamente, por um 

motivo: a já citada restauração do tribunato da plebe em 70 a.C. É essa medida que torna, 

novamente a lei de Saturnino relevante, pois faz renascer a independência – pelo menos 

em campo jurídico – da prerrogativa legislativa dos tribunos. Isso ilumina um aspecto 

importante da lex Cornelia de maiestate: o seu objetivo de criação se colocou em um 

sentido diametralmente oposto da sua história posterior. Se, como parece provável, Sula 

procurou com sua lei maiestatis tornar mais claro onde estava a legitimidade do exercício 

do poder na res publica285, o que aconteceu foi que, devido à ruptura com seu projeto 

político, a associação legal do conceito ainda continuou bastante indefinida. A lex 

Cornelia não só acrescentou juridicamente ao tribunal de maiestas uma gama maior de 

ações julgáveis, mas tornou as suas apropriações políticas do conceito de maiestas ainda 

mais abrangentes e os pontos de legitimidade do exercício do poder na República 

juridicamente ainda mais amplos. 

 

 

 
 

283 Cf. Asc. Corn. 59-60C; Quint. Inst. 5.13.18; 10.5.13. A narrativa do caso de Cornélio por Ascônio, no 

entanto, levanta um problema parecido àquele da lex Varia: Ascônio deixou bem claro que esse foi um 

processo de maiestas [lege Cornelia de maiestate fecerunt]. Assim, parece coerente pensar que Ascônio se 

referiu a um processo de maiestate sob um tribunal da lex Cornelia, que era a lei que passava a regular os 

tribunais judiciais depois da ascensão de Sula. Sobre a lex Varia, cf. nota 219. 
284 Cf. Bauman, 1963, p. 81. Tal como aconteceu no caso de Caio Rabírio, já referido, cf. nota. 207. 
285 Cf. Harries, 2007, p. 75, em referência a Cloud, 1994, p. 520. Santalucia (1994, p. 197) afirma que Sula 

ampliou e tornou o conceito da lex Appuleia mais preciso, reformando-a. 
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A República de Sula estabeleceu uma constituição política baseada em leis que 

foram aplicadas através de um sistema de tribunais. O objetivo desse sistema reformado 

foi regular a aristocracia criando estruturas internas, concentradas no Senado, que 

restringissem a fragmentação da legitimidade para o exercício do poder na res publica 

(Flower, 2010, p. 129). Essa estratégia, no entanto, não parece ter funcionado, e isso 

aconteceu, em grande medida, porque o Senado de Sula, como parece ter acontecido em 

épocas anteriores e posteriores da história republicana, não conseguiu agir como um 

grupo coeso e ordenado. O único fator que mantinha essa coesão era a superioridade da 

autoridade pessoal e do poder do próprio ditador. Após sua morte, seus inimigos e 

apoiadores passaram a digladiar na arena política para ocupar o vácuo político deixado 

por ele. 

Somando-se a isso, a restrição da atuação do tribunato da plebe não impediu o 

conflito dentro da elite. Apenas o tornou mais concentrado dentro do Senado, que agora 

exercia um poder real – e não meramente consultivo – sob os magistrados. Além disso, 

como Catherine Steel expôs, diante do enfraquecimento do tribunato, o sistema político 

se viu exposto a ambições individuais de uma maneira sem precedentes (Steel, 2014, pp. 

667-668). Assim, na falta de uma estrutura independente de controle sob a aristocracia, 

viu-se “o ressurgimento de uma nobreza exclusiva que monopolizava amplamente o 

acesso ao imperium.” (Steel, 2014, p. 668). É esse “monopólio da nobreza” que será 

novamente contestado nos anos seguintes, com a principal diferença de que, agora, Sula 

havia mostrado o caminho para destruí-lo. 

Por fim, parece coerente concluir que naquilo que toca a lex Cornelia e o crimen 

maiestatis, as reformas de Sula, no geral mostram que durante o século I a.C., houve uma 

necessidade cada vez maior de estabelecer um controle público de indivíduos, 

principalmente aqueles cum imperium e que atuavam em regiões fora de Roma. Esse 

poder, quando mal exercido, acentuava conflitos e comprometia o equilíbrio da res 

publica, como um todo286. Essa preocupação foi no mínimo curiosa, pois demonstrava a 

ambiguidade entre a ação política sulana e do sistema idealizado por ele. Ao estabelecer 

cláusulas de regulação do poder dos governadores provinciais, Sula procurou lidar com 

um problema evidenciado, em grande parte, por ele próprio. Afinal, sua própria história 

 

 

286 Cf. Brennan, 2014, p. 46. Brennan expõe a questão da competição aristocrática na sucessão de 

governadores provinciais. Alguns governadores deixavam as províncias caóticas, de forma que o sucessor 

tenha imensas dificuldades e não consiga exercer um bom imperium (Ibidem., p. 37). Cf. Cic. Scaur. 33, 

para um exemplo mais claro disso. 
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pessoal foi certamente o exemplo mais bem-sucedido até sua época de um governador 

provincial que usara seu poder de maneira arbitrária contra a autoridade do Senado e do 

povo e saiu impune. Considerando isso, não seria incoerente afirmar que o projeto de 

reforma sulano, para ter condições mínimas de consolidação, deveria oferecer uma 

perspectiva clara de proteção quanto ao surgimento de outro Sula. 

Como sabemos, isso não foi possível. Os anos seguintes do governo de Sula foram 

marcados por uma concentração gradual de poderes pessoais em âmbito público, que 

potencializaram o contraste cada vez mais evidente entre o poder exercido nas 

assembleias e aquele autorizado pelo Senado. Isso refletiu diretamente nos tribunais de 

maiestas, que mais uma vez se viram como espaços de competição aristocrática, já que 

definiam os limites de ação pública daquela elite política desordenada e ambiciosa. Não 

à toa, Cícero descreveu uma acusação de maiestas como um caminho complicado a se 

tomar (Cic. Fam. 3. 11, 2). Assim, se considerarmos que a lex Cornelia continha uma 

melhor caracterização das ações puníveis287, devemos concluir que, mais uma vez, 

mostrou-se que o problema não era a tanto a indefinição do termo, mas sua capacidade 

quase ilimitada de apropriação política para a definição da legitimidade, que fazia com 

que os casos criminais nem sempre fossem decididos através das provas apresentadas, 

mas por motivos que estavam além da legalidade. 

Em suma, as leges de maiestate que analisamos surgiram justamente como uma 

tentativa de concentração dessa legitimação e regulação da interlocução entre os poderes 

da res publica. Ambas procuraram estabelecer novas prerrogativas regulatórias, que 

definiriam melhor o que diminuía a maiestas populi e quem era responsável por protegê- 

la. Enquanto a lex Appuleia procurou inserir as assembleias populares como espaços 

soberanos de decisão política, a lex Cornelia, por sua vez, procurou regular o cenário de 

anomia derivado da desestruturação do sistema político após as Guerras Civis e Sociais, 

agindo em conjunto de uma série de outras reformas promovidas por Sula – que, como 

vimos se basearam na supressão do poder do tribunato da plebe e na promoção do Senado 

como principal instância policial e de resolução de conflitos. Aqui é importante deixar 

bem claro que as acusações de maiestas não representaram um conflito entre uma 

 

 

287 Em Ad Fam. 3.11.2 Cícero afirmou que, mesmo Sula tentando clarificá-lo, o conceito de maiestas, 

continuava ambíguo. Robert S. Rogers fez um estudo sobre essa passagem e afirmou que o problema central 

apontado por Cícero não foi a vagueza do conceito, mas que os casos criminais nem sempre eram decididos 

através das provas apresentadas, “mas muitas vezes em preconceitos, no caráter do réu e na carreira 

passada” e que o processo de maiestas estava mais suscetível a isso que outros (Rogers, 1951, p. 198), algo 

que já foi indicado por nós no caso de Norbano Balbo, discutido no tópico anterior. 
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aristocracia homogênea, de mesmas origens e interesses, mas são a expressão das 

transformações dentro do corpo aristocrático, advindas da estrutura política adaptada às 

consequências do imperialismo romano, entre os séculos III e II a.C. 

A literatura da República Tardia e sobre essa época mostram que nenhuma das 

duas tentativas de reformas representaram um sucesso no médio/longo prazo. No caso da 

lex Apuleia, esse capítulo indicou através do exame crítico do relato ciceroniano sobre o 

crime de Norbano e sua defesa, realizada por Marco Antônio Orador, que a amplitude 

conceitual e a falta de materialidade política da maiestas populi romani estavam além da 

esfera legal-constitucional. Essa exterioridade política da matéria jurídica forneceu uma 

ampla possibilidade de apropriação do crimen maiestatis sob a lei de Saturnino para 

justificativa de ações sediciosas, o que resultou em precedentes jurídicos importantes para 

legitimação do uso privado da violência em âmbito público. 

Como visto, a lex Cornelia de maiestate também não resolveu os problemas que 

propôs. Em grande medida, isso se deu pela dependência das reformas sulanas, 

profundamente calcadas na autoridade pessoal do ditador, mas também através da 

desestruturação do sistema político com o aleijamento da tribunicia potestas. Após o 

afastamento e morte de Sula, seu projeto político se viu fragmentado diante das disputas 

envolvendo seus antigos apoiadores e adversários. Em relação ao crimen maiestatis, a 

promulgação da lex Cornelia parece ter sido responsável por sintetizar e determinar, em 

grande medida, aquilo que viria a ser esse crime nos anos posteriores. Certamente, isso 

estabeleceu categorias mais bem delimitadas de definição ao crime, mas que, no entanto, 

não foram capazes de isolá-lo do cenário de dissidências que dominava a elite política e 

influenciava diretamente na esfera jurídica. Por fim, a regulação mais estreita, proposta 

pela lex Cornelia, ainda se viu sobreposta à concomitância da própria lex Appuleia, que 

voltou a ter relevância no cenário político e jurídico, na medida em que o tribunato da 

plebe teve seus poderes restaurados ao final da década de 70 a.C. 

Assim, no período que sucedeu a Sula, a dificuldade em definir o que diminuía a 

maiestas populi romani continuou, bem como a atuação de facções distintas dentro da 

aristocracia que, vez ou outra, expuseram indivíduos e grupos em conflitos diretos. Como 

vimos no Capítulo 1, as guerras civis contribuíram para que o processo de apropriação 

individual da proteção de uma salus rei publicae fosse acelerado. A proeminência política 

dos vencedores desses conflitos, buscando serem acatados como protetores e 

restauradores da ordem pública, apontou para uma nova relação de dependência entre 

indivíduos e a maiestas populi. Era algo que funcionava principalmente fora da arena 
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jurídica regular. Isso, por sua vez, gerou um impacto profundo, acumulado e irreversível 

na soberania das instituições republicanas. Elas se enfraqueceram e tornaram o sistema 

ainda mais exposto ao domínio de indivíduos poderosos. O exemplo de Júlio César, já 

destacado no Capítulo 1, em grande medida, escancarou esse cenário. 

3.5. Crise de legitimidade e conflito político na República Tardia: César e a lex Iulia 

de maiestate. 

 

Como vimos na sessão anterior, Sula tentou restaurar a ordem pública de forma 

duradoura após a Guerra Civil contra Caio Mário e os marianistas. No entanto, seu projeto 

de res publica restituta fracassou. Esse fracasso serviu como exemplo para a geração que 

o seguiu, pois mostrava que, em grande medida, a coesão da ordem constituída por ele 

estava vinculada não ao novo contexto “constitucional” implementado, mas à autoridade 

pessoal daquele ditador. Esse, ao se retirar da vida pública - sua morte, um ano depois, 

consolidou esse vácuo de poder -, abriu caminho para a renovação das dissidências e para 

a revogação de boa parte do modelo implementado. No período pós-sulano uma leitura 

crítica da trajetória do ditador não pareceu ser ignorada. Sula foi grande demais para não 

se tornar automaticamente um exemplum, ainda que predominantemente negativo. 

Um indício disso é quase 300 anos depois, Suetônio (Caes. 77, 2) registrou as 

palavras de Júlio César que o Sula que havia abandonado a ditadura - e porque a havia 

abandonado - era um analfabeto288. Apesar de Suetônio escrever tardiamente, sob um 

novo modelo autocrático já consolidado, não há por que duvidar que algo do tipo poderia 

ter sido dito pelo próprio César. O motivo não seria, no entanto, necessariamente - ou 

somente - a fome de poder do biografado, tal como é atribuído por seu biógrafo, mas um 

sinal de que mudanças significativas na cultura política romana já estavam em curso 

naquela época289. A possibilidade de acontecimentos históricos como a implementação 

 

 

 

 

 

 

 

 

288 Em uma tradução mais literal, as palavras de César são que Sula não sabia o abecedário [Sullam nescisse 

litteras]. Sobre os limites de associação e distanciamento da imagem pública de César em relação à Sula 

cf. Zecchini, 2001, pp. 132-133. 
289 Teses importantes foram construídas sob a ideia de que houve mudanças na relação filosófica dos 

romanos com o governo autocrático, principalmente após a influência helenística (Badian, 1958; Gelzer, 

[1969] 2001, Gruen, 1984; Gruen, 1990. Sobre o reflexo dessa influência na formação ética e filosófica dos 

principais cidadãos da res publica, gerando um maior grupo de alternativas culturalmente viáveis à prática 

política cf. Rawson, 1985. 
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dos poderes extraordinários concedidos a Pompeu290 e, posteriormente, a César291, 

ajudam a corroborar com esse ponto. Como vimos no capítulo anterior, os diversos 

escritos políticos de Cícero e relatos de fontes posteriores292 também podem ser lidos 

como exemplos de que havia um processo real de concentração – e consequentemente de 

personificação – da maiestas populi romani em curso293. Junto a esse cenário, vimos que 

também havia uma disputa real pelos espaços legítimos de ação política, diante da qual 

César tentou justificar sua posição dentro da res publica e os demais agentes políticos 

foram obrigados a redefinir sua posição perante o poder cesariano. 

Esses apontamentos me parecem cruciais para compreendemos o crimen 

maiestatis durante o breve governo cesariano. Diante dele, pode-se pensar em como as 

associações da maiestas pública afetavam diretamente o desenvolvimento do crimen 

maiestatis. A leitura desses pontos reforça a hipótese principal de que, mais do que 

qualquer lei geral ou auxiliar, essa relação afetava diretamente a maneira pela qual o 

crimen maiestatis imminutae era idealizado em âmbito político e legal e foi representado 

literariamente, efetivando a figura de César como parte essencial da administração da 

justiça e do funcionamento do sistema público, em geral. 

Esse debate encontra uma intensa discussão historiográfica. Destacarei algumas 

referências principais. Em um artigo de 1962, intitulado The lex Iulia Maiestati, J. E. 

Alisson e J. D. Cloud, afirmaram que a existência de uma lei Júlia cesariana sobre 

maiestas é inquestionável (Alisson; Cloud, 1962, p. 713). De fato, as referências nas 

fontes não deixam dúvidas que César alterou a legislação referente a maiestas minuta294. 

 
290 A legislação responsável por isso foi a Lex Gabinia de piratis persequendis, de 67 a.C. que concedeu a 

Pompeu Magno poderes proconsulares sob o Mediterrâneo. A aprovação dessa lei e todo o contexto de 

discussão sobre ela, são indícios de que após o governo de Sula, a tolerância quanto ao exercício do poder 

irrestrito havia aumentado consideravelmente. Sobre a lei Gabínia cf. Swithinbank, 2012; Vizcaíno, 2015. 
291 A legislação responsável por isso foi a Lex Vatinia de 59 a.C. que concedia a César a Gália Cisalpina – 

posteriormente, foi acrescentada a Gália Transalpina - e a Ilíria como províncias proconsulares durante um 

período de cinco anos. Devido aos tumultos causados durante a assembleia de aprovação dessa lei, seu 

propositor, Caio Vatínio, foi posteriormente acusado por Cícero (58 a.C). Sobre essa lei e a acusação 

posterior cf. Bauman, 1963, pp. 105-107; Lintott, 1999, pp. 136-137; 145-146. 
292 Por exemplo, Plutarco também é enfático ao dizer que o caos político em Roma naquela época era 

tamanho que “havia muitos que realmente se atreveram a dizer em público que agora nada além da 

monarquia poderia curar as doenças do estado” (Plut. Vit. Caes. 28, 3). 
293 Segundo Kaius Tuori, em análise dos escritos ciceronianos, principalmente o De Res publica: “Cícero 

expressou o desejo de uma figura de autoridade, um príncipe que se elevaria acima da política egoísta e 

traria harmonia e justiça” (Tuori, 2016, p. 67). A conservação da República – res publica conservatae – é 

a maior preocupação de Cícero. Apesar de isso estar no centro das preocupações ciceronianas, o orador 

constantemente parece duvidar da capacidade dos romanos em manter o sistema político vigente (Cf. Meier, 

1966), já que os homens não eram mais capazes de distinguir os bons dos maus e a distribuição de honras 

e dignidades – bem como de magistraturas – acabava se tornando um entrave patrimonialista para o 

funcionamento do sistema (Cf. Cic. Cat. 2. 14). 
294 Cf. Cic. Phil. 1. 16-25; Sue. Caes. 42, 3. 
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A partir disso, outra questão respondida por esse artigo é importante para a continuidade 

dessa seção: Júlio César – ou posteriormente Augusto - usou da lei Júlia para criminalizar 

ofensas a sua dignidade pessoal ou a sedições contra sua autoridade? Quanto a isso, ambos 

autores parecem de acordo em defenderem a impossibilidade de que no texto original da 

lex Iulia Maiestatis exista qualquer referência ao poder do ditador ou do princeps, tal 

como consta séculos depois no Digesto295 (Alisson; Cloud, 1962, pp. 718-719). 

Considerando essa constatação, outra questão ainda se torna pertinente a respeito 

da lei maiestatis cesariana: qual era o seu conteúdo? Uma alteração penal parece ser a 

grande certeza da historiografia moderna. De acordo com Alisson e Cloud: “[Nessa lei] 

Como bem salienta Chilton296, a sua única novidade parece ter sido a de que a pena de 

morte, que fora há muito tempo não cumprida, fosse agora formalmente substituída pela 

aquae et ignis interdito” (Alisson; Cloud, 1962, p. 723). A base documental para que os 

autores chegassem a essa constatação é Cic. Phil. 1. 9, 23297. No entanto, essa conclusão 

é mais questionável para a historiografia moderna que aquela inicialmente citada298. Á 

partir disso, basicamente, outras duas teorias a respeito do conteúdo da lex maiestatis 

cesariana são, ainda hoje, referenciais para os estudos sobre essa legislação. 

A primeira delas é de autoria de Richard A. Bauman (1963). Bauman, como já 

citado anteriormente299, tratou a lex Iulia de maiestate como suplementar - não geral – 

junto a um léxico já existente que lidava com a diminuição da maiestas romani. Para ele, 

a transformação penal atestada por Alisson e Cloud já era comum desde a lex Cornelia 

de maiestate (Ibidem., p. 27). Diante disso, ele afirmou que a lei cesariana teve como 

principal modificação a ampliação da lex Apuleia, de Saturnino, passando a punir a 

violência urbana na cidade de Roma, tanto dentro quanto fora das assembleias populares, 

sendo cometida por magistrados, senadores ou qualquer cidadão (Ibidem., p. 177). 

Bauman se baseou na passagem de Cícero "qui maiestatem populi romani minuerit per 

 

295 As referências a maiestas do imperador aparecem abundantemente – de forma anacrônica - no Digesto, 

cf. Dig. 48. 4, 1; 48. 4, 3; 48. 4, 7; 48. 4, 11. 
296 Cf. Chilton, 1955, p. 75. 
297 Segundo Cícero (Phil. 23), as leis cesarianas ordenaram a pena de acquae et ignis interdictio para os 

condenados por maiestas e vis. 
298 Um excelente balanço historiográfico que demonstra claramente o dissenso sobre o desenvolvimento 

das penalidades referentes ao crimen maiestatis é realizado no artigo de Markéta Melounová (2014). Em 

resumo, Melounová, ilustra claramente as divisões no debate historiográfico moderno e, deixa claro que 

há, basicamente, uma polarização entre aqueles que creditam a pena de morte como penalidade oficial e 

outros, que assumem a substituição pela interdictio e, posteriormente, o banimento (Ibidem., p. 411-413). 

A própria pesquisadora polonesa, apesar de defender a mudança da penalidade legal para acquae et ignis 

interdictio, não exclui a possibilidade de utilização da pena de morte com certa regularidade (Ibidem., p. 

408-409). 
299 Cf. p. 14 desse trabalho. 
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vim300” (Cic. Phil. 1. 9, 21) para construir sua teoria, sugerindo que a lei de César visava 

lidar com a violência política e a sedição em Roma no ano de 47 a.C. e com as dificuldades 

financeiras do ditador, tendo em vista a sustentação concomitante da sua campanha 

africana301. 

Quase vinte anos depois da publicação da tese de Bauman, Barbara Levick (1979) 

afirmou, também através da análise das Filípicas de Cícero, que diferentemente daquilo 

que fora exposto por Alisson e Cloud, não houve uma mudança da poena maiestatis na 

legislação de César - que, no caso, continuava a ser a morte. Para ela, o que aconteceu 

antes de César foi uma transformação no processo judicial, que passou a permitir em lei 

um intervalo entre o veredito e a execução da pena, no qual o condenado normalmente se 

exilava (Levick, op. Cit., p. 366). De acordo com Levick, a principal inovação na lei 

cesariana era que, caso isso ocorresse, tornava-se obrigatório que os tribunos passassem 

uma lei de interdição – algo que antes era facultativo e que segundo ela, foi 

posteriormente revogado por Antônio, tal como consta em Cic. Phil. 1, 9. Assim, mesmo 

se o condenado por maiestas se salvasse pelo único método que lhe restava - o de se tornar 

cidadão de outro Estado, perdendo a cidadania romana - ele ainda seria incapaz de 

retornar à Itália devido a interdictio. 

As leituras de Bauman e Levick são convincentes. No entanto, tal como no caso 

de Alisson e Cloud nenhuma das duas encontram suportes inquestionáveis nas fontes. No 

caso de Levick, apesar do seu argumento geral fazer sentido, alguns aspectos documentais 

utilizados na sua interpretação são frágeis302 e sua interpretação sobre os escritos 

ciceronianos encontra resistência em estudiosos modernos (Melaunovà, 2014, p. 417). Já 

 

300 “o que é mais torpe do que quem atentou contra a majestade do povo romano através da violência” 

(Tradução. Bruna Fernanda Abreu, 2015). 
301 Essa foi a data que Bauman deu para a promulgação da lei. Segundo Bauman, a datação de 46 a.C. se 

baseia em Suetônio, mas isso pode estar errado; “O método de Suetônio o obrigou a compactar eventos de 

anos diferentes em um breve resumo, cuja posição no trabalho induziu a crença errônea de que todos os 

eventos a que se refere eram contemporâneos” (Bauman, 1963, p. 181). Bauman, explicou que Roma viveu 

um surto muito grande de violência durante o ano de 47 a.C., o que levou César a promulgar essa lei. Para 

ele: a categoria substantiva da lex ajudaria a manter a ordem durante a ausência de César na África, enquanto 

a sanção, ao incluir meio confisco, contribuiria para a solução dos graves problemas financeiros de César 

(Bauman, op. Cit., p. 184). Sobre a questão do aumento e (ou) acréscimo das penas pecuniárias a crimes 

capitais – como parricídio, maiestas e vis - cf. Sue. Caes. 42, 2; Bauman, op. Cit., p. 180. Sobre a correlação 

entre as leis de maiestate e de vi cf. Seager, 2001, p. 150. 
302 A utilização de Suet. Caes. 42, 3 para reforçar o argumento geral me parece problemática. De acordo 

com Levick (1979, p. 366) Suetônio reforça a impossibilidade de César ter suavizado a poena maiestatis 

destacando que as penas legais se tornaram mais rígidas [poenas facinorum auxit] durante a ditadura 

cesariana. De fato, essa passagem contribui para sua interpretação de que César tornou mais rígida a 

legislação referente àqueles que eram banidos após se exilarem, implantando penas pecuniárias, antes 

inexistentes. No entanto, enquanto a leitura de Levick assume que isso foi algo geral, Suetônio parece se 

referir especificamente aos crimes referentes a enriquecimento ilícito [et cum locupletes eo facilius scelere 

se obligarent] e parricidas. 
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a proposição de Bauman subestima a relevância da quaestio de vi ter se tornado a principal 

medida para criminalização da seditio no decorrer do século I a.C. (Lintott, pp. 118-119), 

algo que esvazia um pouco o sentido de Júlio César modificar a quaestio maiestatis em 

uma direção similar. Conforme Cícero destacou303, a quaestio maiestatis havia se 

mostrado, historicamente, um caminho muito incerto para o acusador. Certamente, César, 

tendo em conta a famosa Conspiração de Catilina, sabia que uma acusação por vis 

ofereceria termos mais sólidos. Por esse mesmo motivo e, provavelmente, para aumentar 

a taxa de sucesso nas acusações, César também traçou uma nova lei de repetundae que 

englobava os termos da lex Cornelia de maiestate. Considerando isso, a questão principal 

que enfraquece a hipótese de Bauman seria: por que César modificaria a legislação de 

maiestas, se já existiam leis e um tribunal específico (de vis) mais adequado para a 

proteção de seus objetivos? 

Divergências à parte, o que chama mais atenção nesses três trabalhos citados é 

que, mesmo divergindo sobre o conteúdo da lei Júlia, nenhum deles – a despeito do texto 

do Digesto sobre a lei (Dig. 48. 4) – apontou para qualquer correlação direta entre a 

concentração de poder por César e uma transformação legal no crimen maiestatis. Tal 

lacuna, pensada em conjunto com a análise feita no capítulo 1, indica que essa relação 

não aparece porque, provavelmente, não existiu e nem era vista como imediatamente 

necessária, seja por Júlio César ou por aqueles que o cercavam. Caso existisse uma 

mudança jurídica desse nível, certamente seria notada não só por comentadores 

modernos, mas registrada nas fontes de forma incisiva, como um ponto de ruptura entre 

res publica e o Principado. Basta considerar que a maior parte dos documentos posteriores 

a César, tal como destacou a própria Bárbara Levick posteriormente (2009, pp. 209-224), 

se preocupou em retratar o ditador como uma figura que, no mínimo, flertava com o poder 

monárquico. Suetônio, inclusive, o coloca como o primeiro imperador. Assim, uma 

informação desse nível seria muito importante para o embasamento dessas narrativas. 

Por outro lado, negar que a conexão entre a dignidade cesariana e a maiestas 

pública não se concretizara juridicamente, ou pensar nessa ideia como uma miragem 

criada pelas fontes e reproduzida inocentemente por parte da historiografia moderna, seria 

ignorar a presença de aspectos de realidade e materialidade retratados nesses mesmos 

 

 

 

 

 

303 Cf. nota 287. 
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documentos304. Independentemente da forma retórica pela qual essa conexão foi exposta 

pelas fontes, parece ser inegável que César exerceu um papel de superioridade na política 

republicana entre 49 e 44 a.C., algo que o colocou no centro do poder, como a 

personificação máxima da maiestas populi romani. 

Diante disso, me parece que o poder de César não foi algo limitado ou previsto 

por nenhuma legislação pertinente. Foi demarcado pela própria capacidade material do 

ditador exercê-lo de uma forma aceitável à sociedade romana. A legitimidade de sua ação 

política estava predominantemente no reconhecimento público, ou seja, na sua 

capacidade de afirmar que vinculava todos os membros da comunidade romana. Era esse 

reconhecimento que garantia a indissociabilidade de César e a maiestas populi romani. 

Isso demonstrava que os limites entre legalidade e legitimidade para os romanos daquela 

época eram bastante diferentes dos nossos e que a existência de uma sociedade de leis 

não excluía a importância daquilo que consideraríamos hoje ilegalidade (Lintott, 1974, p. 

243). Tal aspecto não esvaziava de importância da legalidade naquela sociedade, mas a 

colocava como parte de um aparato de legitimação mais amplo e menos estável – estando 

em constante disputa - algo que torna a ordem pública romana ainda mais complexa de 

ser analisada. 

Assim, o impacto da política cesariana, já na década de 40 a.C., por exemplo, pode 

ser visto como a tentativa de um ritual de legitimação sobre uma política mais direta e 

centralizada de regulação pública. Isso viria a se complexificar e só passaria a se 

conformar no sistema legal nos anos seguintes à morte daquele ditador, já após ascensão 

de Augusto. Como fenômeno histórico, no entanto, o impacto político individual de Sula, 

Júlio César e Augusto – poderiam ser Mário, Pompeu e Marco Antônio, se a história fosse 

diferente – deve ser encarado como um ponto fundamental na viabilização da efetividade 

das legislações de maiestas, afetando centralmente a ideia de maiestas populi romani 

imminutae. Isso não se deu só através de uma ou mais leis, mas pelo próprio papel 

exercido e pela posição ocupada por esses indivíduos na estabilização dos conflitos e da 

competição política. 

Dessa maneira, não parece exagero assumir que a associação da maiestas populi 

romani com esses indivíduos deu maior materialidade e possibilidade de definição 

jurídica ao conceito maiestas. Esse não parece ter sido um aspecto compreensível pelo 

 
304 Um exemplo disso é que para César é concedido, através de um senatus consultum, datado de 44 a.C., 

o direito de cunhar moedas com sua effigie. Era a primeira vez que a cunhagem fora usada para espalhar a 

effigie de um homem vivo. Cf. RIC. 1. 480, 25. 
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viés legalista, mas algo dependente do reconhecimento da capacidade de exercício do 

poder pelo princeps. Foi a inserção desse novo poder no sistema político republicano que 

acabou amenizando a subjetividade de uma responsabilidade coletiva de regulação e 

inserindo um indivíduo real como responsável pela tutela et securitas populi romani, 

resolvendo assim, o problema da fragmentação da legitimação do sistema político. Isso, 

como veremos a seguir, não foi um processo rápido e nem se deu de imediato, mas, pelo 

contrário, não se viu plenamente desenvolvido até, pelo menos, o fim da dinastia Júlio- 

Claudiana, que é onde vai o fim do nosso recorte analítico temporal. 
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4.0. O crimen maiestatis e a Dinastia-Júlio Cláudia: Augusto e Tibério (27 a.C. - 37 

d.C.). 

 

Nos próximos dois capítulos procurarei analisar como o poder do princeps foi 

articulado na documentação literária disponível com as representações do crimen 

maiestatis e como essa nova articulação contribuiu para o desenvolvimento de novos 

padrões de competição política retratados pelas fontes, que mesclaram elementos 

tradicionais com outros, particulares do novo sistema em formação. O recorte contextual 

escolhido abrange o período, conhecido como dinastia Júlio-claudiana (27 a.C. - 68 d.C.). 

Esse recorte foi construído pensando nos diferentes governos analisados como momentos 

complementares, embora distintos em variados aspectos, de negociação de uma nova 

cultura política, na qual elementos autoritários e centralizadores foram incorporados 

definitivamente às estruturas políticas, jurídicas e semióticas tradicionais, que faziam 

parte do aparato ideológico, político e administrativo do sistema republicano. 

Mesmo diante da variedade de questões apontadas nos próximos tópicos e da 

particularidade de cada governo analisado dentro do recorte estabelecido, algumas 

hipóteses gerais serão trabalhadas. Primeiramente, os próximos dois capítulos se 

esforçaram para realizar uma leitura diferente das fontes sobre o crimen maiestatis. Como 

apontado na introdução da tese, a documentação literária conecta esse crime à estrutura 

política do Principado como um dispositivo autoritário e de emergência, que expressava 

politicamente a legitimidade do exercício da violência pelo princeps. Essa compreensão, 

apesar de não ser errada, se mostrou bastante estreita. As representações das acusações 

de maiestas nas narrativas sobre o período Júlio-Claudio, podem e devem ser lidas de 

forma mais abrangente do que como a expressão da tirania daqueles governantes. Tal 

como no período anterior a Augusto, esse crime continuou, nas décadas seguintes à 

Batalha de Ácio (31 a.C.), representando uma ferramenta de externalização de conflitos, 

articulada dentro de espaços políticos delimitados, ainda que nem sempre legalmente 

regulados, de negociação da legitimidade do exercício do poder. Nesses espaços, forças 

antagônicas também disputavam continuamente o controle da ordem pública e os 

benefícios advindos desse domínio. 

Além disso, o discurso literário e imagético posterior ao período augustano 

deslocou progressivamente as condições para a estabilidade e o bem-estar da res publica 

para os principes e sua domus, movimentando a política imperial em torno de um novo 

eixo. Esse fenômeno embaralhou as noções mais básicas de público e privado dentro do 

novo sistema político, contribuindo para o estabelecimento de novos parâmetros 
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regulatórios na competição por honos e dignitas, que cimentaram as relações basilares 

daquele sistema, tornando-o mais dependente dos poderes exercido pelo imperador. Com 

isso, o princeps e os membros mais próximos de sua família, os senadores, os equestres 

e até mesmo escravos e libertos tiveram acesso a espaços mais variados de interlocução 

política, dentro dos quais digladiaram entre si, visando o acesso aos benefícios 

imperiais305. Como veremos, afetou o desenvolvimento do crimen maiestatis sob o 

Principado foi diretamente afetado por essas questões. As acusações de maiestas 

imminutae tiveram sua projeção política impulsionada e além de mecanismos de disputa 

de legitimidade também passaram a representar mais intensamente meios de promoção e 

despromoção dentro dessa estrutura política e social306, tornando esse crime uma 

ferramenta competitiva muito mais profícua do que em momentos anteriores de sua 

história. 

Diante desse contexto, a participação política e as dignidades públicas ainda 

condicionavam a caracterização da aristocracia. A competição, tal como durante outros 

momentos da história romana, ainda era um fator preponderante nas relações entre os 

boni. No entanto, a centralização da posição do princeps e da domus caesaris mudaram 

alguns pontos essenciais da lógica competitiva e geraram novos conflitos essenciais 

dentro do sistema político307. Como destacaram Rosenstein, e Morstein-Marx (2006), 

com o Principado a disputa por honos se tornou menos direta e ganhou novos contornos. 

As eleições para as principais magistraturas deixaram de ser uma prerrogativa das 

assembleias e passaram a estar sob o controle do Senado e do próprio imperador 

(Morstein-Marx e Rosenstein, Op. Cit., p. 626). Nesse contexto, o princeps começou a 

ser, pouco a pouco, um fiador da condição aristocrática, pois era ele quem, cada vez mais 

diretamente, intermediava a ascensão dos indivíduos no cursus honorum308. Diante disso: 

 

305 Sobre isso, cf. Joly, 2006, pp. 74-99. 
306 Nesse ponto, convém destacar a análise de Rosario de Castro-Camero, intitulada El reverso de las 

promociones: los procesos de maiestate (2012), que sublinha o papel dos processos de maiestas como 

instâncias de rebaixamento da dignidade de indivíduos pertencentes a aristocracias locais e imperiais 

(Castro-Camero, 2012, pp. 92-93). Como tentaremos apontar, Castro-Camero está certa. Apesar disso, ela 

ignora a capacidade promocional desse crime, derivada do sucesso de acusadores e delatores envolvidos 

nas acusações de maiestas. 
307 Por exemplo, Andrew Wallace-Hadrill (2006, pp. 298-302) destacou que a organização sociopolítica 

que se formava em torno do imperador e da domus Caesaris era foco de novas linhas de conflito social, 

principalmente envolvendo membros elevados da domus, que controlavam o acesso ao imperador, mas que 

ocupavam posições socialmente marginais, e senadores, que necessitavam desse acesso para se promover 

politicamente. Essas tensões serão relacionadas com o crimen maiestatis e mais bem discutidas no próximo 

capítulo 4 dessa tese. 
308 Como Richard Talbert destacou, durante a dinastia Júlio Cláudia, o imperador foi capaz de indicar 

aqueles que ocupariam as magistraturas públicas, principalmente os cônsules, através da adlectiones e 

commendationes (1996, p. 325). Isso não se dava, necessariamente, de forma coesa e articulada, mas foi 
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“A tradicional difusão do poder político entre os principais senadores 

(principes civitatis), a nobreza, o Senado como um corpo, os 

"cavaleiros" (equestres) e o Povo, pelo menos em parte, fluindo em 

linhas independentes, foi substituída pela concentração mais estreita de 

poder em torno de um único princeps e fluindo diretamente dele” 

(Rosenstein; Morstein-Marx, Op. Cit., p. 626). 

Tal como a citação sugere, a competição aristocrática começou a se organizar cada 

vez mais em torno do imperador e daqueles que compunham as vias de acesso que o 

circundavam – grupo que ficou conhecido como aula Caesaris309 – do que em relação à 

comunidade de cidadãos, no geral. A substituição total de um desses elementos pelo 

outro, no entanto, não parece ter sido uma realidade provável, pelo menos durante o 

século I d.C e o que podemos perceber é uma concomitância tensional entre essas duas 

estruturas de poder. A nova lógica competitiva inaugurada pelo Principado, delimitou 

melhor as probabilidades de ascensão política, mas frequentemente, embaralhou a 

hierarquia social, aumentando a incidência de conflitos enquanto indivíduos de pouca 

dignidade e condição social considerada inferior se viram ascendendo às mais altas 

posições de poder pela proximidade pessoal com o princeps310. 

No entanto, isso não excluiu a importância das antigas classificações estatutárias 

ou magistraturas republicanas na definição dos boni. Como questionou Fábio Faversani: 

 

“Se só fazer parte da corte interessasse por que manter os sistemas 

produtivos, por exemplo? Para quê aspirar a status jurídicos mais 

elevados? Essa perspectiva não explica o que capacitava os indivíduos 

a competir entre si para ingressar na corte imperial e nem como se 

davam os padrões de renovação que se verificam nela” (Faversani, 

2012, p. 56). 

Assim, por exemplo, se projetarmos as ordens senatoriais e equestres diante dessa 

realidade, veremos que eram seus membros que ainda constituíam o topo da hierarquia 

política, administrativa e militar da sociedade romana311. Também eram esses homens 

 

resultado de uma intensa competição pelo favor imperial, dentro e fora da esfera pública. Richard Saller, 

por exemplo, destacou que através da concessão de benefícios: “o imperador poderia encorajar a rivalidade 

na aristocracia, canalizando seu benefício através de homens como Sejano ou Víbio Crispo, tornando-os 

poderosos" (Saller, 1982, p. 88). Ou poderia “criar divisões de forma mais eficaz encorajando delatores 

com recompensas de magistraturas e honras. Quando esta política foi seguida, as amicitiae com o imperador 

e com outros aristocratas se tornaram perigosas já que essas amizades foram usadas como base para a 

acusação e perseguição" (Ibidem., p. 77). Sobre as adlectiones e commendationes cf. Saller, 1982, pp. 118- 

121. 
309 Sobre a aula Caesaris cf. pp. 225-234. 
310 Estamos aqui, justamente, diante do paradoxo destacado por Winterling, no início dessa sessão. É visível 

também a sobreposição de duas estruturas, tal como Faversani teoriza e Dias aponta em seus trabalhos. 
311 Durante a dinastia Julio-Cláudia, os imperadores que tentaram desconsiderar as instituições republicanas e 

a ordem social na distribuição de benefícios, tiveram destinos sombrios e seu fracasso estampado pelas 

fontes posteriores. Os momentos seguintes ao suicídio de Nero, evidenciaram, como Tácito afirmou: “que 

um imperador poderia ser feito fora de Roma” (Tac. His. I, 4). A adoção de Trajano intensifica esse 
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que sustentavam, em larga medida, o poder imperial, davam suporte às redes de clientela 

e mesmo que indiretamente, eram eles que alimentavam a estrutura política existente 

dentro da aula Caesaris. Além de tudo, foi através de categorias consideradas 

aristocráticas que o imperador se afirmou como primus inter pares e procurou legitimar 

sua posição, bem como sua capacidade de regulação do sistema político. 

Diante disso, tal como Steven Rutlegde observou, o surgimento de uma corte 

imperial não substituiu as estruturas republicanas, mas foi importante para multiplicar os 

espaços de atuação política e os agentes responsáveis por essa atuação312. Para ele, a 

aristocracia se integrou à res publica restituta augustana. Como parte desse sistema, 

continuava a ser condicionada por uma competição política intensa - pautada em uma 

diversidade de motivações, relações313 e ambições individuais ainda mais heterogêneas 

que em períodos anteriores - mas que agora se via diretamente vinculada à segurança e à 

estabilidade do imperador e da Casa Imperial (Rutledge, 2001, pp. 135-136; p. 156). 

É justamente diante dessa relação de interdependência, que entendo que a 

polarização do Principado como um sinônimo de conflito entre o imperador e seus 

associados contra um Senado obsoleto que lutava pela sobrevivência entre a servidão e o 

ataque desesperado ao domínio irrestrito e centralizador de uma nova estrutura imperial 

me parece uma visão muito superficial daquele contexto314. É diante disso também, que 

inserir o crimen maiestatis como uma simples ferramenta de aplicação da tirania é 

 

processo, que mostra que a sucessão imperial não necessitava ser hereditária, mas transmitida dentro da 

própria aristocracia. De Augusto a Trajano, temos aristocratas extremamente ativos, que atuavam 

diretamente no centro político do poder, muitas vezes com um grau de interdependência elevado quanto à 

autoridade imperial. De acordo com Julian Bennet: “Desde o início, apesar de seus poderes reais, Augusto 

aceitou que não poderia manter sua posição como primus inter pares – o primeiro entre iguais - sem 

apaziguar o Senado, ou sobreviver por muito tempo sem o apoio do Cúria. Não estava só no Senado (pelo 

menos em teoria) a soberana autoridade constitucional de Roma, mas as suas fileiras forneceram aqueles 

subordinados mais importantes, homens que acompanharam a administração militar e civil dos territórios 

absorvidos” (Bennet, 2005, p. 4). 
312 Cf. Rutledge, 2001, pp. 20-54. Rutledge foi outro autor extremamente importante para esse estudo. Em 

seu trabalho, “Imperial inquisitions: Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian” (2001), ele 

mostrou, através da análise da figura do delator, que a lógica de competição aristocrática nos tribunais 

permanece com a ascensão de Augusto, mas passa a interagir – e não a se restringir – com as novas 

estruturas derivadas do poder do princeps. 
313 Sobre a questão das relações aristocráticas, principalmente de origem patronal, durante o século I d.C 

cf. Saller, 1982. Isso não se dava, necessariamente, de forma coesa e articulada, mas mediante diversos 

conflitos de poder, presentes dentro e fora da esfera pública. Richard Saller, por exemplo, destacou que 

através da concessão de benefícios: “o imperador poderia encorajar a rivalidade na aristocracia, canalizando 

seu benefício através de homens como Sejano ou Víbio Crispo, tornando-os poderosos" (Saller, 1982, p. 

88). Ou poderia “criar divisões de forma mais eficaz encorajando delatores com recompensas de 

magistraturas e honras. Quando esta política foi seguida, as amicitiae com o imperador e com outros 

aristocratas se tornaram perigosas já que essas amizades foram usadas como base para a acusação e 

perseguição"(Ibidem., p. 77). 
314 Essa perspectiva foi destacada já na década de 1980, na obra “Pão e Circo”. Cf. Veyne, 2015, pp. 292- 

397. 
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igualmente simplificar as informações que as fontes nos dão. O que se pode notar é a 

existência de uma tensão latente dentre diversos grupos aristocráticos e subalternos, que 

se articulavam de forma ativa, mas não-uniforme, promovendo um conflito político, que 

muitas vezes se situava fora do “campo de autoridade” dos imperadores e condicionavam 

a própria atuação política imperial315. Prova clara disso são, justamente, as inúmeras 

conspirações que se dão durante o século I d.C. Menos claramente, porém, tão incisivas 

quanto, são as ações judiciárias do período, dentre as quais as actiones maiestatis 

adquirem grande proeminência. 

É, em larga medida, em resposta a esse cenário de disputas de poder e identidade 

dentro das estruturas políticas e social, que os governantes da dinastia Júlio-claudiana 

governaram. É também sob essas indagações que as fontes estudadas, em geral, foram 

escritas e o crimen maiestatis se desenvolveu. Lidos dessa maneira, os casos de maiestas 

não devem ser limitados à benevolência ou tirania de ditadores, triúnviros ou 

imperadores, mas analisados de maneira mais complexa, como parte de uma lógica 

competitiva aristocrática secular, que apesar de se mostrar disfuncional durante a 

República Tardia, será fundamental para estabilidade da ordem pública e a regulação da 

própria elite política durante o Principado. 

Iniciarei a abordagem desses pontos mais gerais já nesse capítulo e estenderei 

minha análise ao seguinte, procurando atentar para as particularidades referentes à cada 

governante dentro da dinastia Júlio-Cláudia. Esse capítulo 3 está dividido em três 

momentos distintos. No primeiro, em caráter introdutório procurei expor e discutir, ainda 

que brevemente, quais as principais mudanças técnico-legais, sociais, políticas e ético- 

morais estabelecidas durante os governos de Augusto e Tibério. Considerando como essas 

transformações afetaram direta e indiretamente as leges maiestatis, em um segundo 

momento abordei as representações do crimen maiestatis durante o governo augustano, 

apontando principalmente para o surgimento de uma estrutura colaborativa entre princeps 

e aristocracia, que buscou assegurar a manutenção da ordem, dos privilégios e das 

hierarquias sociais. Por último, analisei as representações referentes às acusações de 

maiestas no governo de Tibério, focando em como a criminalização da diminuição da 

maiestas do princeps e da domus Caesaris se tornaram estratégias incorporadas à 

 

 

 

315 A independência na ação aristocrática é algo sugerido por Rutledge (2010), no geral, quando ele analisa 

os delatores, mas também por outros autores, Cf. Saller, 1982, pp. 119-144; Eck, 2002, Faversani, 2012, 

pp. 132-134. 
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competição aristocrática e como essa competição, afetando diretamente as estruturas de 

regulação do crimen, principalmente a partir da ida do imperador para Capri, em 26 d.C. 

4.1. Introdução: mudanças técnico-legais diante do novo cenário sociopolítico do 

Principado. 

 

O Direito e a administração da justiça em Roma, invariavelmente estão ligados a 

mecanismos de arbítrio de conflitos, que atuam em lugares diversos dentro do meio social. 

Esses conflitos poderiam ser resolvidos dentro e fora da ordem pública regular316. Para 

que fossem resolvidos dentro da ordem pública, o funcionamento e compartilhamento de 

canais de comunicação entre as partes eram essenciais. O Direito, bem como tudo aquilo 

que o conformava - tribunais públicos e privados, leis e normas, espaços deliberativos, 

coercitivos e eletivos -, era um desses canais. Visto dessa maneira, aquilo que chamamos 

“Direito Romano" - particularmente aquele de natureza mais explicitamente pública - 

também tinha um caráter invariavelmente político, pois servia para resolver contendas 

importantes para a ciuitas. 

Assim, na Roma Antiga, havia um propósito comum entre Direito e Política que os 

tornava interdependentes. Essa interdependência fazia com que o contexto social e 

político de cada época afetasse profundamente a prática legislativa e a sua materialização 

através dos tribunais e do poder coercitivo dos magistrados317. Considerando essa 

perspectiva, Janne Polönen, afirmou que o que as fontes nos mostram é que o Direito 

Romano, em âmbito geral, se materializava muito mais através das práticas, do que 

propriamente da letra da lei – se essa for entendida como um conjunto de regras que 

emana autoridade soberana sobre os indivíduos e os obriga a submeterem-se a ela sob a 

pena de sanções318. 

 

316 A ideia de que havia uma ordem pública, de caráter político em que, em certas circunstâncias, admitia- 

se o uso da violência de maneira arbitrária aparece constantemente na obra de Wilfried Nippel (1995). 

Nippel sugere que na falta de uma força policial burocratizada e vinculada institucionalmente à um Estado 

Romano, permitia-se que a legitimidade do uso da violência fosse fragmentada e apropriada 

individualmente no conflito político. Assim, durante a República, quando caminhos pacíficos de resolução 

de conflitos se viam embargados, o uso da violência poderia ser justificado para lidar com tiranos em 

potencial ou outras ameaças à ordem pública. Nesse sentido, Nippel afirma que "foram as crises do sistema 

político que levaram à violência e não a violência que criou essas crises" (Ibidem., p. 46). 
317 O que Rosario Castro-Camero afirmou a respeito do Direito Penal, serve para o Direito Romano, no 

geral. Ele seria: “o resultado daquilo que uma sociedade crê, em um momento determinado, que é 

merecedor de uma sanção pública (Castro-Camero, 1999, p. 158). 
318 Cf. Polönen, 2016, p. 15. Exemplo disso é a conexão entre Direito e Religião na Roma Antiga. É 

impossível ignorar que o sentido prático e ritualístico daquilo que chamamos de Direito Romano está 

expressamente vinculado à conexão germinal entre o ius ciuile e o ius sacrum. A despeito do que nossa 

leitura modernista pode sugerir, Direito e Religião jamais foram tratados como elementos dissociados da 

experiência humana pelos romanos e as conexões religiosas do Direito Romano jamais foram rompidas. 

Para um breve e elucidativo resumo sobre essa discussão, cf. Beltrão, 2014, pp. 49-53. 
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Diante disso, é necessário destacar a flexibilidade legal, processual e penal do Direito 

Romano, pois as demandas políticas e sociais eram variáveis, dinâmicas e mudavam de 

acordo com a época e com os grupos políticos que conseguiam acesso ao poder319. Esse 

caráter político do Direito Romano faz com que ele nos pareça “menos como um sistema 

de regras do que como um consenso sobre valores”320. Ou seja, há um cenário no qual as 

normas e a materialização dessas normas em campo jurídico se encontravam lado a lado 

com os padrões ético-morais considerados razoáveis diante de relações sociais321, práticas 

religiosas e tradições, algumas vezes determinados, inclusive, através da fabricação de 

precedentes lendários322. 

O controle sobre a administração da justiça em Roma dependia invariavelmente 

daqueles que dominavam politicamente as diferentes instâncias que regulavam esse 

sistema323. Se considerarmos, tal como vimos no capítulo anterior, que a aristocracia 

romana foi quem historicamente assumiu esse papel, vemos também que isso teve efeitos 

singulares na construção do Direito. A centralidade da interdependência entre status 

político, administração da justiça e criação das leis era essencial para a delimitação 

dinâmica da condição aristocrática entre os romanos. A formulação das leis e seu 

 
319 Sobre esse dinamismo processual penal e legal, Callie Williamson destaca que: “Como outras formas 

de decisão romana, o direito público tratou de situações imediatas de maneira direta e imediata. Não houve 

planejamento consciente para produzir um corpo coerente de direito público ao longo do tempo em áreas 

predeterminadas da vida comunitária romana. Em vez disso, os romanos administravam por acréscimo e 

ajuste: à medida que a comunidade romana expandia, os romanos forneciam a liderança necessária, por 

exemplo, expandindo o número de magistraturas existentes ou criando comissões extraordinárias. Se a lei 

existente interferisse em um objetivo desejado e imediato, os romanos muitas vezes promulgavam mais leis 

para suspender ou contornar a lei existente a fim de acomodar as circunstâncias únicas. Por sua vez, os 

estatutos romanos não se enquadram em categorias facilmente definidas. Pode ter havido muitas medidas 

abordando um único assunto - sobre autoridades eleitas, sobre os comandantes, sobre a terra, e assim por 

diante -, mas cada uma abordou um conjunto singular de circunstâncias de uma maneira singular” 

(Williamson, 2005, p. 432). 
320Cf. Lowrie. 2015, p. 76. Segundo Walter Eder, em The Political Significance of the Codification of Law 

in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis (2005): “De fato, em notável distinção aos códigos 

de leis modernas, os códigos antigos não representam um sistema legal que fornece regras e medidas para 

lidar com qualquer evento concebível ou previsível na sociedade e no direito. O horror vacui parece ter 

sido desconhecido para antigos legisladores. Dificilmente, portanto, é possível encontrar qualquer tentativa 

nos códigos de classificar as leis de acordo com o assunto: o direito civil, o direito penal e os regulamentos 

relativos a procedimentos legais estão misturados a leis e regras religiosas que regulam a vida moral dos 

cidadãos.” (Eder, Op. Cit., p. 245). 
321 Como destacou Polönen (2016, p. 13): “As pessoas podem antecipar consequências legais coercitivas 

de suas ações, mas normalmente se comportam 'legalmente' porque suas relações sociais obrigam-na a fazê- 

lo”. 
322 Cf. Eder, 2005, p. 245. O caso de Rabírio, narrado por Cícero no Pro Rabirius perduellionis, parece ter 

se espelhado na lenda de Horácio e é o exemplo mais famoso e bem documentado disso. Sobre esse caso, 

cf. nota 207. 
323Tradição, costume e legitimidade são questões que caminham juntas. Diante disso, deve-se ter em conta 

que nem sempre práticas institucionais refletem práticas sociais como Klaus Eder destacou com excelência 

em seu artigo: “As sociedades aprendem, mas o mundo é difícil mudar” (2001). A sociedade romana não 

parece ter sido diferente a esse respeito. 
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exercício em ambientes públicos e privados eram, invariavelmente, práticas que 

favoreciam a exposição da dignidade e virtude consideradas aristocráticas324. Da mesma 

forma, os espaços de atuação jurídica e legislativa dos romanos durante os séculos I a.C. 

e I d.C. – basicamente as assembleias populares e o Senado, e, posteriormente, 

predominantemente os tribunais ordinários e extraordinários e mesmo os tribunais 

imperiais – também eram/serviam como espaços de negociação325 e competição para a 

aristocracia326. 

O caráter sobreposto entre Direito e Política na história romana não significa que a lei 

não era importante. Mas que ela era mais um, dentre outros elementos resultantes da vida 

normativa daquela sociedade. Como destacou Serena Marro, esse cenário, não implicava 

em um caráter meramente figurativo aos dispositivos legais, ou na irrelevância das 

instituições judiciárias e legislativas, como o Fórum e as assembleias populares. 

Entretanto, ele tornava essas instâncias públicas e reguladas de resolução de conflitos 

fundamentais para a estrutura do sistema político, reprimindo comportamentos arbitrários 

e nocivos a toda comunidade (Marro, 2017, p. 16). Assim, na medida em que o conjunto 

de leis [leges], as tradições e costumes e a prerrogativa de conservação da ordem estavam 

lado a lado nas preocupações normativas romanas, legalidade e legitimidade se 

encontrava diretamente conectados quando analisamos a prática jurídica. 

Tal como apontou Elizabeth Meyer, a lei funcionava na sociedade romana não porque 

era “rigorosa e minuciosamente aplicada por milhares de funcionários ou reverenciada 

em seus detalhes por um público douto”, mas porque estava profundamente ancorada na 

legitimidade, para a qual o compromisso com a própria lei e com aqueles que a escreviam 

era uma característica essencial (Meyer, 2004, p. 3). A autoridade do que conhecemos 

como Direito Romano, assim, tirou sua autoridade de fora de qualquer estrutura 

burocrática ou governamental centralizada, buscando suas bases num sistema mais amplo 

de crenças em que estava inserido (Ibidem., p. 294). Legitimidade e legalidade assumiam, 

assim, um caráter interconectado no mundo romano. Por um lado, a legitimidade precedia 

 

324 Disserto de maneira mais clara sobre esse aspecto em Lanna de Freitas, 2019, pp. 127-128. 
325 Parece correto definir esses espaços, tal como apontamos inicialmente, como ambientes de contenção 

de conflitos diretos e negociação de fronteiras sociais, onde os quais elementos rivais, envolvidos em um 

conflito direto, aceitariam a decisão de um elemento regulador – esse poderia ser o populus, ou qualquer 

fatia representativa de ordenamentos sociais específicos, como senadores ou equestres, por exemplo - que 

intermediaria a relação e as questões em disputa e passaria a representar a síntese dos interesses da 

comunidade. 
326 Os tribunais e assembleias eram espaços importantes nos quais as aristocracias romanas procuravam 

afirmar sua autoridade e dignidade diante na defesa retórica de valores, que se projetados e reconhecidos 

coletivamente garantiriam a aquisição de benefícios materiais, como o exercício de magistraturas públicas 

e o fortalecimento de redes de solidariedade. Sobre isso, Cf. Hölkeskamp, 2010, p. 93; 102. 



156 
 

e condicionava a legalidade, pois as transformações no entendimento sobre a legitimidade 

mudam e desenvolvem as leis e a própria relação dos romanos com elas. Isso acontece 

porque “a legitimidade não depende apenas do tradicionalismo inerte e conservador, mas 

pode ser moldada pela capacidade dos romanos de combinar criativamente formas 

tradicionais de eficácia e novas formas de pensar” (Ibidem., p. 5). Dessa forma, nem tudo 

que era legítimo era, necessariamente, previsto em lei (legal) e a prática da legitimidade 

era o que muitas vezes gerava legalidade, sendo só posteriormente, em alguns casos, 

incorporada ao quadro formal através da promulgação de leis, mas principalmente pela 

geração de interpretações casuísticas, muitas vezes fora do campo legal. Por outro lado a 

legalidade, ou aparência de legalidade também poderia gerar legitimidade, pois “quanto 

mais maneiras pelas quais os atos jurídicos seguiram técnicas formalmente e amplamente 

aceitas de transferência, solicitação, promessa ou compulsão, maior seria a probabilidade 

de seus usuários acreditarem em sua eficácia e, portanto, mais crível e eficaz seria a 

prática legal” (Ibidem., p. 295). 

Esse cenário dinâmico e flexível, faz com que o conjunto normativo que regulava a 

sociedade romana não possa ser analisado como um elemento cristalizado, devendo ser 

visto como prática conformada às interações e demandas sociais de cada tempo. A 

concomitância de diversas gerações em campo legal e jurídico resultou em um sistema 

legislativo historicamente condicionado, mas ao mesmo tempo flexível, que oferecia 

muita adaptabilidade a transformações sociais. Se entendido a partir de uma premissa de 

“multinormatividade”327, aquilo que chamamos equivocadamente de “Direito Romano” 

seria, na verdade, uma tentativa monista de categorização de sistemas (ou ordenamentos) 

jurídicos múltiplos, resultados de um conjunto de diferentes normas sociais de conduta 

que regularam mais de mil anos de história. Assim, uma condição importante para o 

desenvolvimento dessa pesquisa está em assumir que a justiça na Roma Antiga era 

administrada através de uma pluralidade de sistemas (ou ordenamentos) jurídicos, que se 

sobrepunham e, por vezes, se chocavam328. Na medida em que a sociedade romana se 

 

327 Pensar em “estruturas normativas” para nos referirmos ao conjunto de normas e leis que regulam uma 

sociedade é uma tentativa de superação de uma compreensão mais estática do Direito, vinculada a uma 

estrutura estatal organizada e a um poder central. Se entendido a partir da coexistência de variadas estruturas 

normativas, o Direito passa “a ser compreendido através de uma atualidade dinâmica, uma história onde a 

pluralidade e a imprevisibilidade não são incompatíveis com a unidade e a coerência” (Rust, 2019, p. 37. 

In: Gual da Silva, 2020, p. 22). Diante disso, a “multinormatividade” seria, em resumo, uma maneira de 

pensarmos na pluralidade mutável pela qual essas formas normativas - sobrepostas em diferentes esferas e 

espaços, sociais e culturais - se constroem e se manifestam em uma determinada sociedade humana no 

tempo (Gual da Silva, 2020, p. 18). 
328 Sobre o Pluralismo jurídico em Roma e seu papel na consolidação da estrutura social e política, cf. Ando, 

2016. 
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tornou mais complexa, principalmente com o processo de expansão territorial e da 

cidadania, a estrutura normativa que regulava as relações sociais também se complexifica. 

Com isso, o direito familiar, o direito dos patres e o direito público, por exemplo, foram 

sistemas que, apesar de terem uma independência razoável um do outro, interagiam. 

Considerando esses breves apontamentos, fica mais fácil imaginar que, pelo menos 

durante os séculos I a.C. e I d,C., havia uma ampla variedade de instâncias de aplicação 

da lei coexistindo em Roma e todas elas contribuíam para reafirmar as principais esferas 

de legitimidade do sistema político, mas também o status dos indivíduos envolvidos. Por 

exemplo, a justiça privada, era aquela ainda na qual o Direito era mais comumente 

aplicado329. Já naquilo que dizia respeito ao Direito público – que nos interessa mais, pois 

era a esfera onde os casos de maiestas eram julgados – o chamado iudicium populi330 

coexistiu com os tribunais públicos331 [iudicium publicum] regulares e extraordinários até 

o final do século I a.C., posteriormente caindo em desuso332, após a consolidação da 

iurisdictio senatorial e imperial333. 

Esse breve panorama histórico do Direito Romano, acrescentado à toda estrutura 

teórica já discutida durante essa tese, contribui para evidenciar que as representações da 

realidade jurídica-legal dos romanos, inclusive aquela referentes ao crimen maiestatis, 

foram baseadas em um sistema complexo e dinâmico, fundamentado em uma estrutura 

política que na maior parte do tempo era descentralizada e disputada pelos grupos 

politicamente dominantes. Esse sistema, foi parte constitutiva essencial das 

 

329 Sobre o exercício da justiça privada cf. Bablitz, 2015, pp. 234-249. 
330 Sobre isso cf. nota 210. 
331 Em resumo, o iudicium publicum consistiu basicamente na reorganização da justiça pública através das 

comissões [quaestiones] extraordinárias e regulares citadas. As primeiras, como fica implícito, eram 

inicialmente provisórias. No entanto, mais tarde se tornam permanentes [quaestiones perpetuae], sendo 

instituídas através do voto popular nos comitiae e reguladas por uma série de condições pré-determinadas, 

sejam em legislações específicas para os crimes em questão, como leis processuais gerais [leges iudiciorum 

publicorum]. A primeira quaestio perpetua foi a quaestio repetundis, regida pela lex Acilia, em 146 a.C. 

Os tribunais das quaestiones se tornam os mais atestados pelas narrativas sobre o século I a.C. e o início do 

século I d.C. No entanto sua utilização regular foi, pelo menos até o século III d.C. Sobre o iudicium 

publicum e as quaestiones perpetuae cf. Santalucia, 1994, pp. 129-242; Bauman, 1996, pp. 21-34; Scholz, 

1998. 
332 Sobre o desuso do iudicium populi, cf. nota 218. 
333 Há um caráter extraordinário no exercício da justiça senatorial e imperial. Não atoa essas práticas foram 

chamadas pela modernidade de extra ordinem. A relação aqui é com a ordo iudiciorum publicorum, que 

simbolizava a justiça regular, baseada nas leges. Essa prática se torna mais comum durante o Principado, 

quando crimes políticos, passaram a ter sua jurisdição exercida pelo Senado e pelo próprio imperador. A 

cognitio extraordinária foi antes uma prática do que um ordenamento jurídico. Em resumo, ela consistia na 

flexibilização das disposições legais que definiam o iudicium publicum. Detalhes processuais, por exemplo, 

poderiam ser mudados, assim como a penalidade imposta. Apesar de ter se tornado prática comum durante 

o Principado, o vínculo com as leis criminais públicas nunca foi quebrado completamente e a estrutura 

normativa da justiça pública sempre serviu de base para os julgamentos extraordinários. Sobre a 

coexistência entre a justiça ordinária e extraordinária durante o Principado cf. Bauman, 1996, pp. 65-76. 



158  

representações do exercício legítimo do poder dentro daquela comunidade de cidadãos. 

Isso era algo que fazia com que, muitas vezes, legitimidade e legalidade se confundissem, 

em outras se afastassem, na medida em que antagonismos fossem capazes de serem 

articulados dentro e (ou) fora dos mecanismos legais disponíveis. 

Diante dessas considerações iniciais, juntamente com aquilo que foi exposto nos 

capítulos 1 e 2, parece previsível que, apesar de ter alcançado o poder através de uma 

ação com base em força militar e o mantido, em grande medida, pela sua vinculação 

pessoal com os exércitos, Augusto tenha buscado construir a base da sua posição, pelo 

menos dentro de Roma, através de um viés legal, por meio do ius publicum. Isso o 

permitiu ter governabilidade e manter a ordem sem afetar bruscamente as instituições 

republicanas. Justamente considerando a importância dessa questão e diante do aparente 

desinteresse das fontes literárias em dissertar sobre as origens e a fundamentação legal 

dos poderes e ações dos principes é que a historiografia moderna se motivou a tentar 

explicar onde residiam as bases legitimadoras dessa posição. 

Isso se deu através da análise de diversos aspectos do poder imperial como, dentre 

outras prerrogativas, a do direito do imperador em interferir nos julgamentos públicos. 

Quanto a isso, várias hipóteses se destacaram, ainda que polarizadas principalmente em 

duas diferentes propostas de leitura sobre os fundamentos do poder de interferência e 

adjudicação imperial. Por um lado, uma primeira linha de pensamento procurou explicar 

a iurisdictio dos imperadores através dos poderes oficialmente concedidos a ele, como o 

imperium consulare, a tribunicia potestas e o imperium proconsulare maius, que 

garantiriam esse direito dentro e fora de Roma334. Por outro lado, outros estudiosos, 

engajados em uma leitura menos constitucionalista, apontaram para uma monopolização 

gradual da iurisdictio popular e senatorial, através da auctoritas superior augustana, como 

princeps senatus e pater patriae335. 

Como destacou Kaius Tuori (2016, p. 108), ambas hipóteses são mais ou menos 

persuasivas e encontram suporte, ainda que em elementos fragmentados, encontrados na 

documentação. Assim, apesar de potestas e auctoritas indicarem diferentes fontes ao 

poder de adjudicação imperial, elas não se excluem, muito pelo contrário. Diante disso, 

 

 

 

 

 

334 Cf. Jones, 1955, pp. 469-472; Crook, 1996, pp. 122-123; Ferrary, 2001, p. 113; Mommsen, [1992], 2005, 

pp. 75-78. 
335 Cf. McFayden, 1921; Galinsky, 1996, pp. 12–14. Kelly, In: Peachin, 2015, p. 505. 
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Tuori argumenta de maneira convincente que Augusto utilizou dessas duas bases 

legitimadoras para fundamentar sua posição336. Segundo ele: 

“A tradição republicana de jurisdição tinha, além das práticas de 

adjudicação e petição, vínculos estreitos com os conceitos de imperium 

e auctoritas utilizados por Augusto em sua busca para definir 

adequadamente seu papel. Os principais magistrados jurisdicionais da 

República, o pretor urbano e o pretor peregrino, mantinham o imperium, 

que era a fonte de seu poder de comando. O Senado, também um 

tribunal ocasional, mantinha auctoritas, assim como os magistrados. 

Ao assumir os mesmos conceitos como os atributos definidores de sua 

personalidade pública, Augusto poderia, consciente ou 

inadvertidamente, criar a imagem de si mesmo como a autoridade 

jurisdicional suprema. Como ele sustentava que seu imperium era maior 

que o dos magistrados regulares e que sua auctoritas era igualmente 

maior que a de qualquer outra pessoa, [assim] todos os caminhos para 

quem procurava um árbitro final sobre qualquer assunto levam a 

Augusto” (Tuori, op. Cit., p. 111). 

Como indicou Tuori, a polarização progressiva do afluxo das demandas jurídicas 

mais relevantes contribuiu para consolidação da posição de Augusto nesse âmbito. Com 

isso, tanto a comunidade de cidadãos, como as instituições foram se tornando cada vez 

mais dependentes do princeps, o que refletiu no próprio processo legislativo337. A 

capacidade de resolver questões mais complexas, ou que envolviam personagens de alto 

escalão, bem como o reconhecimento de diferentes indivíduos e grupos sociais nessa 

capacidade, parecem ter sido elementos tão importantes para o poder augustano, quanto 

à tradicionalidade e inviolabilidade sacral dos poderes concedidos a ele. Isso refletiu 

diretamente no potencial adjudicativo do princeps, pois, como Dario Mantovani destacou, 

mesmo que o background jurídico-constitucional tenha se mantido mais ou menos 

estável, o centro de gravidade político havia mudado (Mantovani, 2016, p. 32). Essa 

“expectativa de jurisdição”338, no entanto, estava fora do controle direto do imperador e 

fundamentava a prerrogativa de adjudicação imperial na utilitas publica. Como destacou 

Gustavo César Machado Cabral: 

 

336 Essa posição parece estar de acordo com outros estudos sobre o tema cf. Rich, 2012. 
337 Como Wener Eck (2016, pp. 106-107) destacou que os séculos I e II d.C. vão presenciar um processo 

de apropriação, por parte do imperador, sobre as decisões legais. Isso se deu através da proclamação das 

constituitiones principis – os edicta decreta e mandata imperiais. Para Eck, esses documentos continham 

jurisprudência acumulada, que vão se fixar um novo modelo jurídico-constitucional que vai envolver não 

só a cidade de Roma, mas também as demais regiões do Império. 
338 O termo “expectativa de jurisdição” é usado por Kaius Tuori (2017, p. 120) para falar daquilo que se 

esperava que Augusto fizesse com base na sua auctoritas e potestas superiores, algo que aproximava o 

papel do princeps, daquele, ocupado pelos governadores provinciais. Essa questão também é abordada, 

ainda que com outras palavras, por Benjamin Kelly, que destacou que a posição extra leges do imperador 

se justificava por aquilo que se esperava dele. Para Kelly, sob o governo dos princeps a principal demanda 

sob a gestão dos imperadores não era a salvaguarda de questões legais, mas a esperança de uma condução 

baseada em questões éticas positivas. Sobre isso cf. Kelly, 2015, pp. 374-385. 
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“A análise dos fatos e a confrontação dessas duas realidades parecem 

demonstrar que a cognitio foi formada lentamente e sem uma intenção 

precípua do poder central. Seria arriscado afirmar que, quando Augusto 

criou magistrados especiais para julgar algumas causas, como as que 

envolviam os fideicomissos, ou quando julgava, ele mesmo, 

determinados pleitos, ele já anteveria a possibilidade de, no futuro, o 

poder imperial ser suficientemente forte a ponto de suplantar a via 

ordinária de resolução de conflitos. Parece mais viável crer que as 

condições para a oficialização da cognitio foram sendo criadas 

naturalmente e como consequência dos grandes poderes concedidos ao 

princeps. A atividade legislativa dos imperadores fez surgir novas 

relações jurídicas que não poderiam ser tuteladas mediante processo 

formular, o que explica o crescente aumento no número de matérias 

objeto da cognitio. (Cabral, 2012, p. 238). 

No entanto, se não podemos reduzir a prerrogativa da jurisdição de Augusto a 

nenhum poder formal ou momento particular, também não podemos negar que o conjunto 

dos poderes concedidos a ele viabilizaram a capacidade da ação política augustana, 

garantindo-lhe a segurança e a estabilidade legal necessárias para realizar intervenções 

legislativas e jurídicas. Quanto à frequência dessas intervenções, é difícil saber se, já sob 

Augusto, o imperador assumiu uma adjudicação rotineira339 ou se essa prática se 

restringiu à eventos excepcionais, que tinham um caráter político evidente340. Não é certo, 

também, que qualquer uma dessas alternativas tenha se dado através de alguma reforma 

constitucional ou até mesmo de uma legislação específica341, além de ter continuado a 

coexistir com outras instâncias de iurisdictio. 

 

339 Fergus Millar (1992 [1977], p.530), com bases nos relatos de Dião e Suetônio destacou que o papel de 

juiz, em casos civis e criminais, fazia parte do cotidiano do imperador. Já Arnold H. Jones destacou que 

uma influência rotineira de Augusto nos julgamentos públicos só foi possível já durante o governo 

augustano (17 a.C.), devido a uma lex Iulia iudiciorum publicorum, que deu o direito de adjudicação sem 

apelo, tanto aos cônsules como ao princeps. Cf. Jones, 1955, p. 481. 
340 Nicola Palazzolo destacou que a atividade judiciária do princeps era sempre excepcional e representava 

o controle político sobre as competências jurídico-constitucionais. Para ele, o imperador utilizava-se do 

direito de coerção vinculado ao seu imperium para atuar como fonte de iurisdictio [autoridade de 

interpretação da lei] e edicendi [direito de emitir decretos] (Palazzolo, 1994, p. 303). No entanto, o 

imperador não fazia isso recorrentemente, deixando a justiça, em geral, se desenvolver através de tribunais 

regulares, como as quaestiones. A intervenção imperial, nesse sentido, seria movida por razões processuais 

emergenciais e (ou) particulares que, na maior parte das vezes, eram sem precedentes (Ibidem., p. 315). 

Mais ramificações desse ponto de vista cf. Cabral, 2012; Kelly, 2016, p. 380. 
341 Quanto a esse debate, ele não atinge a concordância nem entre juristas, nem entre historiadores 

modernos. A maioria daqueles que defendem adjudicação imperial justificada em vias legais tem como 

base duas evidências: 1) o relato de Dião Cássio (51.19.6–7), que aponta a existência de um decreto, 

promulgado pouco depois a vitória de Augusto, então Otaviano, sobre Cleópatra e Antônio, no qual o 

jovem César deveria manter o poder vitalício sobre os tribunais dentro do pomerium, julgar os casos de 

apelação e ser o voto decisivo em um caso em que os jurados estivessem divididos [Voto de Minerva]; 2) 

a promulgação da lex de Imperio Vespasiani, que lista uma série de poderes estabelecidos em governos 

anteriores. Sobre a interpretação do primeiro evento como uma das principais bases do direito adjudicativo 

do princeps. Cf. Jones, Imperial and Senatorial Jurisdiction, 1955, pp. 485-487. Sobre o segundo evento e 

as críticas referentes a ele cf. Tuori, 2017, pp. 171-194. Para interpretações divergentes: Luigi Labruna se 

posiciona de maneira enfática na defesa de que era justamente a indefinição da posição augustana que 

garantia seu poder e sua liberdade de circulação e atuação política. Cf. Labruna. 1994, p. 187. Já Michael 
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Sobre esse último ponto convém destacar que o governo augustano não excluiu o 

uso do iudicium publicum e nem a iurisdictio magisterial342 como as principais instâncias 

processuais públicas. Pelo contrário, Augusto ampliou o número de quaestiones, criando 

dois tribunais em 18 a.C.: a quaestio de adulteriis e a quaestio de annona. Ainda sob o 

governo augustano, uma lex iudiciorum publicorum, que reformava os tribunais 

públicos343, foi aprovada em 17 a.C. Segundo George Mousorakis (2007, p. 129), essa 

reforma – que não pode ser vista separadamente do estabelecimento do poder adjudicativo 

do princeps e dos funcionários imperiais344 - revisou drasticamente a composição dos 

tribunais do júri e prescreveu novas regras de procedimento que regeriam a condução 

processual, em geral345. 

Outra mudança importante, ocorrida durante os governos de Augusto e Tibério, 

foi a instauração da prática de adjudicação senatorial, sob o qual a cúria passou a 

funcionar como um tribunal extraordinário346. De certa maneira, essa era uma resposta a 

 

Peachin desenvolve uma hipótese interessante para a interpretação dessas incertezas, atestando para a 

existência de algum suporte legal para o poder de Augusto, adquirido entre 31 e 27 a.C., mas admitindo 

certa evolução nesses poderes com o passar dos anos. Cf. Peachin, 2015, p. 510. 
342 Como destacou George Mousorakis (2007, p. 129), em relação aos crimina menos graves, ou que 

envolviam pessoas de status jurídico rebaixado, as tarefas antes atribuídas aos tresviri capitales foram 

assumidas por oficiais imperiais (vigilias), sob a supervisão do praefectus vigilum. 
343 George Mousorakis destacou algumas motivações para revisão dos tribunais públicos. Dentre elas, que 

esses tribunais respondiam a instâncias independentes entre si, sujeitas a intervenções jurídicas e 

legislativas diversas, não sendo prontamente passíveis de controle oficial e nem correspondendo a um 

padrão processual e penal comum. Isso dificultava a condenação, pois só se poderia julgar ofensas 

específicas, nos estatutos das quaestiones. Assim, frequentemente acontecia que um ato ilícito que merecia 

punição não era punido, “pois não cumpria com precisão os requisitos de definição de qualquer uma dessas 

categorias de ofensas para as quais os questionadores haviam sido instituídos”. Outra questão problemática 

na qual os tribunais do júri passaram a reproduzir era, justamente, de natureza penal. O tribunal não tinha 

poder de modificar a pena para a ofensa julgada. Por isso, muitas vezes as sanções impostas eram ou leves 

demais, ou pesadas demais frente a infração cometida. Fora essas questões, existia também um problema 

estrutural, os procedimentos das quaestiones eram demorados e caros, dificultando a aplicação da justiça 

em escala imperial. Sobre essa discussão cf. Mousorakis, 2007, p. 130. 
344 Por exemplo, Luigi C. Colognesi destacou que, dentre outras coisas, essa legislação, juntamente com as 

intervenções do imperador e a extensão da iurisdictio imperial aos seus funcionários, reduziram a 

autonomia dos magistrados republicanos em questões judiciárias. (Colognesi, 2009, p. 323-324). Alguns 

especialistas modernos destacaram ainda que a lex iudiciorum publicorum de Augusto pode ter sido 

essencial para a regulação da capacidade de intervenção jurídica do princeps. No entanto, não há nada na 

documentação que comprove isso. Sobre essa discussão cf. Palazzolo, 1994, pp. 289-323. 
345 Dentre as mudanças pertinentes atestadas nessa lei, George Mousorakis destacou a diminuição da idade 

mínima para os jurados, de trinta para vinte e cinco. Junto a isso, uma lista geral de jurados foi estabelecida. 

Essa se dividiu em quatro categorias, baseadas em questões censitárias. Nessas quatro estavam presentes 

senadores, equestres, tribuni aerarii e duocentenarii. Esses últimos foram donos de propriedades de 200 

mil sestércios, e, segundo Mousotakis, só eram convocados em casos de menor importância. Cf. 

Mousorakis, 2007, p. 129) 
346 Como extraordinário, leia-se inserido fora da regulação processual e penal referente àqueles tribunais 

ordinários, regulados pela ordo iudiciorum publicorum (Colognesi, 2015, p. 323). O direito de adjudicação 

senatorial compõe, junto com o do princeps o que analistas modernos chamam de cognitio extraordinem. 

Sobre as principais diferenças entre esse sistema, e aquele vinculado ao iustitum publicum, Gustavo Cabral 

enumera algumas questões centrais entre a ordo e a cognitio em relação à participação da administração 

pública: “na ordo, ainda que existisse uma etapa inicial perante um magistrado, o pretor, a decisão final 
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uma requisição secular dos senadores, como vimos no capítulo 2: julgar seus próprios 

pares e não ficarem expostos ao veredito das ordens inferiores347. De acordo com Diego 

Manfredini, com a incorporação de uma iurisdictio especial ao Senado, as resoluções 

senatoriais [senatus consulta] ganharam mais importância, deixando de ter um caráter 

meramente consultivo e adquirindo força de lei348. 

Tal como acontece com a adjudicação imperial, é difícil datar quando o Senado 

assumiu realmente essa prerrogativa349 e qual sua regularidade350. Segundo Richard A. 

Bauman, a principal motivação para essa mudança parece ter sido “libertar julgamentos 

criminais das limitações dos tribunais do júri”351. Em tese, isso significou que o Senado 

 

caberia a um particular que ocupava essa posição em virtude da vontade das partes, enquanto que, no 

segundo, a cognitio, todo o processo, até a sentença, dava-se diante de um representante do poder central” 

(Cabral, 2012, p. 227). No caso do Senado, Alfredo Dalla Rosa destaca que os cônsules assumiam o papel 

coercitivo mais relevante, recebendo às acusações, reunindo a assembleia e administrando soluções penais 

(Dalla Rosa, 2015, p. 579). Apesar dessas diferenças, Bauman destacou que o vínculo simbólico com as 

leis criminais públicas nunca seria totalmente quebrado e os crimes, o processo e as penas, continuavam a 

ser classificados tendo como base comparativa as previsões da ordo iudiciorum publicorum (Bauman, 1996, 

p. 50). Sobre o procedimento de instauração de uma acusação diante de um tribunal senatorial cf. 

Mousorakis, 2007, p. 131. 
347 George Mousorakis destacou que essa prerrogativa não foi imediata, mas o resultado de uma evolução 

da iurisdictio senatorial. De acordo com ele no tempo de Tibério a jurisdição do Senado já abrangia crimes 

como traição, adultério, assassinato e falsificação envolvendo os membros daquela ordo. Cf. Mousorakis, 

2007, p. 131. Essa posição é reforçada por Colognesi, 2015, pp. 27-28 e Bauman, 2004, pp. 52-53. Já 

Dominique Monge Rodrigues de Souza, apontou para o deslocamento da tensão entre equestres e senadores, 

em relação aos julgamentos, na República, para senadores e principes, durante o Principado. Cf. 

Dominique, 2019, p. 93. 
348 Cf. Manfredini, 1994, p. 236. Manfredini ainda destaca que com o tempo, os SCs estabeleceram, 

progressivamente, um corpus legislativo que limitava tanto às assembleias populares como o caráter 

discricionário do direito pretoriano [ius honorarium] (Ibidem., p. 245). Assim, embora as legislações 

comiciais e senatoriais aparentemente tenham coexistido por um período, o Senado foi gradativamente 

assumindo a posição do órgão legislativo regular da res publica no decorrer dos séculos I e II d.C. Essa 

posição, não foi soberana ou totalmente independente, no entanto, pois a maioria dos decretos senatoriais 

foi aprovada por iniciativa do imperador ou, pelo menos, com seu consentimento. 
349 Analistas modernos se baseiam no SC Calvisianum para atestar uma data posterior a 4 a.C. O Senatus 

Consultum Calvisianum foi um documento promulgado em 4 a.C., que legislava sobre a criminalização do 

abuso dos magistrados nas províncias, principalmente referentes ao crimen repetundis. Basicamente, esse 

SC, concedeu aos provinciais o direito de processar o magistrado abusador diante do Senado. Segundo A. 

H. Jones (1955, p. 480), isso poderia nos permitir inferir que, pelo menos até aquela data, o Senado não 

funcionava regularmente como um tribunal, pelo menos não em casos envolvendo repetundae. Essa 

informação não responde à questão sobre quando o Senado passou a assumir esse papel, mas ajuda a 

delimitar melhor as datas. Sobre isso, Jones destacou que a ampliação da jurisdição senatorial se deu 

provavelmente entre 4 e 8 d.C., já que nessa última data Ovídio cita a capacidade punitiva do Senado (Ovid, 

Trist, 2. 131 -2.). 
350 As fontes em geral nos passam uma visão equivocada sobre a constância de casos levados ao Senado. 

Em grande medida, a grande concentração de casos senatoriais conhecidos no diz mais sobre os interesses 

dos autores, membros de aristocracias, do que particularmente sobre a realidade efetiva da jurisdição 

senatorial. Com isso, o número de casos julgados no tribunal senatorial parece ter sido pequeno frente 

àqueles julgados em outras instâncias, como as quaestiones, nos tribunais conduzidos pelos legados 

imperiais e pelos governadores provinciais. Cf. Roselaar, 2015, pp. 124-136. 
351 Cf. Bauman, 1996, p. 50. Luigi Colognesi também parece concordar com esse ponto, acrescentando que 

as medidas legais decretadas pelo princeps e Senado tinham o sentido de complementar os dispositivos 

legais tradicionais, não de substituí-los (Colognesi, 2009, p. 322). Sobre mais detalhes a respeito do 

processo envolvendo o julgamento senatorial cf. Bauman, 1996, pp. 50-65; Mousorakis, 2007, p. 126-135. 
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passaria a ter liberdade de intervir nas definições processuais e penais estabelecidas pelas 

leges iudiciorum publicorum e a estabelecer novos precedentes àqueles crimes não 

compreendidos dentro das legislações públicas352. Outra inovação na jurisdição senatorial 

que merece ser pontuada foi a possibilidade do estabelecimento de acusações 

cumulativas, algo impossível em um tribunal regular. Segundo Bárbara Levick, não há 

casos que demonstrem claramente essa prática já durante o governo de Augusto. No 

entanto, sabemos pelo relato Tácito que ela já se apresentava como uma realidade 

consolidada durante os primeiros anos do governo de Tibério (Levick, 1999 [1967], p. 

146). 

É importante entendermos o impacto dessas mudanças jurisdicionais ocorridas 

durante as primeiras décadas do Principado de maneira interrelacionada com outras 

questões, que alteraram diretamente a realidade política da época. Como pontuou Gustavo 

Cabral, “as mudanças estruturais e orgânicas no exercício da função jurisdicional 

guardaram profunda relação com a experiência política romana” (Cabral, 2012, p. 228). 

O papel amplo e juridicamente pouco definido do imperador, as reformas nos tribunais 

públicos e a instauração de um tribunal senatorial fazem parte, assim, de um novo modelo 

gerencial, baseado no maior controle e centralização da estrutura administrativa do 

Império e na monopolização da distribuição dos benefícios imperiais pelo princeps. Esse 

modelo era, acima de tudo, uma resposta à autonomia individual das aristocracias e a 

competição desequilibrada desse grupo, tidos como os principais focos de crises e 

conflitos políticos dos anos anteriores. 

Não é nenhuma surpresa, assim, que as transformações decorrentes do Principado 

augustano tenham alterado profundamente o modelo de competição aristocrático vigente 

nesses anos. Como vem sendo apontado até aqui, a lógica de vinculação patronal mudou 

com a centralização do poder em um princeps. O imperador passou a controlar 

progressivamente as vias de promoção política, o que teve um peso expressivo na inclusão 

de novos indivíduos às fileiras senatoriais e equestres353 e influenciou, mais do que 

 

352 Cf. Colognesi, 2009, p. 248. Luigi Colognesi destacou que, na República, os senatus consulta foram 

implementadas através do imperium dos magistrados, mas desde o período Júlio-Claudio até o século II 

d.C., esses éditos passaram a representar uma fonte independente de direito civil. Para saber mais sobre 

esse processo durante a dinastia Júlio-Cláudia, cf. Palazzolo, 1994, pp. 296-306. 
353 Em geral, o recrutamento para o Senado se baseava em precedentes republicanos, como a ocupação de 

magistraturas e requisitos censitários. No entanto, o poder de influência do imperador na seleção e inclusão 

dos membros dessa ordo era sem precedentes. Mesmo sem assumir o cargo de censor, Augusto exerceu 

algumas funções pertencentes a essa magistratura: por três vezes ele revisou a lista de senadores [lectiones], 

retirando elementos indesejáveis. Ele parece ter estimulado reclamações hereditárias de participação, 

completando com seus recursos pessoais os requisitos censitários daqueles de famílias antigas que se 

encontravam em dificuldades financeiras. Cf. Brunt, 1984, p. 443. Além disso, sob o governo de Augusto 
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qualquer outro agente político, o acesso aos principais cargos e símbolos de distinção 

públicos. Mesmo assim, nunca se completou um monopólio completo de todos esses 

processos pelo Imperador, além de ser importante considerar que grupos disputavam tanto 

as indicações a serem feitas pelo princeps quanto o próprio acesso ao Imperador e os que 

compunham seu círculo mais próximo. Para tanto, como já observamos, cumpre um papel 

importante as relações de diversos setores sociais com as principais casas aristocráticas 

aliadas à principal delas, que era a domus Caesaris com sua aula. Criava-se assim uma 

relação de interdependência entre o princeps e os mais diversos grupos aristocráticos354. 

Por um lado, com o enfraquecimento gradual das assembleias públicas355, o Senado havia 

se tornado o principal responsável legitimar institucionalmente as decisões imperiais em 

âmbito civil356. Por outro, o imperador era quem viabilizava a oportunidade de ascensão 

política individual dos senadores, oferecendo a esses indivíduos um caminho mais seguro 

e rápido às principais aos cargos administrativos mais relevantes. 

Essas duas posições nos deixam diante de uma realidade política invariavelmente 

colaborativa, ou pelo menos que necessitava dessa colaboração para sobreviver no longo 

 

houve uma promoção em larga escala de novos indivíduos, membros de aristocracias municipais italianas 

às ordines senatoriais e equestres, bem como na política imperial, no geral. Esses homens, permaneceram 

politicamente conectados à gratia do imperador, fortalecendo laços políticos de lealdade necessários para 

a assimilação coletiva do exercício do poder imperial. Sobre a inserção de homens novos à política imperial 

por Augusto. Cf. Syme, 1986; Wallace-Hadrill, 2008, pp. 441-455. Já sobre a reciprocidade inerente às 

relações de patronato e amicitia, cf. Saller, 1982, pp 8-48. 
354 Afastamo-nos de uma abordagem que atribui uma centralidade excessiva ao poder imperial, como se 

fora uma monarquia stricto sensu, ou que houvesse um monopólio estrito do poder pelo princeps ou pela 

sua “corte”. Para uma apresentação e proposições que apontam nesse sentido e uma crítica a elas, cf. 

Faversani, 2012, pp. 50-56. 
355 Pouco a pouco, a participação política popular em assembleias públicas se tornou menos direta, 

desaparecendo quase completamente no decorrer do século I d.C. Em boa medida, isso era uma resposta a 

um dos principais problemas enfrentados durante os séculos anteriores: a volatilidade e pouca 

representatividade do eleitorado citadino, diante da complexificação das leis, a ampliação do corpo civil e 

da própria estrutura política imperial. A participação popular ainda era sentida em Roma, manifestada 

diariamente nos espaços e espetáculos públicos, mas poucas decisões práticas foram votadas ou deliberadas 

juntamente ao populus. Para uma boa síntese dessa questão cf. Mousorakis, 2007, p. 104. 
356 Werner Eck destacou a importância do Senado do ponto de vista legal, para a legitimação do exercício 

de poder pelo princeps. Pelo menos durante o governo dos primeiros imperadores, as ações imperiais eram 

pautadas regularmente pelas decisões senatoriais, que emprestavam a autoridade consensual necessária para 

o estabelecimento de res novae (Eck, 2016, p. 102). Em outro trabalho, Eck ainda apontou, através dos seus 

estudos prosopográficos que durante os dois primeiros séculos d.C., cerca de um quarto do Senado estava 

envolvido com a administração do Império, seja em Roma, ou nas províncias. Questões como essas, fizeram 

Peter A. Brunt destacar que, longe de ser um expectador passivo, o Senado continuava a funcionar como 

principal assembleia aristocrática durante o Principado e era um espaço de atuação e autorização importante 

para o poder imperial, onde as suas fronteiras eram negociadas, fosse em relação à concessão de 

prerrogativas civis e militares ao imperador e aos membros de sua domus (Brunt, 1984, pp. 423-428), na 

definição de qualificações e privilégios da própria aristocracia (Ibidem., pp. 428-431), no direito de 

intercessão e controle sobre as províncias (Ibidem., pp. 432-435), ou na administração das legiões (Ibidem., 

pp. 435-436) e das finanças e prédios públicos (Ibidem., p. 436-437). Além disso, o Senado também era 

responsável por autorizar a regulação de questões religiosas (Ibidem., pp. 437-439) e a nomeação de 

curadores e prefeitos (Ibidem., pp.439-442). 
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prazo357. Isso não significa dizer que o Principado foi fundado como uma Diarquia, tal 

como o fez Mommsen, mas que havia uma relação de interdependência inerente entre a 

soberania do imperador e a aceitação e alimentação dessa posição pelos indivíduos mais 

poderosos do Império. O poder imperial não poderia se sustentar como uma disputa aberta 

entre princeps e a aristocracia, mas reclamava uma relação mútua de proteção. Como 

Luigi Colognesi destacou, o sistema político fundado por Augusto baseou sua essência 

em “controle e consolidação, não em subversão e destruição” (Colognesi, 2009, p. 245). 

Na falta de um aparato burocrático regulatório rígido, o poder do princeps necessitava de 

uma base legitimadora estável, que garantisse sustentabilidade ao desenvolvimento 

daquele sistema político em formação358. As aristocracias equestres e senatoriais 

garantiram parte desse papel em troca da manutenção da antiga hierarquia social e da 

ampliação de seus privilégios359. 

A existência dessa estrutura colaborativa não acabava com a competição no 

interior da aristocracia – essencial como exercício de reprodução da dignidade desse 

grupo. No entanto, a inseria em uma nova arena, com normas e padrões ético-morais, em 

grande parte, ainda por definir, visto que, diante do novo cenário, ainda estavam sendo 

criados através da prática. Nesse sentido, como veremos, cada Principado foi produzindo 

novos arranjos, marcados por rupturas e continuidades com os precedentes (e, por vezes, 

com mudanças no interior de um mesmo Principado), equilíbrios novos e, claro, novas 

tensões e crises. Todo esse contexto envolveu uma série de instabilidades recorrentes, 

 

 

357 Como destacou Luigi Colognesi, o princeps, ao menos inicialmente, não era a força soberana do império, 

mas parte de uma estrutura política colaborativa responsável por salvaguardar a maiestas populi romani. 

Nesse caso: “o Senado longe de ser somente um súdito subserviente, deve ser encarado como um parceiro, 

com quem o imperador dividia a administração imperial” (Colognesi, 2009, p. 246). Essa estrutura 

colaborativa não significava, porém, uma divisão igual de poder e, em grande medida, ela implicou em um 

papel menor para o Senado e as demais instituições públicas em comparação com o de Augusto, algo que 

se tornou ainda mais evidente com o tempo. 
358 Como destacou Alfaro (2013), o estabelecimento desse novo modelo baseado no processo de construção 

de uma nova organização política, sobreposta à uma estrutura social já vigente e hierarquicamente 

consolidada, foi essencial para dar legitimidade à posição extraordinária do princeps dentro da res publica” 

(Ibidem., p. 53). Quanto a isso, Ronald Syme, em “The Roman Revolution” ([1939], 2002), já havia deixado  

bastante claro que a relação de Augusto com o populus romanus “era orgânica, não arbitrária ou formal” 

na qual o imperador se tornava uma parte fundamentalmente entrelaçada a um corpo que necessitava de 

seus outros membros para ser funcional (Ibidem., p. 520-521). 
359 Para Andrew Wallace-Hadrill, uma das mais importantes dentre essas mudanças é que o valor político 

da cidadania muda, tornando-se menos procurada por seu significado político do que pelo acesso aos 

benefícios e privilégios advindos dessa condição (Wallace-Hadril, 2008, pp. 450-452). É possível que ele 

esteja certo quando diz o mesmo acontece em relação à grande parte da aristocracia, principalmente 

senatorial. Como Peter Brunt destacou: os sobreviventes aristocráticos de guerras e proscrições civis 

podiam contar com promoção proporcional à sua servilidade e passaram a preferir a nova segurança aos 

perigos do antigo regime” (Brunt, 1984, p. 443). Sobre esse novo lugar da aristocracia cf. Colognesi, 2015, 

p. 268. 
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geradas pela fragilidade dessa lógica de reciprocidade – por sua vez, situada entre a 

arbitrariedade de diferentes principes e a incoerência, não-homogeneidade e 

competitividade da aristocracia –, tudo isso operando com a flexibilidade e amplitude das 

novas esferas jurisdicionais. 

Em suma, o Principado me parece mais claro quando visto como um regime 

jurisdicional vivo, em que as fronteiras entre aquilo que estava ou não de acordo com a 

lei e a legitimidade eram constantemente negociadas. As representações literárias dos 

governos Júlio-Cláudios deixam claro que essas fronteiras entre a antiga competição 

aristocrática e a lógica competitiva imposta pela nova realidade política ainda não eram 

bem definidas. Não existiam muitos modelos de comportamento realmente disponíveis, 

que se ajustassem ao novo sistema. No final das contas, o governo augustano pode ser 

encarado como um grande laboratório político, em que, após seu fim, a imagem de 

Augusto e os exempla de seus feitos e de seus contemporâneos se tornam o modelo mais 

relevante para os seus sucessores. 

Diante desses apontamentos, meu objetivo não é invalidar o protagonismo do 

imperador no desenvolvimento e nas representações do crimen maiestatis, mas 

complexificá-lo, relacionando-o à estrutura competitiva muito dura sobre a qual a 

aristocracia alimentou seus símbolos de status e distinção social, a par dos processos de 

colaboração que constituiu tanto com o Imperador como entre as diversas casas 

aristocráticas. Como tentaremos demonstrar no decorrer desse capítulo, os elementos 

destacados nessa introdução potencializaram a apropriação do crimen maiestatis para a 

competição aristocrática, afetando diretamente a associação desse crime aos imperadores 

e os membros mais importantes de sua familia e gerando novos precedentes, processuais, 

criminais e penais que influenciaram diretamente na forma pela qual a maiestas 

imminutae foi encarada pelas fontes literárias. 

4.2. O crimen maiestatis e a Dinastia-Júlio Cláudia: Augusto (27 a.C.-14 d.C.). 
 

Não é preciso fazer uma longa digressão sobre o governo de Augusto nesse 

subcapítulo, pois essa época já foi suficientemente abordada em momentos anteriores 

dessa tese. Convém, no entanto, sintetizar alguns pontos principais sobre a representação 

do saeculum augusti nas fontes literárias, principalmente aquelas responsáveis por 

retratar as acusações de maiestas imminutae nesse período. Reconstituir minimamente 

essas acusações é consideravelmente mais desafiador em relação ao governo augustano 

do que em relação aos demais principados Júlio-Claudio. A maior parte dos relatos dos 



167  

casos selecionados é fragmentada e oferece poucas informações realmente úteis para os 

nossos problemas. Aquelas acusações mais bem documentadas360, no entanto, são 

destacadas principalmente por Veléio Patérculo, Suetônio e Dião Cássio. 

O primeiro deles, Veléio, constrói uma imagem de Augusto delineada por um tom 

apologético evidente, de reverência diante de sua divindade. Para o historiador do período 

tiberiano, Augusto obscureceu a todos os homens de sua época com sua grandeza 

[magnitudine] (Vell. Pat. 2. 36, 1), sendo predestinado divino – um auspicioso, como o 

seu próprio nome sugere – à primazia na política imperial (Vell. Pat. 2. 59). Essa primazia, 

por sua vez, viria da sua uirtus, comprovada logo após a morte de Júlio César, quando 

vingou o assassinato de seu pai (Vell. Pat. 2. 65) e protegeu a res publica da ambição de 

indivíduos viciosos (Vell. Pat. 2. 66; 75; 80; 82; 84-85). Ainda que a posição augustana 

como pacificador fosse legitimada através das armas, Veléio destaca que o real consenso 

entre a comunidade romana se deu em torno da civilidade de Augusto, que preferiu 

restaurar a ordem pública diante de um regime de leis, costumes e tradições ancestrais do 

que assumir o monopólio sobre o poder político (Vell. Pat. 2. 89). Para Veleio, a 

dignidade e autoridades superiores do vencedor de Ácio, demonstrados durante toda sua 

vida, conferiram ao Império estabilidade, segurança e felicidade, benefícios que seriam 

potencializados pelo seu sucessor, Tibério361. 

Suetônio também desenhou uma imagem augustana largamente positiva. O 

biógrafo dos césares nos apresenta, no entanto, não só uma ode à personalidade divina de 

Augusto, mas também um parâmetro de avaliação interna a todos os demais biografados 

que o sucederam naquela obra. Em resumo, a narrativa suetoniana indica a evolução 

gradual da personalidade e da grandeza entre o jovem Otaviano, o diuus filius, ansioso 

por vingar o assassinato do pai, e o maduro Augusto, o pater patriae, responsável por 

restaurar e gerenciar a res publica. Esse processo é destacado por José Luís Brandão e 

Delfim Leão (2016), que apontam ainda que: 

 

“A transformação do jovem cruel no príncipe magnânimo tem, pelo 

notável contraste, um efeito positivo: se na primeira parte da vida há 

elementos que geram um sentimento altamente desfavorável ao jovem 

 

360 Tácito também é uma fonte importante para entendermos melhor o crimen maiestatis no governo 

augustano. No entanto, o historiador trajanino não trata diretamente do governo de Augusto, tal como as 

fontes citadas e está mais interessado em usar Augusto como componente retórico de sua narrativa do que 

em centrar seu relato histórico sobre esse imperador, como veremos no decorrer desse subcapítulo. Sobre 

o uso da imagem de Augusto por Tácito, cf. Lanna de Freitas, 2014. 
361Acima de tudo, porém, o governo augustano estabeleceu a oportunidade de ascensão de Tibério, que é a 

grande estrela da narrativa de Veleio Patérculo. Sobre a figura de Tibério em Veléio e os padrões imagéticos 

comparativos utilizados por esse autor em sua narrativa, cf. Gowing, 2007. 
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Octávio, devido à sua crueldade, com o decorrer dos capítulos sobre 

uma governação eficaz, sobre a clemência e a modéstia, o leitor vai 

esquecendo os erros e experimenta admiração pelo fundador do novo 

Estado” (Brandão & Leão, 2016, pp. 29-30), 

Nesse segundo e mais extenso retrato, o princeps aparece como um reformador, alguém 

que exerce a justa medida entre a severidade e a benevolência, que age com respeito a 

hierarquia sociais e solidifica a ordem e a pax dentro do Império através de sua própria 

personalidade (Sue. Aug. 28-61). Essas qualidades se estendem a vida privada, na qual, 

embora bom amigo (Sue. Aug. 66), pai, avô, marido (Sue. Aug. 64) e patrono (Sue. Aug. 

67), Augusto foi parcialmente desafortunado, devido aos desvios morais e éticos de sua 

filha e netos (Sue. Aug. 65). 

Desses três literatos, Dião Cássio é quem faz o relato mais equilibrado sobre o 

governo augustano, apontando aspectos desconexos entre a política ritualizada e 

celebrada e aquela praticada, de fato, por esse imperador. Em grande medida, o governo 

de Augusto aparece qualificado na narrativa dioniana como uma monarquia militar 

travestida de aspectos republicanos, que a legitimaram em âmbito civil. Nela, o princeps 

assume um controle absoluto sob o Império, mas não emprega todo esse potencial, na 

medida em que promove uma distribuição equilibrada de benefícios e dignidades, 

juntamente a uma série de ritos e símbolos que teatralizam a prática do poder, através de 

antigas tradições, hierarquias e estruturas representadas por Dião como 

republicanas/democráticas (Cass Dio. 52. 34, 2-3). 

Essa teatralização apontada por Dião Cássio faz parte da maneira pela qual ele 

projetou e retratou o governo de Augusto, considerando seu próprio contexto de escrita, 

já no século III d.C, quando o Principado já tinha assumido contornos claramente mais 

monárquicos. Considerando isso, uma síntese de um modelo de gestão augustano pode 

ser vista no discurso de Caio Mecenas, inserido dentro do contexto posterior à vitória nos 

conflitos civis362. Dião deixa claro, logo após a fala de Mecenas, que Augusto acatou os 

 
 

362 Cf. Cass Dio. 52. 14 – 40. Em resumo, na fala de Mecenas, Dião Cássio desenha o Principado em 

perspectiva anacrônica como um regime político já consolidado, vista através da ótica de um aristocrata e 

literato do século III d.C. Sobre isso cf. Gonçalves, 2007, pp. 147-164. Nesse regime, o poder do imperador 

só seria regulado pelo próprio senso de ética e moral desse governante (Cass Dio. 52. 38). Esse modelo 

propõe a repartição dos benefícios materiais e da participação política, além da manutenção das estruturas 

sociais (Cass Dio. 52. 15-16). No entanto, essas características não se estenderiam à uma divisão real do 

poder, que permaneceria, em última instância, nas mãos do princeps. As justificativas dadas para a mudança 

de sistema eram a incapacidade do modelo e das ferramentas de uma democracia serem aplicadas em um 

império tão grande e diverso (Cass Dio. 52. 16), a necessidade emergencial de manutenção da ordem e o 

impedimento que indivíduos indignos e (ou) incapazes compitam pelo poder (Cass Dio. 52. 13-14). No 

entanto, Mecenas também alerta para um argumento individual importante: seria impossível para Augusto 

sobreviver, caso desistisse do poder (Cass Dio. 52, 16). 
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conselhos do amigo equestre na restauração da res publica, mas só os colocou em prática 

pouco a pouco, temendo que uma ruptura repentina com a libertas republicana pudesse 

levar à dissenção política (Cass Dio. 52. 41, 1-2). Grande parte do relato dioniano sobre 

o principado augustano corresponde a uma narrativa histórica sobre a implementação 

gradual desse modelo sugerido e as tensões e conciliações advindas desse processo. 

Diante desse contexto, o Augusto de Dião Cássio parece fazer bem o papel de mediador. 

No entanto, os espaços de diálogo e atuação do imperador, bem como a postura de 

Augusto claramente variam no decorrer da narrativa dioniana: se algumas vezes ele se 

porta como um senador republicano, restringindo seu potencial de atuação política, em 

outras ele interfere claramente nos problemas com os quais se depara, criando precedentes 

de comportamento, que serão reproduzidos e dilapidados por seus sucessores. 

Diante dessa apresentação introdutória da representação posterior do governo 

augustano nessas fontes, não surpreende que, dentre os governantes Júlio-Cláudios, esse 

período seja aquele com menor incidência de acusações nominais de maiestas 

encontradas. Duas tentativas de explicação me parecem melhor explicar essa questão. 

Primeiramente, a tradição positiva da imagem augustana, em parte atestada acima, pode 

ter omitido conscientemente algumas acusações inconsistentes com o retrato de justiça e 

moderação que foi construído em torno desse princeps. A outra possibilidade é a 

perspectiva adotada por Kurt Raaflaub (1990, p. 89), que defendeu que: “O crimen 

maiestatis não adquire tanta proeminência sobre Augusto porque a oposição é fraca e 

esporádica”. Essas explicações não são excludentes e, possivelmente, em maior ou menor 

grau, a união parcial desses dois elementos nos ajuda a explicar o registro mais escasso 

de acusações de maiestas imminutae nesse período e como a própria representação desses 

casos interagem com o retrato narrativo do governo augustano. 

4.2.1. Entre a maiestas violata e o crimen maiestatis: fronteiras para interpretação do 

adultério de Júlia Maior. 

Antes de passarmos para uma análise mais pontual das representações do crimen 

maiestatis no governo de Augusto, convém destacarmos algumas questões mais amplas 

sobre elas. Prováveis acusações de maiestas imminutae, como aquelas feitas contra 

Quinto Salvidieno Rufo, Cneu Cornélio Cina Magno363 e Marco Emílio Lépido, o Jovem 

estão fora do recorte temporal selecionado e não foram consideradas. Sobre os casos de 

Agripa Póstumo e Júlia Menor, apesar do seu envolvimento em uma conspiração parecer 

 

363 Sobre a datação desse caso em 32 a.C., cf. Shotter, 1974. 
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possível, a existência de um processo de maiestas, não364. Mesmo que um julgamento 

tenha acontecido em âmbito privado, a documentação nos oferece poucas possibilidades 

de análise sobre esse episódio. O mesmo acontece com o já muito debatido caso do poeta 

Públio Ovídio Nasão365. 

Em linhas gerais, daqueles 15 réus que considerei que foram acusados de cometer 

crimen maiestatis sob o governo de Augusto, incluindo o período entre 27 a.C. e 14 

d.C.366, seis deles foram absolvidos367, sete condenados368 e quanto aos outros dois369, não 

sabemos o resultado da acusação. Daqueles condenados, três receberam pena de morte, 

dois foram banidos, um suicidou antes de receber uma pena e outro não teve seu destino 

registrado nas fontes. Somente sete dentre os 15 casos apontados oferecem informações 

suficientes para montarmos um cenário coerente, que os tornem passíveis de serem 

analisados qualitativamente370. Nos outros episódios selecionados, referentes à Castrício, 

 
 

364 Não se sabe ao certo a ação que motivou o banimento de Agripa Póstumo. Especulou-se seu 

envolvimento em uma possível conspiração (Cf. Norwood. 1963, p. 153). No entanto, parece mais provável 

que ele tenha sido afastado pelo seu comportamento libertino, somado a difamações repetidas de Augusto 

e Lívia e possíveis reinvindicações envolvendo a herança deixada por seu pai, Agripa (Cass. Dio. 55. 32). 

Parece improvável que um membro da família imperial tenha sido levado a julgamento público e as fontes 

simplesmente omitam isso, o que nos leva a inferir que o caso de Agripa Póstumo é aparentemente tratado 

de forma privada por Augusto, mesmo que a decisão do princeps seja formalizada por um senatus 

consultum (Sue. Aug. 65). 
365 A ação que levou Ovídio ao exílio é um mistério. Alguns chegaram a levantar a possibilidade que o 

banimento do poeta seria parte de uma persona literária e não um acontecimento real (Brown, 1985, pp.18- 

22). Outros atestam para um possível envolvimento nos adultérios de Júlia Menor (Hammond, 1958, p. 

343), ou ainda uma censura devido aos seus escritos serem considerados sediciosos diante da ideologia e 

legislação moralizante do governo augustano. Sobre um envolvimento no adultério ou em conspirações, o 

próprio Ovídio parece descartar essa possibilidade, pois afirma que as causas de seu exílio foram carmen 

et error [um poema e um erro] (Tristia 2, 207). Sobre o poema em questão, parece ter sido o Ars Amatoria 

(Ibidem., p. 348.). Já sobre o erro, o poeta destaca que viu algo que não estava autorizado a ver. Mesmo 

diante dessas dúvidas, fato é que o próprio Ovídio admite não ter existido nenhuma ação judicial que 

fundamentasse seu exílio e que a única coisa que o restringia parecia ser a indisposição do imperador (Ov. 

Tris. 2, 131). Como destaca Matthew McGowan (2009. pp. 50-51) o uso da palavra crimen na obra ovidiana 

parece ser mais de caráter retórico do que realmente indicar o sentido jurídico dessa palavra para o direito 

romano. Não há por que duvidar do poeta em uma declaração tão direta e, por isso, um processo de maiestas 

parece pouco provável – apesar de Sidônio Apolinário destacar que Ovídio foi enviado [missum] para 

Tomis. 
366 A escolha pela data de 27 a.C. e não de 31 a.C. se dá por considerarmos essa data como o desfecho final 

do estado de emergência levantado durante a década de 30 a.C. e o início do reestabelecimento de um 

governo civil regular na urbs. Esse processo, apesar de se iniciar com a vitória em Ácio, em 31 a.C., passa 

por outros momentos importantes antes de se estabelecer como uma realidade política, são eles: o suicídio 

de Antônio e Cleópatra (30 a.C.); o retorno de Otaviano a Roma e a celebração de um triunfo triplo (29 

a.C.); a restauração da iura et leges e a instauração de um censo senatorial que cria uma base de apoio 

político favorável ao filho de Júlio César (28 a.C.); e, por fim, a devolução do governo do Império ao 

Senado e ao Povo Romano, junto com o recebimento do nome de Augusto e o título de princeps senatus. 
367 Cf. Cat. Aug. 1; 3; 6; 8; 9;10. 
368 Cf. Cat Aug. 2; 4; 5; 7; 11; 12; 13. 
369 Cf. Cat. Aug. 14; 15. 
370 Dessas sete, as acusações contra Marco Primo, Inácio Rufo e Cássio Severo compõem a base 

argumentativa desse subcapítulo, enquanto outras quatro, referentes à Cornélio Galo (Cat. Aug. 1), Fânio 

Cipião (Cat. Aug. 4), Varro Murena (Cat. Aug. 5) e Tito Labieno (Cat. Aug. 11), ainda que não sejam 
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Aulo Estlácio Máximo, Lúcio Estílcio Macedo, Públio Lacutânio Fileros, Públio Rufo, 

Lúcio Emílio Paulo, Asínio Epícado e Lúcio Audásio, apesar das informações disponíveis 

serem suficientes para considerarmos esses indivíduos réus de maiestas, a breve descrição 

de seus casos nas fontes não oferecem muitas perspectivas analíticas em relação aos 

objetivos dessa Tese. 

Sobre as sete condenações referentes aos indivíduos relacionados ao adultério de 

Júlia Maior371, em 2 a.C., considero pouco provável que elas tenham sido punidas ou 

mesmo julgadas como maiestas imminutae. O motivo para essa afirmação é simples: não 

pude encontrar nada concreto na descrição das fontes sobre as ações dos acusados que 

indicasse a existência de uma conspiração ou qualquer outra ação punível por esse crimen 

que me permitissem incluir qualquer acusação de maiestas contra os envolvidos. Plínio, 

o Velho (Plin. HN 7,149) é o único que acrescenta diretamente ao crime de Júlia 

“conspirações contra a vida de seu pai” [consilia parricidae]. Outros registros mostram 

indícios bastante esparsos e desconexos para acreditarmos na acusação de Plínio372. No 

geral, o comportamento e a descrição dos supostos adúlteros, não parecem evidenciar a 

existência de uma conspiração. Pelo contrário, indicam um comportamento individual 

desorganizado de indivíduos que ambicionaram angariar mais influência – mas não, 

necessariamente, o lugar do imperador – através de um relacionamento estabelecido com 

a filha de Augusto373. 

O caso de Julo Antônio, porém, talvez seja o mais controverso dentre aqueles 

acusados do adultério envolvendo Júlia Maior e não pode ser totalmente descartado como 

maiestas imminutae374. Quanto a esse caso, a penalidade de Antônio e outras referências 

 
 

menos importantes, ilustram aspectos semelhantes àquelas escolhidas e serão apontadas de forma mais 

genérica nesse subcapítulo e (ou) no restante da tese. 
371 São elas: Júlia Maior, Julo Antônio, Tibério Semprônio Graco, Quíncio Crispino Sulpiciano, Ápio 

Cláudio, Públio Cornélio Cipião e Demóstenes. 
372 Dião Cássio destacou, sem maiores detalhes, que Antônio tinha desejos de monarquia. Isso, no entanto, 

me parece mais um atributo de composição retórica, considerando a descendência do personagem, do que 

algo material. Cf. Cass. Dio. 55. 10, 15. 
373 Por exemplo, Tácito narra sobre uma possível carta que Julia escreveu a Augusto, atacando a Tibério. 

Segundo ele, essa carta foi composta por Semprônio Graco, um dos adúlteros acusados (Tac. Ann. 1, 53, 1- 

2). Longe de uma conspiração contra a posição augustana, o ataque indireto de Semprônio Graco a Tibério, 

então casado com Júlia, me parece a coisa mais óbvia para um amante, desejoso da posição de marido fazer. 

Quanto às relações entre os supostos adúlteros, Ronald Syme (1986, p. 399) indicou que todos tinham 

vínculos familiares ou patronais com a gens Iulia. Isso reforça uma outra possibilidade – talvez a melhor - 

de interpretação desse episódio, como um todo: as acusações contra Júlia Maior seriam resultado de uma 

disputa entre Júlios, representados por Júlia e seus filhos e Cláudios, liderados por Lívia e Tibério, pelo 

controle da Casa Imperial e a articulação de uma possível sucessão à Augusto. 
374 É importante deixar claro que minha ambição aqui é estabelecer uma proposta de leitura possível, dentre 

outras, mas consciente que a documentação disponível impossibilita uma conclusão fechada sobre o 

assunto. Para um contraponto dessa visão sobre a relação entre adultério e maiestas no governo de Augusto 
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nas fontes indicam que ele não foi tratado como um simples réu de adultério. No entanto, 

isso significa que ele foi condenado por maiestas? Apesar de não ter pretensões de dar 

uma resposta definitiva sobre esse evento, apontarei brevemente que não375. 

Uma conspiração não parece fazer muito sentido, pois em 2 a.C. os netos de 

Augusto, Caio e Lúcio César ainda estavam vivos. Ambos também eram os herdeiros 

reconhecidos da posição do avô376 e já estavam com 18 e 16 anos, respectivamente377. 

Parece improvável, ainda, que a morte de Augusto colocasse, em alguma hipótese, um 

amante de Júlia no poder, mesmo sob a tutela de regente, com sugere Dião Cássio (Cass. 

Dio. 55. 10, 15) – uma ideia sem precedentes na realidade política romana daquela época 

– quando ela ainda estava oficialmente casada com Tibério. Além do mais, pelo que 

conhecemos da capacidade de influência e a posição politicamente prestigiosa das mães 

dos césares, não faz o menor sentido que Júlia desejasse colocar um amante no lugar dos 

filhos. 

Em relação à questão penal, Tácito destacou que Antônio (Tac. Ann. 4, 44), junto 

com outros supostos adúlteros (Tac. Ann. 3. 24, 3), foi punido com a morte e Dião Cássio 

reafirmou essa posição (Dio, 55.10, 16). Por outro lado, Veleio Patérculo (Vell. 2. 100, 

3), um autor contemporâneo ao acontecido, destacou que o filho de Marco Antônio: “foi 

o vingador do próprio crime cometido” [ipse sceleris a se commissi ultor fuit], induzindo 

o leitor a pensar no suicídio. A pena de morte não era a pena regular de adultério, mas 

poderia o ser em casos de maiestas imminutae. Uma explicação alternativa pode resolver 

essa divergência aparente em relação à pena de Julo Antônio. Logo após citar o adultério, 

Tácito deixa claro que Augusto ignorou aspectos da tradição e de sua própria lei, quando 

puniu os acusados pelo adultério da filha (Tac. Ann. 3. 24, 4). Dião ainda destacou que 

Antônio teve a sua punição aumentada (Cass. Dio. 55. 10, 15). Nesse sentido, parece 

coerente admitir a possibilidade que um desses aspectos ignorados foi um aumento da 

pena de Antônio, que condenado a morte, se matou antes da execução da sentença. 

Assumir uma penalidade extraordinária à Julo Antônio resolveria historicamente 

essas inconsistências em relação à exposição da documentação sobre o ocorrido. Isso não 

significava que Antônio foi acusado e penalizado centralmente por uma conspiração, ou 

 

cf. Rogers, 1959, pp. 92-93; Levick, 1986, pp. 26-27; Azevedo, 2017, p. 140. De Souza, 2019, pp. 111- 

112. 
375 Para visões semelhantes, cf. Lacey, 1980, pp. 128–136; Ferrill, 1980, pp. 332–46; Raaflaub, 1990, pp. 

428-430. 
376 Nessa época, ambos já haviam assumido a toga virilis, o que enfraquece ainda mais a hipótese que 

necessitariam de um “tutor/regente”. 
377 Só para recordar, alguns anos depois, em 54 d.C., Nero ascende ao principado exatamente com 16 anos. 
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por um desejo de assassinar o imperador. A inserção de maiestas pela acusação, apesar 

de não fazer sentido legal, reforçaria o dolus malus do réu, tendo gerado um elemento 

agravante em sua pena. Nesse caso, a imputação do crimen maiestatis teria um papel 

semelhante àquele contido na acusação de Cícero à Caio Verres, no qual a diminuição da 

grandeza do populus romanus servira como um componente retórico dentro do discurso 

de acusação, mas não se enquadraria diretamente no plantel de ações levadas em juízo378. 

Assim, por mais que as lacunas nas fontes não nos permitam perseguir de forma adequada 

essa hipótese, parece-me que o destino do filho de Marco Antônio, ao invés de ilustrar 

um caso de maiestas, corresponderia a uma condenação de adultério com penalidade 

aumentada, exemplificando a possibilidade de intervenção extraordinária promovida 

pelas novas iurisdictiones disponíveis379. 

Isso explicaria as críticas da documentação à rigidez da condução do caso por 

Augusto - ainda que ele, possivelmente, tenha contado com o aval do Senado nessa 

situação (Dio, 55.10, 14). Essas críticas seriam injustificadas caso uma conjuração tivesse 

realmente ocorrido. Considerando essa hipótese, a descrição de Tácito sobre o crime de 

Julo Antônio como a violata maiestatis da casa de Augusto (Tac Ann. 3, 18; Tac. Ann. 3. 

24) não o qualificaria como crimen maiestatis e - como indicou Robin Seager, em crítica 

 
378 Cícero afirmou sua intenção de acusar Verres por maiestas. O motivo foi exposto em Verr. 1, 12: o 

então governador aceitou dinheiro para liberar os piratas, inimigos públicos. Além disso, como Carrandi 

(2017, pp. 276-277) aponta duas outras ações que seriam passíveis de uma acusação desse tipo: o 

derretimento para a venda de uma estátua de Mercúrio (Carrandi, 2017, p. 275) e o roubo do enxoval do rei 

Antíoco (Carrandi, 2017, pp. 276-277). Ambas as acusações constam no Digesto de Justiniano. A primeira 

é pertencente à lex Iulia maiestatis (Dig. 48. 4, 6). Já a segunda não parece ser um crimen maiestatis, na 

medida em que, mesmo considerando Dig. 48. 4, 4, o roubo do enxoval não motivou a revolta de um rei 

aliado contra Roma. No entanto, o Digesto é uma compilação muito posterior ao tempo de Cícero – ou 

mesmo do governo Júlio-Cláudio - e, na medida em que nenhuma outra acusação da época parece ter levado 

em conta essas questões, o argumento de que os crimes de derretimento e venda de estátuas consagradas, 

de roubo do enxoval do rei possam ser derivados de uma lex Cornelia de maiestate é enfraquecido. A 

explicação de Carrandi (2017, p. 278) que não houve tempo para a abertura de uma quaestio maiestatis 

devido ao exílio voluntário de Verres não parece, ao todo, convincente para explicar a ausência real de uma 

acusação de maiestas nesse caso. Uma resposta mais coerente seria a falta de provas, ou de argumentos 

suficientes para formar um caso desse tipo, tendo em conta os delitos cometidos – o próprio Carrandi cita 

essa questão, mas muito brevemente (Carrandi, 2017, p. 279). Considerando as ações de Verres, o caso de 

repetundis era muito mais fácil de construir e a condenação do réu parecia mais provável diante desse 

tribunal. As especulações de maiestas parecem muito mais, nesse caso, ser uma construção retórica do 

discurso ciceroniano para fortalecer o argumento da culpa do réu. Como visto no julgamento de Norbano, 

analisado no capítulo anterior, a constituição de mala fama, influenciava diretamente o júri e a opinião 

pública no geral ajudando a construir uma base moral de acusação ou de defesa contra o réu (cf. pp. 124- 

128). Me parece que tenha acontecido de maneira similar no caso de Julo Antônio e que uma suposta 

acusação de conspiração tenha sido articulada para justificar a penalidade extra ordinem desse réu. 
379 Sobre isso, Sarah Cohen (2008, pp. 211-213) argumentou que os amantes de Júlia não foram julgados 

por uma quaestio, mas através da cognitio de Augusto, quem determinou os castigos de cada um deles. Em 

relação à própria Júlia, isso parece certo. Sobre os demais réus, Cohen me parece correta em não situar os 

acusados diante do iudicium publicum. Apesar disso, entendo que a lacuna na documentação não permite 

que um julgamento senatorial, pelo menos em alguns casos, seja descartado. 
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a Richard Bauman380- também não sugere a existência de uma prática alheia às leges 

iudiciorum publicorum381. Como já destacamos anteriormente, há uma confusão de parte 

da historiografia moderna, em geral, sobre o que foi crimen maiestatis e o que era 

maiestas violata. Essas duas coisas, se misturam nos relatos das fontes, mas se diferiam 

na prática jurídica da época. Como vimos no capítulo anterior, apesar da primeira ser a 

tipificação jurídica da segunda, nem tudo que violava a maiestas era crimen maiestatis. 

No caso da fala de Tácito sobre o crime de Julo Antônio [gravi nomine laesarum 

religionum ac violatae maiestatis], ela me parece muito mais uma composição retórica 

para predicar uma ação cometida, do que propriamente indica uma subcategoria real do 

crimen maiestatis. 

Como destacamos no capítulo 1, uma relação de interdependência entre a maiestas 

populi e a maiestas do princeps e de sua casa são simbolicamente e ritualisticamente 

consolidadas durante o governo augustano. No entanto, apesar da violação da grandeza 

do imperador e da domus Caesaris pouco a pouco ter se misturado às jurisprudências do 

crime de maiestas imminutae, essa fronteira não parece ter realmente sido assimilada em 

âmbito jurídico, pelo menos, até a segunda metade do governo de Tibério, como indica o 

SC de Pisão Pater382. Até ali, como destacou Alexander Yakobson, havia uma tensão não 

superada nessa relação, que impedia o imperador de inserir diretamente ofensas pessoais 

na esfera criminal pública (Yakobson, 2003). 

Assim, diante do que foi exposto nessa breve análise, e frente também às diversas 

contradições e lacunas deixadas pelas fontes que nos trazem o caso, parece-me que os 

elementos presentes na documentação para delimitar juridicamente qualquer relação do 

 

380 Cf. Seager, 1976, p. 230 em crítica a Bauman, 1974. Bauman, que aponta a violata maiestatis como 

conectada à asebeia e a impietas in principem como crimes desvinculados da maiestas imminutae populi 

romani (Bauman, 1974, pp. 18-20). Bauman destacou que é Macrão, sucessor de Sejano na prefeitura da 

guarda pretoriana que é quem dá aos crimina maiestatis contra a pessoa de Tibério o nome de impietas in 

principem e que isso é representado pela primeira vez em Tac. Ann. 6. 47. 1. Nesse caso, o Senado atento 

as manobras do prefeito da guarda se recusou a aceitar o caso sem o aval do imperador (Ibidem., p. 134). 

Essa ideia me parece incoerente com o que vimos até aqui. Não há nada que sugira diretamente na 

documentação um crime de impietas desconectado da maiestas populi romani imminutae. Como destacou 

Seager, Bauman tem uma noção muito preto no branco do funcionamento jurídico do Principado Romano, 

enquanto a maior parte dos acontecimentos se escala em cinza. Diante disso, a busca que ele realiza por 

justificativas legais para todas as ações arbitrárias do imperador é, apesar de louvável do ponto de vista 

intelectual, ineficaz historicamente. 
381 Uma lei de julgamentos públicos, como o próprio nome já diz é um conjunto de diretrizes, aprovadas 

em assembleia popular, que tinham o objetivo de regular os tribunais públicos. No caso de Augusto, ele é 

o responsável pela promulgação da lex Iulia iudiciorum publicorum, datada de 17 a.C. que previa uma 

reorganização dos tribunais públicos. A lei de Augusto alterava, entre outras coisas, a composição desses 

tribunais, a idade mínima para os iudices e a suspenção dos julgamentos públicos entre novembro e 

dezembro. Além disso, parece possível que essa lei também modificou o procedimento criminal e 

determinou as áreas de aplicação ou mesmo a distinção entre diferentes crimina. Cf. Giltaij, 2013, p. 519. 
382 Sobre esse documento, cf. nota 14. 
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crimen maiestatis com o adultério de Júlia Maior são bem restritos em comparação com 

o mesmo interesse expresso de usar esse evento e os personagens nele envolvidos para 

desenhar um retrato retórico mais amplo da corrupção da linhagem de Augusto. 

Isso não acontece por acaso. A documentação acessada, em sua maior parte 

posterior à dinastia Júlio-claudiana e pouco simpática a ela, tem plena consciência dos 

problemas relacionados à domus Caesaris - principalmente aqueles que sucederam o 

governo augustano - e em alguma medida os atribuem originalmente ao fracasso desse 

imperador em administrar e controlar a sua casa. A questão da sucessão familiar, por 

exemplo, como veremos nos próximos capítulos, foi uma peça fundamental para as fontes 

explicarem o fim trágico dessa dinastia. Além disso, esse enfoque nas relações privadas 

do entorno do princeps, de maneira mais abrangente, também chama atenção para a 

promoção da domus Caesaris como um novo elemento político essencial à estabilidade 

da ordem pública. Basta ter em mente como a instabilidade de forças dentro desse espaço 

passou a significar também uma diminuição da auctoritas e da potestas do imperador. 

Assim, ainda que a relação entre maiestas imminutae e adultério não fizesse muito sentido 

em campo jurídico, acaba fazendo grande sentido em campo retórico-literário, mesmo 

para leitores modernos, como nós. 

4.2.2. O crimen maiestatis e o governo de Augusto: tensões e negociações entre a 

libertas aristocrática e a securitas publica. 

As tensões ilustradas em relação à representação do adultério de Júlia Maior e 

seus envolvidos destacam algumas características singulares do Principado, que vão 

acompanhar toda a dinastia Júlio-Cláudia. Progressivamente, Augusto consolidou um 

sistema cujo poder e as dignidades públicas foram centralizados pelo princeps e 

distribuídos através de uma rede de relações clientelísticas e familiares conectada a ele. 

Apesar desse caráter autoritário, o sistema se conformava e se legitimava através da 

restauração de uma estrutura semiótica e simbólica pública, de pietas e ciuilitas, ordenada 

a partir do respeito às tradições, hierarquias, leis e à prática do bem comum [utilitas 

publica]. Algumas dessas tensões relacionadas aos elementos públicos e privados que 

cerceiam o papel e a posição do imperador e seus correlacionados ficam bastante claras 

no relato da acusação de maiestas imminutae, movida contra Marco Primo383. 

 

383 Cf. Cat. Aug. 1. Um cenário semelhante já pode ser visto mais precocemente no governo augustano, na 

acusação levantada contra de Cornélio Galo. Nesse caso, datado de 27 a.C. e descrito por várias fontes (Am. 

Marcel. 17, 4, 5. Dio, 53, 23-24. Sue. Aug. 66, 1), Cornélio Galo, prefeito do Egito e um amigo íntimo de 

Augusto, difamou o princeps, espalhou imagens de si mesmo praticamente em todo o Egito e escreveu nas 

pirâmides, ao estilo dos faraós, sua lista de feitos. Por isso, Augusto o retirou da prefeitura e do seu círculo 
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Dião Cássio é a única fonte conhecida a narrar esse caso (Cass. Dio. 54. 3. 1-4). 

Segundo ele, Primo foi acusado de ter feito guerra contra o reino Odrísio, sem autorização 

do Senado ou do povo romano, enquanto ele era governador da Macedônia384. Como 

justificativa, o réu fez duas declarações diferentes: primeiro que tinha sido autorizado por 

Augusto e, posteriormente, que Cláudio Marcelo – genro do imperador – tinha sido o 

emissor daquela ordem (Cass. Dio. 54. 3. 2). Diante desse argumento de defesa, segundo 

Dião, o princeps compareceu ao tribunal no meio do julgamento e negou que tinha dado 

tal autorização. Quando interpelado pelo defensor do réu, Licínio Murena, sobre o que 

ele estava fazendo ali, já que ninguém o havia elencado oficialmente dentre as 

testemunhas do caso, o princeps respondeu que tinha sido convocado pelo “interesse 

público” [τὸ δημόσιον] (Cass. Dio. 54. 3. 3). Após esse evento, Dião retrata que a votação 

dos iudices teve continuidade e fim, com o júri dividido, mas, por fim, condenando Marco 

Primo (Cass. Dio. 54. 3. 4). 

Esse caso apresenta várias particularidades - algumas irresolúveis devido às 

lacunas deixadas pela narrativa dioniana - que dividiram as opiniões de estudiosos durante 

anos385. No entanto, quanto à acusação, a historiografia moderna parece estar em 

consenso que ela se enquadrava nas legislações republicanas de maiestas386. Também não 

há muitas dúvidas que Dião narra uma quaestio, uma ação diante de um tribunal público 

(Atkinson, 1960, p. 444; Bauman, 1963, p. 200), o que indica que naquela época os 

julgamentos desse tipo ainda não haviam passado para cognitio dei patre. A despeito 

dessas questões, o que realmente interessa para o argumento desse capítulo é a 

 

de amigos. Isolado sem o favor do imperador, Galo ficou exposto aos seus inimigos e foi condenado por 

repetundae, suicidando antes que a pena pudesse ser executada. Na ocasião Augusto, supostamente, 

exclamou que “só a ele não era permitido que se irasse contra seus amigos até o grau em que desejasse” 

(Sue. Aug. 66, 1). 
384 Cf. Cass. Dio. 54. 3. 1. O território dos odrisianos ficava na região da Trácia, incluindo partes da atual 

Bulgária, Romênia, Grécia e Turquia. Desde o triunvirato esse território foi colocado sobre a proteção do 

populus romanus (Dio 47.25, 1; App. B Civ. 4. 75). 
385Alguns problemas atraem mais discussão em relação ao julgamento de Marco Primo, por exemplo, a data 

em que ele foi realizado e se o Marcelo mencionado na narrativa é o sobrinho de Augusto, ou o cônsul do 

ano de 22 a.C., Marco Cláudio Marcelo Esernino; 3) e, por fim, qual o impacto dessa ação para a nova 

formatação do poder augustano, à partir da segunda metade do ano de 23 a.C. Sobre a questão da datação, 

Dião Cássio situa o julgamento de Primo em 22 a.C., durante o consulado de Marcelo Esernino e Lúcio 

Arrúncio (Cass. Dio. 54. 3, 2). No entanto, estudiosos modernos não estão convencidos da precisão do 

historiador grego. Dessa maneira, existem duas teorias principais: enquanto alguns defendem data de 22 

a.C., (Atkinson, 1960, p. 446; Bauman, 1962, pp. 201-203), outros afirmam que o julgamento aconteceu 

no ano anterior, em 23 a.C. (Stockton, 1965, p. 18; Levick, 1975, p. 156). Quanto à questão sobre Marcelo, 

as hipóteses desses autores são igualmente divididas. Atkinson e Bauman creditam a autorização dada pelo 

cônsul Marcelo, enquanto Stockton (1965, p. 37) e Levick (1975, pp. 159-160) defendem que Dião se 

referiu ao sobrinho de Augusto. Sobre essas duas questões, ambas teorias me parecem aceitáveis, mas ao 

mesmo tempo impossíveis de provar de forma definitiva, devido à pouca informação disponível nas fontes. 
386 Cf. Atkinson, 1960, p. 446; Levick, 1975, p. 156. 
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representação do papel desempenhado por Augusto nesse julgamento e da interpretação 

desse papel por aqueles que lá estavam. 

Quanto a isso, primeiro deve-se considerar a probabilidade do princeps ter 

autorizado Primo a fazer guerra contra aliados. Os estudiosos consultados são unânimes 

que Augusto, de forma mais ou menos incisiva, se comunicou com Primo sobre ações 

militares estrangeiras387. Outra unanimidade é que, como cônsul, o César poderia usar de 

sua posição para orientar governadores provinciais. No entanto, mesmo que as ordens 

tenham sido emitidas até junho de 23 a.C., quando Augusto ainda exercia o consulado, 

ele não tinha o direito de declarar guerra “iniussu populi aut senatus” – sem autorização 

do povo e do Senado. Por isso, se assim o fez, ele agiu de maneira autocrática, ignorando 

as leis que jurou respeitar e defender em 28-27 a.C. Dessa maneira, pode-se afirmar que 

o argumento de justificativa usado pela defesa de Marco Primo era potencialmente 

ofensivo para a imagem pública do imperador e para estabilidade do próprio sistema. 

Além disso, convém destacar que a justificativa de Primo se basear em uma ordem direta 

de Augusto e não na defesa da utilitas publica pode ser lida como um indício da 

transformação da relação entre a elite política e a maiestas populi romani e da 

monopolização da associação do princeps em relação a essa última. 

Em seguida, deve-se considerar que, se os acontecimentos narrados por Dião 

Cássio incidiram no início de 23 a.C., o princeps ainda era cônsul ordinário daquele ano. 

Por outro lado, se a data de 22 a.C. for a correta, entende-se que o Augusto presente no 

tribunal já havia recebido uma série de poderes especiais, inclusive a tribunicia 

potestas388. Em ambas as hipóteses, todos estudiosos parecem concordar, considerando a 

lei Acília (§70), com a ideia de que em uma quaestio estava proibida qualquer tipo de 

interferência no processo, por qualquer pessoa, em virtude de qualquer imperium ou 

potestas (Atkins, 1960, p. 443; Stockton, 1965, p. 28). Não há nenhum indício de 

 
 

387 Apesar disso, convém destacar que é quase totalmente desconsiderada pela historiografia a perspectiva 

de Marco Primo não ter recebido nenhuma ordem de Augusto ou Marcelo e ter inventado essa questão para 

desestabilizar o júri mediante sua atuação criminosa. Essa é uma proposição tão credível quanto qualquer 

outra e merece ser mais bem explorada em outro momento, pois reforçaria os limites do controle do 

imperador sobre as ações de outros atores políticos em relação - ou não - a sua imagem e de seus parentes 

e amigos próximos. Kathleen Atkinson sugere tal possibilidade sem, no entanto, explorá-la. Cf. Atkinson, 

1960, pp. 451-452. 
388 Dentre outras coisas, a tribunicia potestas concedida a Augusto permitia-lhe convocar o Senado e o 

povo à vontade e propor questões diante deles, vetar ações da assembleia e do senado, presidir eleições, 

além de falar primeiro em qualquer reunião. Uma grande novidade do poder augustano era que inclusos em 

sua autoridade tribunícia estavam os poderes geralmente reservados aos censores. Além do poder de criar 

um censo e determinar os membros do Senado esses poderes incluíam o direito moderador sobre a moral 

pública e as leis, visando assegurar que ambos respeitassem a utilitas publica (Eck, 2007, p. 65). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Censor_romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censo_(Roma_Antiga)
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transformação nas regras de julgamentos dos tribunais durante o governo augustano até 

17 a.C. - com a promulgação da já citada lex iudiciorum publicorum389. Diante disso, a 

proibição levantada pela lex Acilia ainda parecia estar vigente, o que, independentemente 

da posição ocupada, justificaria o questionamento de Licinío Murena sobre a intervenção 

de Augusto. 

Dessa maneira, o que se tem é um cenário particularmente interessante para esse 

estudo, pois o imperador, ainda que de forma indireta, se via acusado judicialmente em 

um tribunal público. A narrativa de Dião troca os papéis do momento: Primo e Murena 

se tornaram acusadores e Augusto e o já falecido Cláudio Marcelo foram deslocados para 

as posições de réus. Assim, o princeps se viu indiretamente acusado de duas ações 

autoritárias, que como vimos no capítulo anterior, poderiam ser caracterizadas como 

crimen maiestatis: declarar guerra sem autorização e interromper um julgamento público. 

Em resposta a isso, Augusto fez algo similar a um discurso de defesa, negando a primeira 

acusação – de ter autorizado Marco Primo a atacar os odrisianos – e justificando a segunda 

– de estar presente, interferindo em um julgamento público sem ter sido previamente 

convocado. Com isso, ele induziu o réu e seu advogado, que agora assumiram o papel de 

acusadores, a provarem a primeira incriminação e usou de uma velha justificativa, 

conhecida por nós desde a análise do julgamento de Caio Norbano, para justificar sua 

intervenção: o bem público. 

O discurso de defesa do princeps dividiu opiniões, apesar de aceito pela maioria, 

como expôs Dião Cássio. A representação de tal cenário, contribui para indicar duas 

questões relevantes, tendo em conta a posição ocupada por Augusto em 23 d.C. 

Primeiramente, que a auctoritas superior augustana – nos termos em que geralmente se 

interpreta Res Ges. 34 – tinha um papel definidor importante, fosse sobre a opinião 

pública ou em uma disputa judicial. Isso transparecia de maneira ainda mais clara em 

casos como o de Marco Primo – como grande parte das acusações de maiestas imminutae 

- onde a dificuldade de apresentar provas físicas e definitivas parece ter sido um impasse 

para uma solução objetiva390. 

Assim, a participação ilegal de Augusto no julgamento de Marco Primo confirma 

uma ideia que foi desenvolvida no último capítulo: uma ação política arbitrária tem um 

 

389 Sobre essa lei, cf. p. 161. 
390 Tal como mostrado pela historiografia moderna, não parece ter havido muita possibilidade de Primo e 

Murena terem apresentado provas físicas que comprovassem a autorização dada por Augusto (Atkinson, 

1960, p. 441; Stockton, 1965, pp. 36-38; Levick, 1975, p. 202). Richard A. Bauman foi o único a considerar 

uma suposta recomendação escrita, mas conectada ao cônsul Marcelo (Bauman, 1963, p. 202). 
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potencial ilimitado quando devidamente justificada na utilitas publica. Como visto 

anteriormente, essa é uma característica similar as arbitrariedades aristocráticas desde o 

início do século I a.C., mas que agora estava sendo apropriada e canalizada por e em um 

indivíduo: o princeps. Esse cenário, contribuía para a centralização e coesão do sistema, 

indicando que, independentemente da inocência ou culpa de Marco Primo, para os 

romanos que viveram durante o governo de Augusto, ou pelo menos para aquela pequena 

parcela representada pelos que compunham o júri daquele julgamento391: “a vida e a 

carreira de um homem era menos importante que a sobrevivência do regime e o bem-estar 

de toda a res publica” (Levick, 1975, p. 161). 

Por outro lado, o julgamento de Primo também nos mostra que a autoridade 

imperial não estava além de qualquer contestação e, vista isoladamente, se mostrava uma 

base frágil para viabilizar a manutenção da soberania pelo princeps. Diante dessa 

perspectiva, a via de leitura da narrativa dioniana, defendida por tanto por David Stockton 

quanto por Bárbara Levick - que reforçou a hipótese que o julgamento tenha acontecido 

antes da reestruturação da posição de Augusto, na segunda metade de 23 a.C. - me parece 

um caminho mais coerente a ser explorado392. Como Stockton e Levick destacaram, no 

momento do julgamento de Marco Primo, o imperador, possivelmente, ainda não havia 

recebido a tribunicia potestas e nem o imperium proconsulare maius. A posição consular, 

ocupada por ele, apesar de garantir potestas e inviolabilidade ao seu portador, apresentava 

limites importantes ao seu poder, tais como: o princeps deveria restringir seu imperium 

diante de governadores de províncias públicas e sua capacidade de iurisdictio estava 

restrita dentro do espaço delimitado pelo iudicium publicum (Stockton, 1965, p. 29). 

Pensado através desses problemas, esse caso pode contribuir para explicar, por exemplo, 

a preocupação de Augusto nos anos seguintes em resguardar sua inviolabilidade e em 

criar caminhos legais que o permitissem acompanhar mais de perto e interferir em 

julgamentos de maiestas imminutae e outras disputas judiciais393. 

 
391 A lex Aurelia iudiciaria estabeleceu em 70 a.C. que as quaestiones deveriam ser compostas por 

senadores, equestres e tribuni aerarii. Esses últimos parecem ter sido retirados por Júlio César do quadro 

de iudices (46 a.C), mas reestabelecidos por Antônio após a morte do ditador (44 a.C). Não é certo se 

Augusto mantém a mudança, ou não, de qualquer forma as quaestiones tinham, provavelmente, uma 

composição mista durante todo seu governo (OCD, 2012, p. 1249). 
392 Cf. nota 385. 
393 Isso é certamente reforçado nos julgamentos de Fânio Cipião e Lúcio Licínio Varro Murena (Cat. Aug. 

4-5), que tiveram como réus, possivelmente, os dissidentes do processo de Marco Primo (Cass. Dio. 54. 3, 

4). Segundo Dião Cássio, o processo foi realizado in absentia (Cass. Dio. 54. 3, 6). Mesmo sem uma defesa 

apropriada, alguns dos jurados votaram a absolver os conspiradores, levando Augusto a promulgar um édito 

que decretava que nos julgamentos desse tipo, em que o réu não estava presente, que a votação deveria ser 

aberta e a condenação somente decretada por um voto unânime (Cass. Dio. 54. 3, 7). Sobre a conspiração 



180  

Essa não é uma resposta definitiva aos impasses cronológicos e contextuais do 

julgamento de Marco Primo, mas uma proposta de leitura geral para a narrativa de Dião 

Cássio. A posição assumida por Augusto no julgamento e a reação dos iudices em relação 

a ela ilustram um cenário de divergência, mobilizado pela contemporaneidade de duas 

estruturas políticas contrapostas. Por um lado, esse caso inseriu a autoridade do princeps 

como o principal elemento de equilíbrio do sistema político. Em última instância, era o 

imperador quem definia e personificava a utilitas publica e ataques a sua dignidade 

representavam um risco direto à legitimidade de sua posição e, consequentemente, para 

o equilíbrio da res publica restituta. Por outro lado, diante do caráter experimental da 

posição do princeps e na falta de mecanismos mais claros de definição e regulação a ela, 

a ordem pública ainda se apoiava em antigos procedimentos regulatórios, como as 

quaestiones que, materializados legalmente de forma alheia poder imperial, poderiam ser 

convertidos em dispositivos de resistência e (ou) antagonismo à sua influência. Nesse 

episódio, as tendências autocráticas de Augusto venceram e a autonomia dos aristocratas 

foi reduzida. Isso não se deu por uma inovação nas leis, mas na experiência de sua 

aplicação reforçando tendências já existentes de associação da utilitas publica e da 

(maiestas populi romani) com uma pessoa. A alteração legal viria para dar legitimidade 

e reforçar uma mudança na realidade. 

Desse modo, a solução para evitar que outras situações como essas acontecessem 

passou pela reformulação dos poderes augustanos, pela transferência dos casos de 

maiestas imminutae para o Senado e, principalmente, pela associação sistemática do 

princeps com a segurança do bem comum394. Já abordamos esses três pontos em 

momentos anteriores da tese. Todos três partem do interesse do próprio imperador em 

 

de Varro Murena e Fânio Cipião Cf. Atkinson, 1960, p. 469-472; Bauman, 1963, p. 200-204; Stockton, 

1965, pp. 26-39; Levick, 1975; Raaflaub, 1990, pp.419-426. Considerando essa conspiração, o principal 

questionamento, levantado em consideração ao caso de Marco Primo era se o Licinio Murena citado é o 

cônsul destituído de 23 a.C. e o mesmo Varro Murena que conspira contra Augusto pouco tempo depois do 

julgamento. Sobre essa questão, a hipótese de Atkinson e Levick parece mais credível: Dião se refere a 

Lúcio Licínio Varrão Murena, legado e governador da Ásia entre 25-23 a.C. (Str. 4. 6, 7). A fuga do réu e 

a velocidade da condenação, ainda, me leva a especular se havia uma preocupação real em Varrão Murena 

procurar apoio daquelas legiões. 
394 Ou seja, uma revisão legal da maiestas populi romani imminutae, não parece ser a resposta para entender 

as transformações desse crime nesse período. Para uma visão diferente cf. Atkinson, 1960. Para a autora 

uma lex Iulia maiestatis de Augusto é o grande marco de virada nesse governo. Essa hipótese, também é 

defendida por Bauman, que afirma que a lei de Augusto era referente ao controle das províncias imperais 

(Bauman, 1963, pp. 277-278). Por mais que seja tentadora, e seria algo que reforçaria bastante o argumento 

de conexão entre a maiestas populi e a maiestas principem, essas hipóteses não podem ser comprovadas 

nas fontes e parece, que uma lex Iulia maiestatis augustana, tal como Alisson e Cloud definem, é mais uma 

miragem do que algo real (Alisson & Cloud, 1962, p. 724). Para uma análise mais recente e menos 

polarizada cf. Melounovà, 2014, pp. Que defende a promulgação da lex Iulia por César, mas uma revisão 

no tempo de Augusto. 
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garantir sua sobrevivência, política e física395. Ao se colocar como o guardião superior 

da res publica, o imperador legitimava sua posição e a prerrogativa de intervenção 

política sob a legalidade - tal como acontecera no julgamento de Norbano, no início 

daquele século396 - antes fragmentada e apropriada dentro dos conflitos aristocráticos. No 

entanto, essa questão também é parte de interesses da própria aristocracia, que passou a 

ver na superioridade da posição imperial uma fonte de estabilidade e proteção para o 

próprio sistema político. Não é desprezível que Dião Cássio afirme logo após do relato 

do caso de Primo que Augusto recebeu o direito de convocar o Senado sempre que 

quisesse (Cass. Dio. 54. 3. 4). 

O caso de Marco Inácio Rufo (19 a.C.)397 ilustra bem a importância do suporte 

aristocrático para a estabilização dos novos poderes e funções assumidos por Augusto. 

Inácio Rufo foi um nouus homo de família equestre398 que teve grande proeminência 

política em Roma durante os anos de 21 a 19 a.C.399. Nessa época, a cidade estava 

tentando se recuperar de uma série de catástrofes e problemas políticos400. Diante desse 

cenário, Rufo cresceu em popularidade dentro da urbs. Durante seu edilato, em 21 a.C., 

ele se destacou por criar uma brigada de incêndios – um problema recorrente em toda 

história urbana de Roma401 – usando seus próprios escravos e outros homens contratados 

(Vell. Pat. 2. 91, 3; Dio, 53, 24, 5). Em troca disso, tal como destacou Dião, ele recebeu 

do povo o ressarcimento dos recursos gastos e o clamor popular, algo que aparentemente 

causou grande entusiasmo no então edil, que se sentiu à vontade para emitir um boletim 

indicando que havia entregado a cidade intacta e ilesa ao seu sucessor. Segundo Dião, 

essa ação pretenciosa irritou boa parte da aristocracia senatorial e o próprio Augusto 

 
 

395 Sue. Aug. 27, desenha bem esse cenário. Segundo o biógrafo, Augusto: “Pensou por duas vezes em 

renunciar ao comando da República (...)”, no entanto “julgando que seria arriscado voltar a ser um simples 

particular e que a República seria temerariamente submetida ao arbítrio de muitos, perseverou em conservar 

o poder” (Trad. Gilson C. Cardoso de Sousa, 2003). Preocupações semelhantes são apontadas por Dião 

Cássio, em Cass Dio. 52. 17-18. 
396 Sobre o julgamento de Caio Norbano Balbo, cf. pp. 117-127. 
397 Cf. Cat. Aug. 7. 
398 Seu pai foi Lúcio Inácio Rufo, um dos correspondentes de Cícero. Cf. Cic. Ad.Fam. 43-45. 
399 Seguindo as datações de Badot (1973, p. 612), durante esses anos Inácio Rufo ocupa o edilato (21 a.C.), 

a pretura (20 a.C.) e tenta se candidatar ao consulado (19 a.C). 
400 O ano de 22 a.C., por exemplo, é marcado por enchentes e por uma grande crise na distribuição de grãos, 

que levaram não só a cidade, mas toda a Itália a uma grande fome (Cass. Dio. 54. 1, 1). Além disso, esse 

ano é também, provavelmente o ano da já mencionada conspiração de Cipião e Murena (Syme, [1939], 

2002, p. 483). Convém ainda destacar que no ano de 22 a.C. Augusto saiu de Roma para uma grande 

excursão, com o objetivo de organizar administrativamente a Sicília, Grécia e Ásia Menor, retornando 

somente em 19 a.C (Cass. Dio. 54, 6, 1). 
401 Cf. Favro, 1996, pp. 61-62. O livro de Favro é interessante, pois insere as políticas e o papel de Augusto 

diante dos desastres naturais seculares que frequentemente assolavam a cidade e o plano de reconstrução 

de Roma, concretizado durante seu governo. 
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(Cass. Dio, 53, 24, 5). Mesmo assim, o favor popular ainda se converteu em uma votação 

bem-sucedida para Rufo, que foi eleito pretor naquele ano, algo que contrariava a 

legislação e a prática regular da época, que exigia um período de intervalo entre as 

magistraturas. 

Há um silêncio das fontes em relação à atuação política de Inácio Rufo como 

pretor, em 20 a.C. No entanto, há de se supor que ele continuava a angariar o favor da 

plebe de Roma através de sua brigada de incêndios particular, pois em 19 a.C. ele tentou 

se candidatar – mais uma vez de forma prematura e irregular – ao consulado (Vell. Pat. 

2. 91, 3; Cass. Dio, 53, 24, 5). Esse ano teve uma característica singular, pois começou 

com apenas um cônsul, sine colega: Caio Sêncio Saturnino402. O desenrolar dos eventos 

de 19 a.C. tem justamente Saturnino se contrapondo a Ignácio Rufo, impedindo sua 

candidatura ao consulado. Segundo Veléio Patérculo, resistência do cônsul à candidatura 

de Rufo motivou uma conspiração, incluindo não só o potencial candidato ao consulado, 

mas outros homens que, como ele, eram responsáveis por todo tipo de crime e delito. Essa 

conspiração foi suprimida e, ao que indica o próprio Veleio, Rufo foi preso e, 

posteriormente, morto (Vell. Pat. 2. 91, 3). 

Diante dessas considerações, o caso de Inácio Rufo pode ser lido da seguinte 

maneira, de acordo com os relatos de Dião Cássio e Veleio Patérculo: a ambição pessoal 

desse aristocrata e sua popularidade no momento o levaram a buscar privilégios e 

posições não condizentes com sua dignidade. Isso irritou os demais senadores, 

caracterizando um cenário semelhante àquele vivido diversas vezes na República Tardia. 

Ao procurar perverter os mecanismos regulatórios comuns de acesso ao poder legítimo, 

explorando um cenário de instabilidade e a volatilidade do favor popular, Rufo rompeu 

com as regras da competição recém-estabelecidas e passava representar uma figura 

perigosa para estabilidade da ordem pública, tal como os indivíduos seditiosi de outrora. 

Até aqui, não parece haver nada realmente diferente do cenário descrito no 

capítulo anterior, quando citamos homens chamados de seditiosi pelas fontes. De fato, a 

descrição de Rufo se assemelha muito com a de Lúcio Sérgio Catilina, peça chave da 

conspiração de 63 a.C., desarticulada por intervenção de Cícero403. Salústio, tal como 

 

402 Darryl A. Philips (1997, p. 107), baseado em Vel. Pat. 2. 92, 2, presume que a outra vaga era destinada 

a Augusto, pois o princeps retornaria da sua excursão às províncias naquele ano. Essa hipótese parece um 

pouco estranha, pois Augusto só retorna ao final do ano. No entanto, na falta de qualquer outra, melhor, ela 

deve ser considerada. 
403 Ambos são descritos como homens brutos e ambiciosos. A ferocidade corporal e espiritual de Catilina 

é destacada por Salústio de (Sall. Cat. 5). Inácio Rufo é comparado a um gladiador por Veleio Patérculo 

(Vell. Pat. 2. 91, 3). A ideia de pessoas que procuram a catástrofe e o caos como meio de satisfazer ambições 
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Veleio no caso de Rufo, também descreveu que Catilina era “só mais um” dentre um 

grande coletivo de indivíduos ambiciosos e egoístas no qual se transformara a res publica 

(Sall. Cat. 12-16). Para ele, o principal problema não parece ter sido o surgimento de um 

Catilina, mas o fato da res publica ser constituída por vários outros homens semelhantes. 

Se acreditarmos na descrição de Veleio Patérculo sobre Ignácio Rufo e seus 

companheiros, vemos que durante o governo de Augusto isso não mudara muito. No 

entanto, há uma diferença fundamental nos dois cenários: enquanto na res publica de 

Catilina os conspiradores se viam em um campo aberto, político e discursivo, de 

competição por fama e dignidades, a época de Inácio Rufo foi marcada pelo início de um 

crescente controle augustano sobre essas questões. 

Era justamente a posição do princeps que distinguia as ações de Inácio Rufo em 

comparação com as de seus antecessores. Rufo descobriu, da pior maneira possível, que 

a disputa em sua época não era mais diretamente apenas pelo favor popular, mas também 

pelo intermediário direto desse favor: Augusto. A narrativa de Veléio Patérculo (2. 91, 3) 

sobre o fim do conspirador ilustra esse cenário. O conspirador se reuniu a outros iguais 

para assassinar o princeps, mas não conseguiu alcançar suas ambições. Entretanto, não 

foi Augusto quem o impediu, mas sim sua própria dignitas e de seu grupo, incompatíveis 

com as posições que almejavam. O imperador aqui aparece como o ponto de equilíbrio 

da res publica, alguém que garantia a estabilidade da ordem, através da repressão de 

ambições individuais. Dessa forma, o historiador tiberiano desenha uma possível morte 

de Augusto como a destruição de todo um sistema. Tal como antes a seditio era vista 

como a supressão do poder popular e da libertas senatorial, agora ela passa a se relacionar 

diretamente com o princeps, que era o guardião dessas prerrogativas. 

A rápida ação de Augusto em montar sua própria brigada pessoal de combate a 

incêndios (Cass. Dio. 54. 1, 4-5), logo após a condenação de Inácio Rufo ilustra sua 

preocupação com qualquer espectro de concorrência que poderia surgir contra seu 

domínio. No entanto, ler isso como um desejo de poder megalomaníaco do princeps é 

assumir uma visão rasa. As experiências, já citadas, de Saturnino e Catilina sob a 

República Tardia mostraram que qualquer aristocrata poderia ambicionar uma posição 

 

 

pessoais (uma ambição furiosa/furore cupiunt) aparece de forma muito clara durante a obra ciceroniana 

(Cic. Cat. 2. 19, 1) e é retomada no relato de Veleio Patérculo (Vell. Pat. 2. 91, 3). Os conspiradores, em 

ambas as obras, aparecem agindo em prol da fragmentação da comunidade para satisfação de ambições 

pessoais ou uma simples vontade de destruição – como muitas vezes é o caso de Catilina (Cat. 2. 2). 

Destaca-se também que, para ambos os autores, os conspiradores se cercavam daqueles que tinham um 

temperamento igual, ou um patrimônio pouco condizente com suas ambições. 
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superior àquela que sua dignidade permitia se ele tivesse apoiadores suficientes que lhe 

escutassem de boa vontade. Acima de tudo, deve-se considerar que por trás da 

preocupação de Augusto havia uma ideia de que um maior controle sobre as dignidades 

públicas limitaria a intensidade da competição aristocrática e minimizaria ameaça de um 

conflito civil, já que os anos anteriores mostraram que a atuação política não-controlada 

da aristocracia criava candidatos potenciais para o domínio da res publica e disputas que 

não se resolviam nos limites da institucionalidade, gerando uma escala de abusos de todas 

as partes em disputa e, no limite, acabando em guerra civil. 

Ainda que considerando esses pontos como centrais, o cenário da conspiração de 

Inácio Rufo se torna mais complexo e interessante se movermos seu foco para aquele que, 

provavelmente, foi o protagonista da sua condenação: o então cônsul Sêncio Saturnino. 

Convém lembrar que Augusto não estava em Roma quando a conspiração foi descoberta 

e o julgamento de Rufo realizado (Philips, 1997, p. 207). Diante disso, sua participação 

efetiva na condenação dos conspiradores, ainda não podendo ser totalmente descartada, 

deve ser relativizada. Ao que parece, é Saturnino quem tem o papel mais ativo nessa 

questão e é ele – a exemplo de Cícero, no caso de Catilina – quem provavelmente 

confronta diretamente a conspiração (Vel. Pat. 92, 3-5). Não à toa, Veleio Patérculo faz 

um contraponto entre o cônsul e o conspirador em sua obra. Diferentemente do vicioso e 

libertino Inácio Rufo, Saturnino é descrito como excellens uir, dotado de constantia e 

seueritate (Vel. Pat. 2. 92, 2). 

Diante de um papel tão fundamental em um contexto de tamanha periculosidade, 

é curioso que após esse evento, Saturnino tenha sido rapidamente substituído no 

consulado. A prática de eleger cônsules suffecti, embora não fosse novidade, não era 

exatamente a regra na época (Philips, op. Cit., p. 106). Assim, a probabilidade de 

Saturnino ter renunciado a sua posição após a dissolução de uma conspiração é real. Essa 

ação o colocaria como uma antítese do ambicioso Inácio Rufo. Além disso, nos diz muito 

sobre o comportamento aristocrático considerado ideal durante o Principado, 

principalmente, se o compararmos com aquele do próprio Cícero, algumas décadas antes, 

em relação ao julgamento de Catilina. Diferentemente do orador arpinate, Saturnino não 

procurou alardear suas ações e, aparentemente, não esperou um reconhecimento tão direto 

dos demais colegas, senadores. Ele aceitou o que lhe foi dado, o que não foi pouco: 

homem novo, provavelmente promovido ao consulado por influência de Augusto404, foi 

 

404 Tal como salientou Caillan Davenport: “As motivações de Augusto em adicionar equestres no quadro 

de funcionários pessoais, são claras. O príncipe quis garantir que todas as elites - senadores, iguais e outras 
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premiado com uma série de governos provinciais sequenciais nos anos seguintes. Ele foi 

nomeado para o proconsulado da África (14 a.C.-13 a.C.), foi legado imperial na Síria (9 

a.C. a 7 a.C.), além disso, foi designado para um comando militar de alta patente na 

Germânia (6 a.C.), junto a Tibério, quando esse já detinha poderes tribunícios (Vel. Pat. 

2. 105). 

Destaca-se ainda em relação a esse cenário que, após a eleição de novos cônsules, 

Augusto finalmente retornou de sua excursão às províncias, e é esse evento - e não a 

dissolução da conspiração - que foi imensamente celebrado, como um retorno dos bons 

auspícios para a cidade (Res Ges. 11). As posturas diferentes de Saturnino e de Inácio 

Rufo ajudam a mostrar que havia um novo limite, ainda não tão claro, para a ambição e 

o comportamento aristocrático e que esse limite conectava o equilíbrio da ordem pública 

à estabilidade da posição do princeps. Como está sendo visto algumas vezes no decorrer 

desse trabalho, a fronteira entre o sedicioso e o virtuoso era frágil e estava em disputa 

constante. A resolução dessa disputa passará a depender cada vez mais da postura do 

princeps quanto daqueles que o cercavam, frente ações individuais e coletivas, do que 

particularmente de aspectos constitucionais que as regulassem. A ambição, caso 

desmedida, não era mais só uma afronta aos demais aristocratas. Agora, passava a poder 

ser tomada como contestação àquele que tinha uma posição mais elevada entre todos eles 

e que, contestada, poderia conduzir a uma conspiração e, no limite, à guerra civil. 

Esses aspectos influenciavam nas condenações do crimen maiestatis, 

principalmente se aceitarmos a hipótese, já citada nesse capítulo, de Rosário de Castro- 

Cameiro (2010), de que no decorrer do século I a.C. esse crime se torna uma estratégia 

de promoção e despromoção política. No entanto, as características descritas nos casos 

selecionados contribuem para relativizar uma ideia de que há um conflito generalizado 

entre o princeps e o Senado. O cursus honorum de Sêncio Saturnino mostra que a 

resignação perante a superioridade do imperador e a sua proteção diante da liberalidade 

de aristocratas como Inácio Rufo ofereciam benefícios interessantes para aquela própria 

elite política, ou pelo menos para boa parte dela. A segurança do princeps, assim, se 

 

 

 

 

 
 

- dependessem principalmente dele para obter fontes de prestígio” (Davenport, 2019, p. 611). Junto a isso, 

Davenport destacou que esse era um processo de domesticação comum em sociedades pré-industriais. Ao 

empregar indivíduos socialmente inferiores para exercer cargos seniores, Augusto teria, além do papel de 

patrono, um temor menor em relação à ascensão de possíveis concorrentes ao poder. 
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misturava ainda mais com o bem-estar da res publica, já que Augusto era quem, 

efetivamente, conseguia garantir as condições para isso405. 

A representação de outra ação pública, essa contra Cássio Severo, ajuda a ilustrar 

tanto os novos limites definidos para o comportamento da elite política sob o governo 

augustano quanto a conduta e a posição do imperador perante esse grupo. A ação movida 

contra Severo é datada do ano de 8 d.C.406 e talvez seja um dos mais famosos casos de 

maiestas imminutae sob o governo de Augusto407. Muito dessa fama é pelo fato do réu 

ser um orador e poeta aparentemente muito talentoso, que foi referenciado por diversos 

literatos posteriores408. Além disso, esse caso é particularmente importante, pois parece 

indicar transformações práticas no crimen maiestatis, que vão ser essenciais em governos 

posteriores e que ajudam a explicar o uso extensivo desse crime pelos delatores durante 

esses governos: a transferência de julgamentos de maiestas para o tribunal senatorial409 e 

o uso dessa acusação para se ter acesso a métodos mais violentos de investigação 

criminal.410 

Ao mesmo tempo em que as fontes destacaram Severo como um orador eloquente, 

as críticas a sua personalidade e o seu estilo de oratória, pouco condizentes com o tempo 

em que ele vivia, são recorrentes411. Esses parecem, precisamente, ser os motivos de sua 

acusação. Ao optar por uma oratória violenta e conflitiva e por colecionar acusações a 

personagens importantes da política da época, Cássio Severo fez, aparentemente, um 

enorme plantel de inimigos. Isso facilitava – ou pelo menos não dificultava – sua 

 

 

 

405 A proteção dos delatores e o consequente aumento desses indivíduos sob Tibério é algo que será 

resultado dessa questão, como será abordado no próximo capítulo. Sobre os delatores cf. Rutledge, 2001. 
406 Existem duas possibilidades de datação, 8 e 12 d.C. A primeira, mais provável, baseia-se na passagem 

de São Jerônimo (Cf. PIR C. 522), que atesta a morte de Cássio Severo em 32 d.C., no vigésimo quinto ano 

após seu banimento. A segunda, relaciona o caso de Severo a Dio 56. 27 que destaca a queima de algumas 

obras, de um autor não nominal em 12 d.C. Para uma discussão mais profunda sobre a datação, que explica 

o porquê do ano de 8 d.C. parece ser o mais aceito pela historiografia moderna. Cf. Bauman, 1974, p. 28; 

Syme, [1939], 2002, p. 214; D’Hautcourt, p. 317. 
407 Apesar de ser considerado um claro caso de maiestas pela maior parte da historiografia moderna, 

opiniões contrárias devem ser destacadas. Cf. Rogers, 1959, que defende que a alternativa do imperador 

em processos de difamação pessoal era a renuntiatio amicitiae e não a abertura de um processo judicial. 
408 Cf. Tac. Dial. 19; 26; Quint. Inst, 10. 1. 
409 É impossível saber com certeza se existem, ou quais são os casos, antes do de Severo a serem julgados 

sobre esse novo modelo. 
410 Sobre isso, Bauman (1974, pp. 57-59) estabelece uma relação segura entre a popularização da acusação 

de maiestas e a possibilidade da utilização da tortura de escravos como evidência nesse tipo de processo. 
411 As críticas se concentram na literatura agressiva de Cássio Severo, mas também se estendem a suas 

origens, aparência e comportamento (Quint. Inst, 6. 3, 27; 11. 1, 6; Plin. HN. 35, 164; 7, 55; Sue. Vit. 2, 1; 

Tac. Ann. 4, 21). Em suma, Severo se junta a uma série de contemporâneos que sofreram politicamente 

com os novos limites comportamentais toleráveis sobre o Principado, dos quais Tito Labieno e Ovídio são 

os mais famosos. 
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condenação frente ao tribunal senatorial412. Tácito narra esse caso juntamente com uma 

digressão a respeito da aplicação do crimen maiestatis sob o governo de Augusto. 

Segundo ele: “[Até então] Ações eram acusadas, a fala não era punida. Augusto [foi] o 

primeiro a usar do processo daquela lei [maiestas] em famosis libelis, provocado pela 

devassidão de Cássio Severo, que difamou homens e mulheres ilustres em escritos 

insolentes413” (Tac. Ann. 1. 72). 

O historiador dá poucos detalhes sobre o caso de Severo414, mas esse trecho nos 

permite deduzir informações importantes. A primeira delas pode ser extraída através do 

papel central de “cognitionem” para o entendimento da sentença. Segundo o OLD (2012, 

p. 378) cognitio pode ter o sentido de conhecer, compreender, reconhecer. Além disso, 

pode também significar uma ideia, ou conhecimento sobre algo, alguém. No âmbito do 

direito, no entanto, esse conceito se refere, basicamente, a dois eventos, a uma ação 

pública, de forma geral, ou a etapa de inquérito e investigação desse processo. É, 

justamente, em referência a esses dois últimos sentidos que o uso dessa palavra por Tácito 

varia. Basicamente, em três ramificações podem ser vistas durante todas as obras 

taciteanas. Na maioria das vezes, cognitio é usada para designar de forma geral um 

julgamento público415. Outras vezes, Tácito se referiu especificamente a cognitio senatus 

para falar da prerrogativa judiciária do patres416. Por duas vezes, no entanto o historiador 

usou essa palavra como sinônimo de inquisitio417, indicando que a cognitio poderia ser 

interpretada também como o prazo anterior ao julgamento, que servia para a reunião de 

provas. Isso nos induz a considerar que Tácito não afirma que Augusto condenou Cássio 

 

 

 

 

 
412 É provável que Severo esteja envolvido na acusação contra Tito Labieno. Sobre isso, cf. Sen. Cont. pr. 

10. 8. Outros que são sujeitos a atividade acusatória desse homem são Marco Pomponio Marcelo (Sue. 

Gram Ret. 22, 1) e Asprenate Nônio, esse último amigo próximo de Augusto (Sue. Aug. 56). 
413 facta arguebantur, dicta inpune erant. primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis 

eius tractavit, commotus Cassii Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis 

diffamavera. 
414 Em um momento posterior, Tac. Ann. 4. 21, 10 afirma que Severo continuou a se mostrar bastante nocivo 

e incisivo em suas críticas, mesmo após o banimento para Creta, o que fez com que sua pena fosse 

aumentada em uma deportatio in insulam. Severo foi, então, banido para o Rochedo Serifo e lá permaneceu 

até sua morte, aparentemente em 32 d.C. Sobre isso, cf. D’Hautcourt, 1995, p. 317. 
415 Cf. Tac. Ann. 2. 50; 3. 10; 3. 22; 3. 23; Ann. 4. 40; Tac. Dia. 5, 1; Tac. His. 2. 83; 4.10; 4. 40, 12. 
416 Cf. Tac. Ann. 1. 75; 2. 28; 16.11.1; 16. 30; Tac. His. 2. 10; 4. 45, 1. 
417 Cf. Tac. Ann. 15.58.1; Tac. His. 2. 10. A inquisitio consistia, basicamente, no prazo estabelecido de 24 

dias (trinundinum) entre a diei dictio e o julgamento. Nesse intervalo, que podia ser dilatado ou reduzido, 

cabia ao acusador proceder à coleta dos dados e elementos de convicção necessários à comprovação da 

acusação. Era prerrogativa da inquisitio ouvir testemunhas, apreender provas, vistoriar lugares e realizar 

todo tipo de investigação que lhe parecesse útil (Mousorakis, 2007, p. 80). 
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Severo por maiestas, só que ele usou do processo regular disponível aos crimina maiestas 

para investigar o caso dos escritos difamatórios418. 

Esse ponto é reforçado quando vemos que a associação entre difamação e maiestas 

causa, mesmo para os antigos, certo estranhamento. No texto do Digesto, por exemplo, 

esses dois crimes não aparecem nem minimamente conectados, mas estão em sessões 

diferentes que não se citam em nenhum momento. É estranho que a sessão de maiestas 

não fale nada sobre ofensas verbais e a sessão de difamação também não fale nada sobre 

maiestas. Por ser uma obra bastante posterior e que se refere mais à sua própria época do 

que àquelas das quais elenca as mais diversas jurisprudências, o Digesto não é a obra mais 

indicada para pensar os séculos I a.C. e I d.C. No entanto, esse indício se junta à 

dificuldade em relacionar uma acusação de maiestas à difamação em campo jurídico no 

período augustano. Esses dois crimes só parecem prováveis de serem conectados através 

de uma leitura na qual os libelli famosi eram incentivos a sedição. No entanto, o 

argumento de que há uma possível associação entre a lex Cornelia de iniuris - que previa 

a punição pela difamação de magistrados -, a lex Iulia maiestatis e a difamação de 

inlustris419, apesar de ser bem construído e não poder ser totalmente descartado, não me 

convence, de todo. Atestar para uma mudança desse nível, aparentemente, precisaria de 

um aparato legal mais bem definido ou de precedentes anteriores mais bem estabelecidos, 

algo que não parece ter havido, ou pelo menos não é possível ser destacado em nenhum 

momento por qualquer fonte. 

Dessa maneira, o foco da fala de Tácito parece ser em uma concessão 

extraordinária na matéria referente aos crimina maiestatis. A relação entre maiestas e os 

famosi libelli, nesse caso me parece pontual demais para ser juridicamente rastreada. Por 

isso, proponho que uma tentativa de explicação política para a associação inicial entre 

esses dois crimes tão divergentes em campo jurídico faz muito mais sentido do que 

explicações legalistas. Para entendermos o ocorrido é preciso fazer uma digressão e 

pensar o contexto com mais cuidado. Desde 6 d.C. o governo de Augusto sofreu com 

tensões recorrentes em diferentes áreas. Houve uma grande crise de abastecimento 

 
 

418 Essa perspectiva ainda é mais reforçada quando pensamos na pena designada a Severo, o exílio em 

Creta. Com destacou Fred Drogula (2011, pp. 233-235), o último quarto do governo augustano é marcado, 

justamente, pelo maior controle sobre a aristocracia senatorial e pela intensificação das poenae legis 

(posição baseada em Cass. Dio. 56. 27, 3). Assim, me parece que ao exilar Severo em uma ilha central no 

Mediterrâneo, permitindo que um condenado por maiestas continue de forma irrestrita a praticar o crime 

pelo qual foi condenado, Augusto age em uma direção contrária a essa política, demonstrando uma 

indulgência pouco comum. 
419 Sobre essa discussão cf. Bauman, 1974, pp. 25-52. 
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durante aquele ano, que levou a fome à população em geral (Cass. Dio. 55. 26-27). Junto 

a isso, em algum momento de 6 d.C., aparentemente, um dos sucessores diretos de 

Augusto, seu neto Agripa Póstumo, foi banido para a ilha de Pandatária e expulso da 

família do imperador (Levick, 1999 [1967], p. 40). Não parece ser coincidência que os 

primeiros problemas que as fontes apontam em relação aos libeli durante o governo 

augustano apareçam naquele ano, com uma acusação infundada recaindo sobre Públio 

Plautio Rufo. 

O nome de Plautio Rufo foi aparentemente usado por alguém para difamar pessoas 

importantes da administração imperial (Cass. Dio. 55. 27, 1-2). De acordo com Dião 

Cássio (Cass. Dio. 55. 27, 4), que é quem retrata essa questão, o caso apontado foi 

resolvido naquele ano (6 d.C.) devido a uma grande comoção geral para a reunião de 

informações. Mesmo diante disso, o historiador grego não relata como e nem quem foi 

responsabilizado por espalhar os escritos difamatórios. Bárbara Levick levanta a hipótese 

de que esse alguém fora Lúcio Emílio Paulo, marido da neta de Augusto, Júlia Menor 

(Levick, op. Cit., p. 41). No entanto, não há nada sólido nas fontes que nos permita confiar 

nessa ideia de maneira segura. Descoberto o culpado pelos libelli de 6 d.C. ou não, a crise 

política pareceu se estender, ou pelo menos se acumular com outros problemas, até 8 d.C., 

quando houve outros dois acontecimentos negativos marcantes: a derrota de Públio 

Quintílio Varo, com a perda dos estandartes romanos na Germânia, e o escândalo de 

adultério envolvendo a neta de Augusto, Júlia, a Jovem e aristocratas importantes daquela 

época. 

A soma desses eventos e a referência de Tácito ao processo de Cássio Severo 

parece sugerir, no mínimo, que a divulgação de panfletos difamatórios continuou a ser 

uma prática recorrente durante aqueles anos420. Provavelmente Augusto estava bastante 

pressionado nessa época, ele já tinha quase setenta anos e se viu cercado por aquele que 

fora o período de maiores crises de seu governo: fome, derrota militar, disputas familiares 

e sucessórias, além de uma aparente insatisfação de membros ilustres da elite política em 

relação as difamações recorrentes. Juntando esses elementos ao temperamento ferino e a 

mala fama de Cássio Severo, culpado ou não, sua relação com os libelli durante esses 

anos provavelmente pareceria verossímil o suficiente para que um processo fosse aberto, 

 

420 O vácuo de informações dentre esses dois anos pode ser preenchido com a leitura de Richard Bauman. 

Bauman defende que em 6 d.C. há tentativas de aprovação da tortura em escravos para investigar e acusar 

a difamação através da lex Cornelia de iniuris. Essa tentativa teria sido fracassada pela resistência senatorial 

à medida, o que levara em 8 d.C., a mesma acusação ser aceita pelo estatuto de maiestas imminutae 

(Bauman, 1972, pp. 41-43). 
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caso houvesse uma acusação421. Uma condenação nesse sentido pareceria satisfazer todas 

as partes: Augusto encontraria um culpado e o puniria exemplarmente e a aristocracia 

ofendida por Severo teria sua vingança saciada. 

Considerando esse cenário preliminar, devo retomar a questão inicial. Por que a 

relação entre maiestas e difamação é feita? Essa associação pode ser justificada através 

de um breve apontamento sobre uma das ferramentas singulares de uma investigação de 

maiestas na busca pelo autor anônimo desses panfletos difamatórios considerado: o uso 

da tortura422. Foi só a partir do governo de Augusto que a tortura passou a ser um elemento 

aceito na investigação de crimes passíveis de banimento. Como o Dig. 48. 18. 1 destacou, 

ou pelo menos em referência àqueles que, na época eram puníveis com pena capital423. 

Segundo Dig. 48. 18. 8, em um édito Augusto afirmou: 

“Não creio que interrogatórios sob tortura devam ser solicitados em 

todos os casos e pessoas; mas quando crimes capitais ou mais graves 

não possam ser explorados e investigados de outra maneira senão pela 

tortura de escravos, então acho que esses [interrogatórios] são os meios 

mais eficazes de procurar a verdade e sustento que eles devem ser 

conduzidos” (Trad. Inglês. Alan Watson, 1998 [1985]. 

 

Não me parece coincidência que esse édito augustano seja datado justamente de 8 

d.C., provável ano do julgamento de Cássio Severo. Considerando essa questão, Peter 

Brunt afirmou que os primeiros casos a adotarem essa prerrogativa foram, justamente os 

casos de maiestas imminutae, mas ainda em 8 a.C. (Brunt, 1980, p. 257). Quanto a isso, 

 
 

421 Podemos também especular (e nada além disso) que, mesmo algum tempo depois e a despeito do relato 

de Dião Cássio, Severo possa ter sido criminalizado pelos acontecimentos de 6 d.C. Isso resolveria algumas 

lacunas e se relaciona diretamente com a descrição de Tácito sobre os crimes de Severo em Tac. Ann. 1. 

72. No entanto, as poucas informações disponíveis a respeito do caso não nos permitem assumir essa 

hipótese seriamente. Assim, prefiro concentrar minha leitura dessa ação específica, associando o contexto 

da época augusana e o relato taciteano. Considerando isso, me parece que, pressionado pelo seu entorno, 

Augusto trata o caso dos famosi libelli como maiestas, mas não os pune assim. 
422 Presume-se, aqui, que o uso da tortura favorece a acusação, pois o torturador só termina seu trabalho 

quando ele encontra o que procura, ou seja provas para a condenação do réu. Segundo Neil Bernstein (2012, 

p. 117): “Um demandante robusto e inescrupuloso pode muito bem exigir tortura não por desespero, mas 

para ganhar um caso mentiroso. Se os gemidos incoerentes e servis produzidos sob tortura forem 

considerados mais persuasivos do que a linguagem elaborada da declamação, a declamação não terá outro 

objetivo. A lei de que um homem livre não deve ser torturado, portanto, protege o mundo logocêntrico dos 

declamadores da ameaça de julgamento por provação, tanto quanto protege o corpo do homem livre dos 

abusos de um tirano fictício ou de um magistrado da vida real”. Em Quint. Inst. 338, por exemplo, o 

interrogador que escolhe repetir um interrogatório está simplesmente procurando confirmar suas suposições 

anteriores, em vez de tentar descobrir a verdade. Assim, considera-se que quando a tortura é repetida, o que 

está acontecendo é que aquele submetido ao flagelo está sendo torturado até mentir de maneira conveniente 

ao torturador. Um caso semelhante é visto em Cic. Clu. 176–7. 
423 Sobre o uso da tortura na República Tardia cf. Cic. Part. Orat.118. Dião registra que por volta de 8 a.C: 

já que não era permitido que um escravo fosse examinado sob tortura contra seu senhor, o imperador 

ordenou que esse escravo fosse vendido ao erário público ou ao próprio imperador, quando necessário, para 

que pudesse ser torturado. Segundo P. A. Brunt: “Esse dispositivo preservou formalmente a regra de que 

os escravos não poderiam ser torturados contra seus próprios senhores”. (Brunt, 1980 pp. 257-258). 
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Richard A. Bauman destacou que o que Augusto trouxe de novo no édito foi a afirmação 

que em determinados casos os escravos poderiam ser questionados sob tortura, mesmo 

sem a venda prévia à res publica ou ao imperador424. Bauman já havia destacado 

anteriormente a importância do uso da tortura para compreender o processo criminal de 

maiestas e a relevância disso em âmbito público durante o Principado. Para ele, os 

delatores se sentiram mais estimulados devido à possibilidade de acesso à evidência 

servil. Assim: “a lex maiestatis forneceria a evidência e outra lex forneceria as 

acusações"425. 

Diante disso, sugiro que pensemos em uma possível absolvição de Severo em 

relação a qualquer acusação de maiestas e a sua condenação somente pelos ataques à 

honra através dos famosi libelli. Convém destacar que nem Tácito, nem nenhuma outra 

fonte, afirmou que Cássio Severo foi condenado por maiestas imminutae, somente que 

foi acusado desse crime. Parece razoável, então, supor que Severo, tenha sido acusado de 

maiestas e difamação, dois crimes distintos. O tribunal senatorial, diferentemente das 

quaestiones era flexível suficiente para absorver essas duas acusações simultaneamente 

(Bauman, 1972, p. 58). O papel de Augusto nesse caso, parece ter sido aceitar uma 

acusação de maiestas sem base jurisprudencial e levar adiante as investigações através 

desse caminho, com o objetivo de conseguir provas suficientes para condenar o réu. 

Movendo a condenação, ele parece ter encontrado aquilo que procurava – provas 

suficientes que relacionavam Severo aos libelli et carmina - e punido o acusado de forma 

pertinente a ofensa considerada: com uma relegatio branda para Creta, sem o confisco de 

bens ou a perda da cidadania426. 

No entanto, mais importante que a apropriação utilitarista da vinculação da 

difamação com o maiestas imminutae é perceber que durante o governo de Augusto o 

crimen maiestatis parece ter atingido um novo patamar como ferramenta de controle da 

ordem pública e regulação do sistema político. Esse crime, já essencialmente político sob 

a República, continuava o sendo sob o Principado. No entanto, as condições para o seu 

 
 

424Brunt discorda da leitura de Bauman, afirmando que o édito de Augusto não tem nenhuma referência 

específica que tornava desnecessária a venda de escravos interrogados. Para ele, as palavras augustanas se 

configurariam mais como uma disposição geral para regular a tortura de escravos para quando acusações 

graves eram proferidas contra seus senhores Cf. Brunt, 1980, p. 258. 
425 Cf. Bauman, 1974, p. 58. No entanto, Bauman não deixa de destacar que a complexidade em provar uma 

acusação de maiestas continuava a mesma, se comparada com o período tardo-republicano, na medida em 

que assumiu um ônus adicional, precisando provar que o suposto ato consistia em maiestas imminutae 

populi romani. 
426 Tácito (Ann. 4, 21) reforça esse ponto posteriormente, ao afirmar que a pena de interdictio só foi dada a 

Severo, por reincidência de comportamento, durante o governo de Tibério. 
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desenvolvimento produziam resultados muito diferentes. As relações de maiestas 

mudaram quando o reconhecimento da legitimidade do exercício do poder mudou. 

Diferentemente do século I a.C., a res publica não estava mais fragmentada em grupos 

em choque, tratadas em tom pejorativo pelas fontes como factiones e pelos modernos, 

muitas vezes, como “partidos”. Augusto unificou um império. Diante desse cenário, só 

era possível existir uma facção, a do princeps. Aqueles que eram vistos como contrários 

a ela, eram vistos como inimigos públicos [hostis]. A efetividade do crimen maiestatis 

como ferramenta de defesa da ordem pública era, assim, indissociável da personificação 

da defesa da maiestas populi pelo imperador. Foi esse processo, lento e gradual, que 

legitimou a extensão dos poderes do princeps e o permitiu inserir parâmetros mais coesos 

para a definição dos limites do comportamento aristocrático. 

Isso, como foi visto, seria impossível sem o reconhecimento da autoridade e 

dignidade superiores de Augusto pelo Senado e pelas assembleias populares, que 

continuaram a ser instituições públicas importantes para sustentação do sistema político. 

O novo sistema, como vimos, não elimina a participação da aristocracia, nem a 

competição aristocrática. No entanto, o imperador passou a centralizar os elementos 

centrais dessa participação e competição. Esses começaram a orbitar ao seu redor ou, 

quando não, não podiam se confrontar com ele abertamente e muito menos pretender 

superar a posição do imperador. Como afirmou Steven Rutledge: “O senador ambicioso 

mantinha seu antigo desejo de dignitas, fama e auctoritas, embora ele não pudesse 

exceder o princeps em qualquer um desses” (Rutledge, 2001, p. 85). A dinâmica que 

envolvia a competição aristocrática na República Tardia, assim, acomodou-se em uma 

nova lógica dispositiva de poderes, que tendeu a funcionar em favor dos imperadores, na 

medida que eles eram não só o ponto de equilíbrio do novo sistema político, mas também 

a principal fonte de benefícios, ainda que não única. 

Por fim, considerando o que foi exposto nesse subcapítulo, espero ter deixado 

mais claro como o crimen maiestatis foi empregado literariamente para sublinhar o 

monopólio ideal do princeps sobre as honras e dignidades públicas. Ao mesmo tempo, 

espero também ter ficado explícito que esse monopólio não pode ser lido como algo 

simplesmente imposto ou forçado, mas concedido através do reconhecimento de grupos 

aristocráticos desejosos de estabelecerem pactos de proteção mútua com o imperador. O 

Senado ou os senadores, entendidos coletivamente, como parte desses grupos, não seriam 

inimigos e nem forças opostas ao imperador, mas parceiros no poder, que se 

comprometiam com a proteção mútua da dignidade imperial, inaugurando uma nova 
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lógica comportamental de comunicação, com base na reciprocidade, que passou a orientar 

a competição aristocrática em âmbito público. Ao menos idealmente era o que se 

projetava nesse novo cenário. Porém, a distância entre o ideal, jamais atingido 

plenamente, e o real, em suas diferentes dimensões e percepções, gerava tensões muito 

importantes. 

Os casos analisados mostram que essas mudanças não aconteceram sem 

resistência de parte da aristocracia, é claro. Nos exemplos de Marco Primo e Inácio Rufo, 

o enfrentamento foi direto: uma reação ou simplesmente uma inadequação diante de 

mudanças sistêmicas, como a intervenção do imperador em espaços públicos regulados e 

seu controle sobre as eleições consulares. Já no caso de Cássio Severo, - bastante 

posterior, julgado depois de algumas revisões no censo senatorial e quando o modelo de 

governo monopolista e autoritário de Augusto já estava mais bem consolidado e aceito - 

essa resistência se apresentou mais sutil e conjuntural, atacando individualmente 

inlustres, mas não diretamente o imperador ou as bases de legitimidade de exercício do 

seu poder. 

Assim, pelo menos naquilo que uma análise das representações dos casos de 

maiestas imminutae do governo augustano indicam, podemos falar que a resistência ao 

Principado - em relação ao governo de Augusto, pelo menos, torna-se progressivamente 

menos diretamente vinculada à contestação da posição imperador dentro do sistema 

político e mais vinculada a quem ocuparia essa posição. Quanto a isso, a domus Caesaris 

passou a ter uma importância fundamental para a estabilidade da pax e da securitas 

publica do Império durante o principado augustano, pois representava a garantia de 

sucessão. Devido a essa centralidade, não era surpreendente que movimentos de 

resistência começassem, cada vez mais, a se articular a partir desse espaço, e não em 

contraposição direta a ele427. Os julgamentos relacionados aos adultérios de Júlia Maior, 

ainda que não sendo possivelmente crimen maiestatis, ajudam dessa maneira a ilustrar 

não só como a maiestas populi romani se tornara cada vez mais dependente da casa 

imperial, mas como esse espaço, e os agentes políticos que o cerceavam, formaram uma 

esfera paralela de conflito e competição política que, como veremos, será mais bem 

explorado pelas narrativas sobre os principados posteriores ao período augustano. 

 

 

 

427 Não foi à toa que Frank Drogula apontou com clareza que a preocupação de Augusto com o controle e 

movimentação dos membros de sua casa foi muito maior do que com os senadores, durante a maior parte 

do seu governo (Drogula, 2011, p. 238). 
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4.3. O crimen maiestatis e a Dinastia-Júlio Cláudia: Tibério (14 d.C.-37 d.C). 
 

O governo de Tibério se iniciou em 14 d.C., com a morte de Augusto, e foi até o 

ano de 37 d.C. Esse é um período particularmente importante, não só para entendermos 

melhor o desenvolvimento da representação do crimen maiestatis sob o Principado, mas 

também para termos uma ideia mais aprofundada sobre o alcance da participação do 

imperador na esfera jurídica e a reação da aristocracia diante desse processo. Isso porque, 

em relação a essas questões, o governo tiberiano é mais bem documentado que o do seu 

antecessor. Considerando a documentação pertinente, Veleio Patérculo, Suetônio e Dião 

Cássio surgem como apoios fundamentais aos estudos sobre o período. Além disso, o SC 

de Pisão Patre ajuda a ter noções técnicas preciosas sobre o crimen maiestatis no governo 

tiberiano. No entanto, nenhuma dessas fontes apresenta o nível de detalhe e (ou) a 

amplitude da obra “Anais”, de Cornélio Tácito. 

O governo de Tibério pode ser lido nos “Anais” como dividido entre dois 

períodos, naquilo que diz respeito ao papel do imperador na administração da justiça. O 

primeiro desses momentos é marcado pela condução equilibrada do princeps em relação 

aos assuntos públicos (Tac. Ann. 4. 6, 1-3). Segundo Tácito, durante esse período - que 

foi de 14 d.C. até, aproximadamente, 23 d.C. – o imperador fez intervenções pontuais e 

em geral moderadas e acertadas na administração da justiça e na condução do Senado, 

corrigindo os excessos e as licenciosidades e orientando os senadores com grande 

civilidade, ou seja, agindo como um princeps, um primus inter pares428. O segundo 

momento se iniciou por volta de 23 d.C. e foi até a morte de Tibério429. Ele é marcado 

 

428 A postura liberal de Tibério, pelo menos nos primeiros anos de governo, também é atestada em outras 

fontes. Suetônio, devido ao caráter não-cronológico das suas biografias, no entanto, não destaca datas exatas 

para a perversão de Tibério, mas aponta dois perfis distintos ao biografado, um que retrata um bom 

governante, liberal no exercício da justiça, respeitador das tradições e das hierarquias sociais (Sue. Tib, 26- 

32) e outro, frio, ambíguo, paranoico, sovina e cruel, sob o qual ele centra o resto de sua narrativa. Mesmo 

não apontando diretamente, as mortes de Germânico (19 d.C.) e de Druso (23 d.C), podem ser vistas como 

pontos de ruptura, pois são momentos em que a narrativa suetoniana muda o tom. Cf. Sue. Tib. 39; Suet. 

Calig. 6, 2. Dião Cássio, por sua vez, destaca a morte de Germânico, ainda em 19 d.C., como o ponto de 

ruptura do governo de Tibério. Segundo ele, a partir daí o princeps se viu livre de seus concorrentes e pôde 

exercer o poder como melhor lhe convinha Cf. Cass. Dio. 57. 13. Antes disso, Dião destacou que o 

imperador agia de maneira liberal e administrava a justiça com equidade (Cass. Dio. 57. 7; 57. 9-10). Por 

último, no caso de Veleio Patérculo, o próprio caráter apologético da obra impede com que visões opostas 

de Tibério apareçam no relato. Assim a imagem tiberiana é regularmente retratada de maneira positiva do 

início do governo tiberiano até o momento no qual Veleio termina seu relato – por volta de 31 d.C. Esse 

historiador atesta que, sob Tibério, a ordem e as hierarquias sociais foram preservadas e o Senado e os 

tribunais cresceram em dignidade e em poder (Vell.Pat. 2. 126, 1-2). 
429 Outras leituras são possíveis e não devem ser ignoradas. Cf. nota anterior. O próprio Tácito cita a 

ascensão de Sejano (Tac. Ann. 4, 1-2; Ann. 4. 49) e a morte de Lívia (Tac. Ann. 5. 3) como outros momentos 

chave do governo de Tibério. No entanto, a demarcação de 23 a.C., nos parece particularmente importante 

na narrativa taciteana. Isso porque o isolamento político de Tibério após a morte de Druso César é colocado 

por Tácito como condicional ascensão de Sejano e a uma postura mais autoritária por parte do princeps. 
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pelo acúmulo progressivo de abusos e arbitrariedades na condução do poder, pela ruptura 

no diálogo direto com os senadores e pela confiança do princeps em intermediários para 

a condução dos negócios públicos, tal como os prefeitos pretorianos Élio Sejano e, 

posteriormente, Névio Macrão. 

Essa periodização taciteana vem conduzindo a compreensão historiográfica sobre 

o período tiberiano, em geral. Diante dela, me parece uma visão praticamente unânime 

nas avaliações de alguns dos principais estudiosos modernos que o ano de 23 d.C. 

sinalizou um ponto de ruptura importante dentro do governo de Tibério430. A morte de 

Druso César, filho, herdeiro e primeiro na linha de sucessão do Principado, marcou a 

intensificação da postura de distanciamento da persona do imperador em relação às 

convenções públicas pertinentes a sua função, além do seu isolamento social e político. 

Essas questões vão se concretizar com sua ida para Capri, três anos depois em 26 d.C. 

Concomitantemente, o ano de 23 d.C. também vê a iniciação política dos filhos de 

Agripina Maior, Druso Germânico e Nero Germânico, no Senado e na vida pública. Essa 

iniciação é feita pelo próprio Tibério (Tac. Ann. 4. 8, 4-5), à exemplo das ações de 

Augusto com seus prováveis sucessores (Res Ges. 14; Sue. Aug. 26). Esse evento, tal 

como expõe Bárbara Levick, deve ser lido juntamente à morte de Druso César (Levick, 

1999 [1967], pp. 127-128). A narrativa taciteana deixa claro que Agripina e seus filhos 

simbolizam tanto a segurança da continuidade e estabilidade do sistema político dinástico 

augustano, como uma força concorrente ao poder de Tibério dentro da própria Casa 

Imperial431. 

Mesmo diante desse contexto turbulento e das diferentes conjunturas mais 

específicas que o antecedem e o sucedem, Tácito destaca uma regularidade: a condução 

dos casos de maiestas por Tibério foi ineficiente (Tac. Ann. 4. 6, 3). Isso aconteceu não 

só durante o período destacado como negativo, mas também durante a época tida como 

positiva do governo tiberiano. No entanto, o historiador não deixa claro junto a sua crítica 

qual era a singularidade negativa da administração do crimen maiestatis e nem qual foi o 

papel do imperador nisso. Na verdade, essa passagem parece ser descolada dos fatos 

narrados até o ano de 23 d.C. Essa afirmação parece se confirmar na análise das acusações 

 

 

430Cf. Seager (2005 [1972]), pp. 151-152; Levick, 1999 [1967], p. 144; Rutledge, 2001, p. 123; Costa 

Campos, 2013, p. 127. 
431 Isso é algo que, tal como Tácito destacou (Tac. Ann. 4. 18), foi utilizado por Sejano para inserir no 

princeps o medo de uma possível conspiração. Uma contraposição importante a leitura de Tácito é a linha 

seguida por Suetônio, que defendeu que Tibério usa Sejano para eliminar a oposição que se forma no 

entorno de Agripina Maior e seus filhos. Cf. Sue. Tib. 61. 
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e das reações do imperador diante delas. Entre 14 d.C. e 23 d.C., 20 possíveis acusações 

de maiestas puderam ser identificadas nas fontes432. Elas apresentam características 

diversas. Contudo, pelo menos doze ações diferentes são relacionadas aos crimina 

maiestatis433. Dessas doze, possivelmente nove não se enquadravam nas legislações 

republicanas e nem aparecem citadas por nenhum precedente no governo augustano434. 

Todas foram vetadas por Tibério. Somente as acusações envolvendo conspirações ou 

movimentações irregulares de tropas, já previstas nos precedentes republicanos das leis 

Apuleia e Cornelia, foram aceitas pelo imperador, sendo todas elas devidamente julgadas 

no Senado ou em outros tribunais pertinentes435. 

Esses dados, se vistos isoladamente, mostram que a condução do crimen 

maiestatis por Tibério até 23 d.C., aparentemente, não tinha nada de particularmente ruim. 

Muito pelo contrário, o imperador vinha seguindo regularmente a tradição jurídica 

precedente e impedindo que as leis fossem sobrepostas pela bajulação, suborno ou por 

ataques de delatores ambiciosos436. Diante disso, Steven Rutledge não parece errado ao 

afirmar que a retórica taciteana estaria em desacordo com os resultados dos casos de 

maiestas narrados, pelo menos até aquela data (Rutledge, 2001, p. 94). Outros estudiosos 

modernos, também destacam que a culpabilização do imperador pelas acusações de 

maiestas registradas anteriormente a 23 d.C. funciona nas narrativas históricas 

 
 

432 Cf. Cat. Tib. 1-20. 
433 São elas: 1) fazer um histrião entrar em local sagrado; 2) vender uma estátua de um imperador 

divinizado; 3) perjúrio com o nome de um imperador divinizado; 4) colocar a cabeça de uma estátua de 

Tibério em uma estátua de Augusto; 5) difamar membros da família imperial; 6) difamar um imperador 

divinizado; 7) celebrar a morte de um membro da família do imperador; 8) compor versos sobre a morte de 

um membro da família do imperador antes dele morrer; 9) converter uma estátua do imperador para 

diferentes usos; 10) sedição; 11) movimentar irregularmente tropas; 12) difamar o imperador. 
434 Se não considerarmos a possibilidade de Tito Labieno (Cat. Aug. 11) ter sido acusado de maiestas por 

suas obras, esse número vai para dez. 
435 A interferência de Tibério é particularmente visível em só um caso anterior a 23 d.C., o de Antístio Veto 

(Cat. Tib. 13). Nesse caso Veto, um nobre romano de destaque na Macedônia, foi absolvido de uma 

acusação de adultério em uma quaestio, mas citado por Tibério, em uma carta ao Senado, como culpado de 

auxiliar no levante do Rescúporis e na morte do rei Cótis. Sobre essa acusação, Seager afirma que não há 

nada que sugira que Antístio foi injustamente condenado e se atenta para possibilidades de suborno dos 

iudices, o que justificaria a intervenção posterior de Tibério (Seager, 2005 [1972], p. 181). Já David Shotter 

destacou que mesmo se assumirmos a culpa de Anstítio, a interferência do imperador certamente foi mal 

interpretada pela opinião pública, o que parece ter sido um sinal da dificuldade de comunicação de Tibério 

com os setores aristocráticos e populares do Império (Shotter, 1980, pp. 232-233). 
436 No entanto, como Robin Seager destacou, por mais que o princeps quisesse influenciar o mínimo 

possível, a sua mera existência muda toda a dinâmica social e política do sistema, pois monopolizava as 

redes de solidariedade e influência a partir da premissa essencial de primazia que era a base do poder 

imperial. Segundo ele: “Tibério estava fadado a reduzir a liberdade republicana - e não apenas a liberdade 

dos júris de decidir por si mesmos ao invés de se render a decisão imperial e a tentação constante de fazer 

o que o princeps queria, mas a liberdade republicana tradicional do homem poderoso de exercer todo o 

peso de sua influência, nos tribunais e em outras partes da vida pública, em apoio a seus próprios interesses 

e aos de seus amigos e dependentes” (Seager, 1967, p.126). 
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disponíveis mais como um componente retórico para construção de um cenário de 

corrupção das leis, degeneração moral e tirania dos principes do que, particularmente, 

contendo aspectos condizentes com a própria ação política imperial e com o papel do 

imperador na administração da justiça437. 

De fato, há uma discrepância entre a narrativa dos casos e a opinião posterior sobre 

esses mesmos casos, em relação à gestão do crimen maiestatis por Tibério. No entanto, o 

posicionamento taciteano deve ser mais bem contextualizado. Não é só um objetivo 

narrativo de expor a degradação da gestão tiberiana que deve ser considerada aqui. A 

crítica do historiador trajanino é indissociável da imagem dos delatores nos Anais e da 

aparente passividade do imperador diante da presença nociva desses indivíduos. Duas 

questões podem ser apontadas, quanto a isso. Primeiramente, convém considerar o 

julgamento retrospectivo que Tácito – escrevendo cerca de um século depois – tem do 

governo tiberiano. A distância temporal, permitiu ao historiador ter conhecimento 

completo e ser influenciado por toda uma tradição literária que destacou os efeitos 

nocivos da delação e os abusos desses indivíduos ao explorarem o crimen maiestatis, 

dentre outros crimes, como arma de enfrentamento aristocrático responsável por perverter 

a hierarquia social e a prática regular da justiça, não só durante o governo de Tibério, mas 

quando esses pontos já estavam consolidados literariamente como marcas negativas 

muito presentes nas dinastias Júlio-Cláudia e Flávia.. 

Provavelmente, após o governo de Domiciano, marcado na literatura posterior 

pelas críticas às perseguições políticas envolvendo a ordem senatorial438, a questão dos 

delatores se tornou uma discussão pertinente. Quanto a isso, é impossível não levar em 

consideração que Trajano, o modelo de governante taciteano, foi responsável pela 

concretização de legislações de regulação da delação e por ações públicas bastante 

incisivas na punição de delatores do período flaviano439. Assim, também é necessário 

 

437 Cf também Seager (2005 [1972]), p. 126; Levick, 1999 [1967], p. 144. Ainda sobre uma possível leitura 

taciteana que expõe Tibério como articulador indireto das acusações de maiestas, Robin Seager (Op. Cit., 

p. 126) afirma que a acusação de Tácito (Ann. 1. 72, 2) de que o imperador revive a lex maiestatis é 

enganosa, primeiro essa lei jamais foi revogada anteriormente e, segundo, porque não é Tibério quem revive 

a lei, mas sim os delatores. Nesse sentido, segundo Seager, o que Tibério faz é cumprir os precedentes e a 

tradição jurídica que lhe foram deixados, tal como mostrado na análise dos casos pertinentes. 
438 Tal como no caso de Tibério, a delação é uma marca importante vinculada ao governo de Domiciano. 

É sobre esse princeps que Tácito estabelece suas principais críticas políticas. Sobre a delação nesse período, 

cf Rutledge, 2001, pp. 129-136. Sobre a construção da imagem retórica e de toda uma tradição negativa 

sobre a reclusão, crueldade e tirania de Domiciano cf. Dias, 2019. 
439 Plínio, o Jovem narra sobre a punição aos delatores do período de Domiciano em Plin. Pan. 34. Quanto 

a isso, John Crook, (1955) e Keith Waters (1969) destacaram que essa punição recaiu somente sobre os 

delatores menores, pois aqueles mais poderosos continuaram a exercer influência política sob Trajano. 

Julián Bennet (2001, pp. 120-121) destacou que além de punir os delatores menores que atuavam sobre o 
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considerar que a crítica à postura de Tibério se faz igualmente como um elogio as ações 

trajaninas. Tácito não tem preocupações em se posicionar diante do passado ao projetar 

seus problemas naquela realidade. Ele julga com os olhos de seu próprio tempo e através 

daquilo que vê expressa seus sentimentos e pensamentos em sua obra. Nesse caso, parece 

uma hipótese admissível que ele situe a proliferação dos delatores e a apropriação desses 

homens em relação aos casos de maiestas como resultado da postura pouco resoluta de 

Tibério440. 

Se pensarmos nesse ponto, a consideração de Tácito sobre a administração do 

crimen maiestatis durante os primeiros anos do governo tiberiano não foi, 

necessariamente, desconexa em relação à sua própria narrativa dos processos. No entanto, 

amparado pelo conhecimento do passado, esse historiador não situa a delação e o 

desenvolvimento do crimen maiestatis dentro do período narrado, projetando-o no seu 

próprio contexto de escrita. Lida assim, a posteriori, a referência ao mau uso das leis de 

maiestas antes de 23 d.C. não é uma crítica pelo imperador estar interferindo no uso 

regular da lei e pervertendo as tradições, mas, justamente, devido à neutralidade tomada 

como inação tiberiana. Mesmo encarada assim, essa crítica pode não ser exclusiva ao 

imperador, mas também, como a própria narrativa taciteana nos sugere, é extensiva à 

aristocracia, que submissa e individualista agiu de maneira cooperativa com a perversão 

da justiça e das instituições públicas, renunciando à sua liberdade política e buscando de 

forma servil e autodestrutiva, conquistar o favor imperial. 

Essa visão taciteana do período, bem como a vinculação do crimen maiestatis 

como uma ferramenta política de repressão aristocrática pelo imperador, são leituras 

comuns não só à narrativa de Tácito, mas em relação à maioria das fontes. Quanto à 

segunda questão, já a tratamos em parte no subcapítulo anterior, sugerindo que os 

julgamentos de crimina maiestatis se tornaram uma forma política de comunicação entre 

o imperador e a aristocracia dentro da esfera pública, indicando uma relação de proteção 

mútua, mas também de regulação dos limites da competição aristocrática. Sob Tibério, 

esse papel do crime se consolidou de maneira mais clara. No entanto, novos problemas 

foram colocados, na medida em que, como veremos, há sob o governo tiberiano a 

transição de uma lógica comunicativa mais cooperativa para um modelo mais 

 

 

governo de Domiciano, Trajano proibiu delações anônimas, suborno e tortura de escravos pertencentes ao 

acusado e introduziu um corpo de investigadores públicos. 
440 A indignação de Tácito em relação ao apoio de Tibério aos delatores é visível nos Anais. Cf. Tac. Ann. 

4. 30,3. 
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centralizado, personalista e dependente da atuação imperial. Diante desses novos 

aspectos, o caso de Clutório Prisco (Cat. Tib. 14), que será analisado a seguir, contribui 

para entendermos tanto as dificuldades enfrentadas na comunicação entre imperador e 

aristocracia durante o governo tiberiano, como a maneira pela qual as fontes condicionam 

teleologicamente a exposição dos acontecimentos e as reações do imperador diante desses 

acontecimentos, induzindo o leitor a atribuir um caráter negativo às ações imperiais. 

4.3.1. “Legesque, si maiestatis quaestio eximeretur, bono in usu” (Tac. Ann. 4. 6, 2): 

Clutório Prisco e o crimen maiestatis no governo de Tibério entre 14-21 d.C. 

 

A acusação contra Clutório Prisco aconteceu em 21-22 d.C. Esse episódio é bem 

documentado, tendo sido citado nos “Anais” (Tac. Ann. 3. 49-51) e por Dião Cássio 

(Cass. Dio. 57. 20, 3-4). Quanto ao réu, Clutório era um equestre, aparentemente muito 

rico441. Tácito destaca que Tibério o havia premiado anteriormente por um poema, no 

qual ele lamentava a morte de Germânico (Tac. Ann. 3. 49). Segundo o relato das fontes, 

Clutório foi acusado por ter composto outros versos, dessa vez durante a doença de Druso 

César, e os lido na casa de P. Petrônio, frente a várias matronas romanas. O motivo para 

essa ação parece ter sido a exposição das suas habilidades poéticas e a esperança de uma 

nova premiação, algo possível, caso o filho de Tibério morresse. Druso, que ocupava a 

posição de cônsul na época, havia ficado muito doente no final do ano de 21 d.C., mas, 

para o azar de Clutório, se recuperou pouco depois442. 

Não sabemos nada sobre o delator/acusador, mas o papel do cônsul, Quinto 

Hatério Agripa, parece ter sido fundamental na condenação do réu. Segundo Tácito, foi 

ele quem propôs que se impusesse a Clutório a pena de morte. Isso se deu após o 

testemunho de algumas matronas, que ouviram a declamação do poema em questão e 

confirmaram seu teor subversivo – com exceção da sogra de Petrônio, Vitélia, que 

afirmou nada ter ouvido. A proposta do cônsul parece ter enfrentado uma pequena 

resistência, confirmada por Tácito (Ann. 3. 50) no discurso de Marco Lépido. Nesse 

 

441 Plínio, o Velho (Plin. HN. 7. 129) afirmou que Clutório Prisco comprou um dos eunucos de Sejano, 

Paezon, por 50.000.000 de sestércios, 50 vezes mais do que o piso censitário mínimo necessário para um 

senador. Isso pode ter sido uma motivação importante para a acusação contra Clutório. Como destacou 

Steven Rutledge, a motivação econômica, apesar de não ser, na maior parte das vezes, preponderante, não 

pode ser descartada na ação dos delatores (Rutledge, 2001, p. 40). 
442 Druso, ao que tudo indica, estava ainda se recuperando da doença, na época da acusação de Clutório. Os 

relatos não citam nenhum tipo de participação do filho do princeps no evento, o que contribui para essa 

teoria. Se ele participasse de alguma forma, mesmo se houvesse algum boato nesse sentido, por que Tácito 

ou Dião omitiriam isso? Outro ponto a ser destacado é que, se Druso representava Tibério nesse momento, 

porque o discurso de Lépido sugeriu esperar uma decisão de Tibério? A não-participação de Druso têm 

respaldo em estudos modernos, cf. Rogers, 1935, p. 63. No entanto, para uma visão divergente cf. Shotter, 

1969, p. 15. 
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discurso, esse aristocrata sugeriu que a pena de morte não fosse sancionada e que se 

punisse Clutório, tal como se ele fosse réu de maiestas [quod perinde censeo ac si lege 

maiestatis teneretur]443. No entanto, ao que indica a narrativa taciteana, a imensa maioria 

dos senadores foi a favor da proposição do cônsul Agripa [ceteri sententiam Agrippae 

secuti]. Clutório foi morto, ainda na prisão. 

Esse caso fez com que Tibério repreendesse posteriormente o comportamento dos 

senadores – tão apressados em condenar cidadãos romanos. O princeps, como devemos 

lembrar, estava fora de Roma nesse momento, tendo viajado para a região da Campânia 

ainda no começo daquele ano, com o pretexto de tratar problemas de saúde444. Lá, o 

imperador estendeu sua estadia por cerca de vinte meses. Mesmo à distância, o imperador 

elogiou Marco Lépido e como Tácito destacou, não repreendeu diretamente Hatério 

Agripa. Ainda quanto a esse caso, tanto Tácito (Ann. 3. 51), como Dião Cássio (57. 20, 

4) pontuaram que a decisão do Senado quanto ao destino de Clutório foi seguida pela 

aprovação de um decreto de que nenhuma decisão capital fosse publicada ou executada 

antes do prazo de dez dias, o que garantiria tempo, para que o imperador revisasse a 

decisão445. 

Diante dessa exposição narrativa, o caso contra Clutório Prisco - apesar das 

dúvidas quanto à acusação, principalmente, se foi ou não maiestas446 - me parece 

particularmente importante para entendermos vários aspectos que afetaram diretamente o 

retrato do crimen maiestatis durante o governo de Tibério. Primeiramente, parece uma 

constatação bastante razoável que na ausência do imperador e de Druso César, os 

senadores tinham uma oportunidade de independência deliberativa bastante rara naquele 

 
 

443 Ao que indica Tácito, dentre os senadores mais importantes, o único que foi a favor da alternativa 

defendida por Lépido foi Rubélio Blando (Tac. Ann. 3. 51). 
444 A referência de Tácito sobre a ausência de Tibério no início do ano aparece inicialmente em Ann. 3. 31 

e é repetida em Tac. Ann. 3. 47 e Tac. Ann. 3. 41. No entanto, essa informação é suprimida nos capítulos 

referentes ao caso de Clutório e há um claro efeito de presença nas ações e palavras atribuídas a Tibério.  
445 Algo que também aparece de forma menos contundente no relato taciteano. Cf. Tac. Ann. 3. 51, 3. 
446 Quanto a esse caso, convém deixar claro não me parece que a acusação contra Clutório tenha sido julgada 

como maiestas imminutae, apesar dessa possibilidade não poder ser descartada. Se assumimos a hipótese 

de Richard Bauman, o crime de Clutório não parece se enquadrar nas leis criminais romanas da época. Para 

Bauman a referência usada para esse julgamento parece ter sido malum carmen, feitiço ou maldição 

estabelecido pela Lei das XII Tábuas cuja pena era a morte (Bauman, 1996, p. 59). A fala de Marco Lépido 

também é uma evidência importante de que os senadores estavam julgando Clutório por outra coisa, pois 

Lépido sugere que diante da inofensividade do réu lhe fosse permitido partir e que, só posteriormente, ele 

sofresse as punições cabíveis aos réus de maiestas: a interdictio, perda de propriedade e dos direitos cívicos. 

Se assumirmos essa posição, algumas questões que já foram abordadas nesse capítulo são reforçadas: 1) 

crimes contra a domus Caesaris não eram, pelo menos até 21-22 d.C., diretamente vinculados a qualquer 

lex maiestatis e que, provavelmente, não existiam precedentes condenatórios nesse sentido; 2) a falta de 

precedentes seria uma explicação consistente para que um caso de um equestre, que não fosse maiestas, 

fosse levado ao Senado. 
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tempo, pois o princeps parece ter sido uma figura assídua nos tribunais públicos e nas 

sessões do Senado quando estava em Roma447. Assim, mesmo se assumirmos que Tibério, 

tal como indicam as fontes, procurou agir de maneira neutra e até mesmo inerte - o que 

contribuiu para construção do seu retrato como alguém “ambíguo” e “difícil de ler” - sua 

mera presença era um elemento orientador do debate, que mesmo indiretamente oprimia 

a liberdade de expressão nos espaços públicos448. 

Quanto a isso, Dião Cássio destacou a ausência do imperador de maneira central 

na sua narrativa. Esse historiador atribuiu a repreensão do princeps aos senadores a seu 

desejo, ainda oculto naquele momento, de restringir a independência do Senado. Diante 

disso, Dião afirmou que a irritação de Tibério não foi pela postura excessivamente 

rigorosa do Senado, mas porque os senadores haviam decidido sobre a morte de Clutório 

Prisco sem sua aprovação – algo que, segundo ele, se confirmava pelo decreto posterior. 

No entanto, o que Dião suprime em sua narrativa é que esse decreto não partiu do 

imperador, mas dos senadores. Por mais que possa ter sido promovido indiretamente pelo 

princeps, o adiamento da execução de decisões capitais tomou a forma de um senatus 

consultum. Tácito deixa isso claro (Tac. Ann. 3. 51) e não há motivos para duvidar dessa 

informação, já que uma medida arbitrária de Tibério nesse sentido seria muito bem 

aproveitada no relato taciteano para construir o retrato da degeneração e tirania tiberiana. 

Ademais, uma decisão como a desse SC, que realmente limitava a soberania 

decisória do Senado, não parece ser contraditória ao que as fontes retratam sobre a 

incapacidade ou desinteresse dos senadores, como grupo regente de uma instituição cívica 

basilar ao sistema político, em administrar questões importantes de forma independente. 

Como destacado na narrativa taciteana, não era a primeira e nem seria a última vez que 

os senadores renunciavam à sua autonomia para concedê-la ao imperador 449. A novidade 

 

447 Cf. Sue. Tib. 33; Cass. Dio. 60, 52. 
448 Tal como sugere a fala de Galo Asínio, em Tac. Ann. 1. 12, 4 Nessa fala, em relação ao caso de Grânio 

Marcelo (Cat. Tib. 3), Tibério, irritado, afirmou que daria sua opinião sobre as acusações feitas. Nesse 

momento, o imperador foi questionado por Galo Asínio se daria sua opinião antes ou depois dos demais. 

Esse senador justifica que se fosse antes ele conduziria as demais opiniões, fazendo o debate perder o 

sentido, caso fosse depois ele poderia se irritar com aqueles que discordassem dele. Esse caso é importante 

para retratar que a existência do princeps restringia profundamente a liberdade decisória dos senadores e 

era uma influência condutora para as discussões do Senado, independentemente do nível de neutralidade 

assumido por cada imperador em particular. 
449 O esvaziamento da participação política no Senado pode ser notado desde o período augustano. Não é à 

toa que em 9 a.C., Augusto precisou definir um quórum mínimo para as sessões senatoriais e penalidades 

para ausência nas reuniões fixadas em calendário (Sue. Aug. 35). Quanto a isso, Tácito aponta claramente 

que o clima político da época tiberiana era mais de senadores propensos à servidão e ao desinteresse do que 

de um princeps propenso ao domínio. Cf. Tac. Ann. 3, 65, 3; 3.53-54. Alguns casos demonstram o 

desinteresse e a indiligência do Senado. Em 27 d.C., com Tibério em Capri, os senadores absteram-se de 

decidir sobre o destino de Quintílio Varo, acusado publicamente de um crime desconhecido por Domício 



202  

parece ser, nesse caso, a aceitação imperial quanto à essa renúncia. Provavelmente 

também não foi um clamor republicano por libertas que justificou a aparente 

independência dos senadores ao julgarem Clutório Prisco na ausência de Tibério, mas sim 

o desejo de afirmar a piedade filial desses mesmos senadores aos membros importantes 

da Casa Imperial450. 

O episódio da acusação contra o também equestre Lúcio Ênio (Cat. Tib. 16)451, 

por exemplo, pode ajudar a ilustrar melhor essa última questão. Segundo Tac. Ann. 

3.70.2–3, Ênio foi acusado de maiestas imminutae por ter usado a prata de uma estátua 

imperial para propósitos variados. Tibério, coerente aos precedentes dos casos de Falânio 

(Cat. Tib. 1) e Grânio Marcelo (Cat. Tib. 2), vetou o processo, absolvendo o réu. Reagindo 

ao veto do imperador, Ateio Capitão manifestou sua opinião contrária e criticou-o 

abertamente por impedir que os senadores exercessem seu direito de julgar. Capitão se 

justificou afirmando que, ainda que o César perdoasse ofensas pessoais, cabia ao Senado 

punir as ofensas à res publica. Na sequência da narrativa desse evento, Tácito destacou, 

em um grifo pessoal, que não foi a libertas aristocrática visando autonomia na 

administração do Império, mas a ânsia por bajulação que guiou as palavras de Capitão. 

Diante da narrativa tacietana, o caso de Ênio, tal como o de Clutório, indicam que os 

senadores não enfrentaram o imperador para terem direito a uma liberdade republicana, 

há muito já superada como realidade política 452. O objetivo do Senado, nem se assemelha, 

na verdade, com àquele que levou a tantos conflitos entre senadores e ordem equestre 

durante os séculos II e I a.C.: o direito de acusar e julgar livremente seus pares. Agora, o 

resultado da independência senatorial no caso de Clutório e o motivo da reclamação de 

 

Afro e Público Dolabela, procurando esperar o imperador para isso (Tac. Ann. 4. 66). Em 21 d.C, o Império 

estava ameaçado pela rebelião de Tacfarinas, no norte da África. Tibério escreveu ao Senado, que ainda 

nomeava os governadores da África e da Ásia, instruindo-o a selecionar para a África um homem capaz, o 

Senado devolveu o pedido, requisitando uma indicação do imperador (Tac. Ann. 3. 32). A carta de Tibério 

em 22 d.C (Tac. Ann. 3. 53-54), direcionada ao Senado, estabelece uma reclamação clara sobre a falta de 

autonomia dos senadores diante da votação de uma lei sumptuária. Essa questão se manifesta 

progressivamente no relato taciteano, Dubouloz (2017, p. 12) aponta que Tácito ilustra um processo de 

deterioração da auctoritas senatorial. Nesse processo, os senadores inicialmente se mostram incapazes 

como maridos, não conseguindo controlar suas esposas. Posteriormente, a falta de autoridade privada é 

projetada em âmbito público, mostrando que da mesma forma esses indivíduos não conseguem gerenciar o 

Império. 
450 Tal como afirmou Seager, o caso de Clutório Prisco mostra que o Senado era um grande artífice de 

condenações de pares e que Tibério não era o catalizador disso, mas sim a barreira (Seager (2005 [1972]), 

p. 134). 
451 Sobre esse caso cf. Cat. Tib. 16. 
452 Como sublinhou Tácito (Ann. 1. 2; Ann. 1. 3, 7), no início dos Anais, a geração que viveu o governo de 

Tibério havia crescido e se estabelecido politicamente já durante o governo de Augusto e os poucos que 

viveram antes, se lembravam, provavelmente do período de caos ocasionado pelos conflitos civis. A 

República de Mário, Saturnino, Norbano, Marco Antônio Orador e Sula já havia, há muito, se tornado um 

conto nostálgico nos livros de história. 



203  

Ateio Capitão, após a absolvição de Lúcio Ênio, parece ser uma ânsia por liberdade de 

reverência. 

As motivações de Capitão – descrito por Tácito como um grande jurista – e do 

cônsul Agripa – indivíduo, ao que tudo nos indica, vinculado à Casa Imperial453 – podem 

ser lidas de maneira mais complexa do que a polarização em uma dicotomia artificial 

entre bajulação e liberdade nos permite. Esses eventos fazem mais sentido se 

considerarmos que havia uma sobreposição, cujos limites ainda não eram muito claros, 

entre ofensas públicas e privadas em relação ao imperador. Nesse contexto, a libertas 

senatorial, deixaria de ser vista como a liberdade de servir diretamente ao populus 

romanus e tornaria o serviço público conectado ao imperador, pois era ele quem passara 

ser o fiador da pax e da estabilidade da comunidade cívica. Nesse caso, a fala de Capitão 

e a punição severa dada a Clutório, demonstrariam uma disputa pelos espaços de 

reverência ao imperador e pela definição dos limites entre a persona pública e privada 

desse, que era o indivíduo mais importante do Império. Entendida assim, reduzir os 

eventos descritos à condição de demonstrações de bajulação ou liberdade parece mais 

uma polarização retórica, incapaz de desenhar a complexa realidade política da época. 

Separar o serviço público e aquilo que poderia ser o serviço aos interesses do princeps 

era algo cada vez difícil não só para Tibério, mas também para a própria aristocracia, que 

não estava totalmente consciente sobre o seu papel diante desse novo cenário, nem das 

maneiras de cumpri-lo. 

Tendo em vista essas questões e retornando ao caso de Clutório, a explicação 

dioniana das pretensões de tirania de Tibério em relação ao Senado me parece reduzir a 

complexidade da situação454. Como vimos na introdução desse capítulo, durante o 

governo de Augusto, o Senado passou a ter a prerrogativa legal de julgar qualquer caso, 

regular ou não, desde que fosse considerado uma ameaça à securitas publica. No entanto, 

desde pelo menos 16 d.C. a questão sobre a necessidade de aprovação de Tibério para as 

 

 

 
453 Há uma ligação aparente entre Agripa e membros importantes da Casa Imperial, o que contribuiria para 

a ideia de que ele agiu visando o favor do princeps e de Druso e não para ressaltar a independência do 

Senado. Cf. Tac. Ann. 2. 51, 3. Nessa passagem Tácito destacou o parentesco do cônsul de 21 d.C. e 

Germânico e sua ligação de amizade com Druso. Convém, por fim destacar que na ocasião narrada por 

Tácito, são os césares que apoiam abertamente a eleição de Agripa à pretura, ainda que essa escolha fosse 

contra a lei regular. 
454 Como fica claro em Cass. Dio. 57. 19. 1-8, a morte de Germânico (19 d.C.) é, para Dião, o ponto de 

virada do governo tiberiano. Diante disso, parece uma estratégia narrativa lógica aumentar 

progressivamente o tom da tirania dentro do texto. Uma postura mais rígida em relação à liberdade 

senatorial endossaria esse ponto do texto dioniano. 
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definições do Senado aparentemente vinha sendo discutida455. Diante dos demais casos 

daquele período, parece razoável supor que a consulta ao princeps quanto às decisões 

senatoriais já era uma prática recorrente, ainda que não tivesse se tornado uma 

formalidade legal. 

Outro ponto a destacar ainda, é que o suposto ataque de Clutório à Druso, que 

esteve em julgamento, não se fez em ações, mas simplesmente por palavras. Além disso, 

não se voltava contra Tibério, mas contra a segurança de seu filho. Desse modo, sem 

debates ou polêmicas como ocorreu sob Augusto, consolida-se uma perspectiva de que a 

casa do Imperador é diversa das demais casas aristocráticas, tendo um peso 

qualitativamente diverso na esfera pública. E, além disso, que sua maiestas pode ser 

atingida por ações, como conspirações, mas também por palavras que possam lhe retirar 

a estabilidade, ainda que esse não seja seu propósito, como é claramente o caso dos 

poemas em homenagem a Druso. A maiestas da casa imperial está, então, ligada não só 

a ações e palavras, mas também à interpretação que se dê a essas. Trata-se de um universo 

bastante amplo e sujeito a muitas incertezas. A crescente ampliação do âmbito de 

aplicação da maiestas é seguramente um elemento importante a ser considerado pelos 

autores de nossas fontes, majoritariamente escrevendo em contexto bastante posterior aos 

eventos, quanto à adequação ou abuso de sua aplicação. 

Nesse contexto de mudanças, a existência de uma prática consolidada – que era 

haver espaço para a atuação imperial nas decisões – que nesse episódio específico havia 

sido obtusamente obstruída, justificaria certa irritação do imperador. Ao condenarem um 

réu sem consultá-lo os senadores o impediram de exercer a clementia, juridicamente 

materializada no ius auxili, parte do poder tribunício. Essa quebra naquilo que 

aparentemente era a prática jurídica regular, não pode ser subestimada, pois era algo que 

lesava diretamente a estabilidade da comunicação entre princeps e a aristocracia 

senatorial456. Essa questão se intensifica se considerarmos a insistência de Tibério em 

 
455 Cf. Tac. Ann. 2. 35. Nessa época, estabeleceu-se sob proposta de Galo Asínio para que nada fosse 

discutido na ausência do imperador. O relato de Tácito aponta que a discussão se deu em relação a questões 

vinculadas à Itália e às províncias [eoque conventum Italiae et adfluentis provincias praesentiae eius 

servanda dicebat]. No entanto, condenações capitais de pessoas proeminentes podem ter feito parte desse 

grupo, já que os demais casos dos anos de 21-22 d.C., período em que Tibério se ausenta, contam com a 

expressa anuência do imperador. 
456 O que torna essa questão ainda mais relevante é que essa relação não era definida legalmente, mas pela 

prática política recorrente. Quanto a isso, a ação do Senado no caso de Clutório também pode ser lida como 

um indício de que Tibério não monopolizava o exercício da justiça, já que muitas vezes, os resultados das 

ações vão ser contrárias aos desejos do imperador. Vários de seus amici, inclusive, são condenados durante 

seu principado, como destacou Suetônio (Suet., Tib, 55). Sobre isso, Bárbara Levick (1999 [1967], p. 142), 

aponta que a intervenção de Tibério em relação a ações judiciais não pode ser reduzida a um fator de 
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separar ofensas privadas e públicas envolvendo a ele e sua família. Lida diante desse 

contexto, a postura de Lépido é considerada louvável pelo imperador não por ser 

aparentemente mais branda ao sugerir que o Clutório fosse banido e seus bens 

confiscados457, mas justamente por oferecer a oportunidade do princeps ser consultado e 

oferecer sua clemência ao réu458. O elogio posterior de Tibério a Lépido é um sinal 

importante disso (Tac. Ann. 3. 51, 3). A fala desse senador (Tac. Ann. 3, 50) demonstra 

que ele avaliou a situação bem melhor que seus pares e sugeriu uma penalidade que não 

impedisse a intervenção do imperador, algo impossível depois da execução do réu. 

A crítica taciteana quanto ao comportamento do imperador e em relação à decisão 

do Senado caminha em uma direção razoavelmente oposta à de Dião. Em consonância 

com as ideias colocadas no início desse subcapítulo, Tácito parece sentir falta, justamente, 

de uma postura mais assertiva de Tibério em relação ao comportamento funesto dos 

senadores. Ele afirmou que apesar de ter repreendido os patres pela rigidez excessiva, 

diante da gravidade do crime, o imperador agiu de forma ambígua e agradeceu a 

preocupação com a segurança dos membros da sua domus. Tácito ainda faz questão de 

destacar que o princeps não falou nada contra o cônsul Agripa459. 

Como já pontuamos anteriormente, convém relativizarmos as críticas taciteanas. 

que exigiam uma postura mais incisiva de Tibério. O mesmo deve ser feito sobre o 

comportamento do cônsul e dos senadores nesse caso. Devemos pensar, no início do 

século I d.C., quais eram as outras opções reais diante do ocorrido? Punir ou advertir 

Hatério Agripa diretamente seria uma atitude incoerente e politicamente nociva à libertas 

e a dignidade do consulado que ele ocupava. Isso não significa que Tibério não havia 

criticado a conduta do cônsul e que nem o pudesse fazer, caso quisesse. A crítica fica 

implícita no elogio a Lépido460. Qualquer coisa além disso, no entanto, seria extrapolar 

 

repressão, monopólio do poder e eliminação de adversários pelo imperador, pois amigos de Tibério ou 

membros importantes de sua base de apoio são frequentemente condenados. 
457 Conforme sugere Shotter, 1969, p. 14. 
458 Em Ann. 4. 20, 7, Tácito elogia Lépido. O elogio tem a ver com a capacidade de ação moderada desse 

aristocrata no governo de Tibério. Lépido não é um bajulador nem era alguém que se contrapunha 

diretamente ao poder imperial, promovendo a desconfiança do imperador e a instabilidade do sistema. Esse 

retrato de Lépido parece ser condizente com a leitura de suas ações no caso de Clutório Prisco. 
459 Cf. Tac. Ann. 1. 77, 3; 2, 51. David Shotter especula que a relação de Agripa com a família imperial o 

motivou a agir de maneira mais severa com o réu, talvez mesmo seguindo orientações obscuras de Tibério 

ou Druso. Já Rafael Costa Campos, por sua vez, destacou que após 23 d.C. há uma postura endurecida do 

Senado, principalmente dos cônsules, em relação aos casos de maiestas. Essa postura indicaria, para Costa 

Campos, a busca pelo favor imperial (Costa Campos, 2013, p. 161), mas sem indicar, no entanto, que Agripa 

cumpria ordens diretas do imperador ou de seu filho. Essa última proposta me parece mais interessante. O 

caso de Clutório acontece pouco antes dessa data e já pode ser um indício dessa postura dos cônsules. 
460 Na narrativa de Suetônio, Tibério se coloca ainda que de forma respeitosa, claramente contrário a decisão 

de Agripa – chamado pelo biografo de Quinto Hatério. Cf. Sue. Tib. 29, 1. 
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uma fronteira que esse imperador procurou respeitar rigidamente, pelo menos até aquele 

momento. Igualmente incoerente com a política tiberiana até ali, e uma decisão sem 

explicação lógica, seria se o imperador tomasse qualquer medida mais enérgica em 

relação ao Senado, para limitar a independência deliberativa e administrativa daquela 

instituição, além da simples repreensão verbal. 

Esse decoro na sua relação com os senadores e magistrados também pode ser visto 

no agradecimento de Tibério. Quanto a isso, palavras semelhantes podem ser encontradas 

no SC de Pisão Patre, quando os crimes de Cneu Pisão são enumerados pelo Imperador. 

Como destacou Yakobson (2003, p. 80), a fala de Tibério, nesse caso, pode ser lida como 

uma demonstração de ciuilitas pelo imperador. No momento da acusação de Pisão, com 

essa distinção, Tibério visou separar vinganças públicas e privadas461, ainda que 

valorizando o desejo de reverência à sua dignidade, estendida aos membros mais 

próximos de sua familia462. Tudo parece indicar que uma fala semelhante aconteceu no 

caso de Clutório. Fica claro que, pelo menos até 21 d.C., a relação entre imperador e 

aristocracia senatorial não era unilateral, mas baseada na reciprocidade. Ou seja, se o 

imperador esperava certo comportamento dos senadores, o contrário também acontecia. 

As narrativas de Tácito e Dião Cássio têm leituras diferentes sobre a postura e 

intenções de Tibério, ainda que se refiram ao mesmo acontecimento. Enquanto um 

destaca a neutralidade negativa a outro centra seu relato no início da interferência 

despótica por parte do imperador. Já os acontecimentos narrados, por um lado, nos 

mostram princeps, senadores e magistrados preocupados em manter uma comunicação 

 
461 Tal como no caso de Germânico, a posição de Druso dentro da família imperial não era irrelevante para 

a construção do caso de maiestas, pois adicionava um componente retórico importante na acusação. No 

entanto, pelo menos em 23 d.C., não tinha relevância jurídica, tal como o SC de Pisão Patre mostra. Cf. 

Potter; Damon, 1999. 
462 Cf. Yakobson, 2003, p. 79. Quanto a isso, Richard Bauman ainda destacou que a recusa recorrente de 

Tibério quanto ao título de Pater Patriae também estava conectada com a intenção desse imperador em 

separar crimes públicos de crimes privados (Bauman, 1974, p. 112). Essa postura se evidencia nos casos de 

15 d.C. Fânio, Rúbrio e Grânio Marcelo, por exemplo, que são acusados de atentados contra a dignidade 

imperial e a divindade de Augusto e tem seus processos vetados por Tibério. Em relação à divindade de 

Augusto, no entanto, Yakobson (2003, p. 94) destacou a importância do caso de Apuleia Varília, já em 17 

d.C., no qual o imperador muda sua postura inicial e sinaliza positivamente para punições à crimes desse 

tipo. De fato, convém considerar que o culto a Augusto rapidamente se espalhou pelo Império e se misturou 

ao culto cívico a cidade de Roma, se mostrando uma base simbólica importante para consolidação do poder 

de Tibério e do próprio Principado (Severy, 2003, pp.187-251). Essa questão pode ter sido importante para 

o alargamento das fronteiras públicas da divindade de Augusto ao ponto de atentados contra ela serem 

considerados dentre o rol dos crimina maiestatis. No entanto, quanto a isso, é importante salientar os limites 

da narrativa taciteana, que são escassos em detalhes processuais e confusos nos limites criminais. Por fim, 

Apuleia não parece ter sido punida por maiestas, mas sim pelo crime de adultério, o que serve para 

relativizar nossa leitura sobre a ampliação dos crimina maiestatis. Além dessas questões, convém 

considerar também que Apuleia era da linhagem de Augusto o que poderia ocasionar uma rigidez penal 

maior, como pôde ser observado nos casos das Júlias e de Agripa Póstumo, ainda sob o governo augustano. 
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equilibrada. No caso de Tibério, ele evitava repreender diretamente ações e decisões 

independentes daquela assembleia ou sobrepor sua posição aos cônsules em exercício, 

mesmo quando seus membros se portavam de maneira viciosa. Além disso, procurava 

não usar de sua superioridade para conquistar ganhos pessoais. Em relação aos senadores 

e magistrados, a ânsia de defender a maiestas principis é explicável devido à centralidade 

sistêmica da posição imperial tanto na concessão de benefícios materiais e simbólicos 

quanto na manutenção da pax e na administração da competição aristocrática. Quanto a 

isso, é possível notar no SC em questão certo reconhecimento dos próprios senadores 

sobre sua conduta abusiva e uma tentativa de estabelecer limites mais claros sobre a 

relação entre Senado e imperador naquele momento. 

Dessa maneira, casos como os de Clutório Prisco, Pisão Patre (Cat. Tib. 6) e Lúcio 

Ênio mostram que havia um debate ainda aberto sobre como tratar juridicamente a 

posição do princeps e da domus Caesaris em âmbito público. Ter consciência disso é 

essencial para compreendermos como a integração desses dois elementos na estrutura 

cívica foi um processo construído e não dado prontamente a partir do governo de Augusto. 

Além disso, esses casos, como toda a estrutura jurisprudencial inicial dos crimina 

maiestatis durante o governo tiberiano são indícios importantes de que não era o 

imperador quem impunha coercitivamente a submissão e a bajulação da aristocracia, nem 

foi Tibério quem reclamou para si o governo do Império, mas foi essa mesma aristocracia 

que se mostrou individualmente e coletivamente pronta para concedê-los463. 

Soma-se a essas questões, tudo que vimos nos capítulos anteriores, sobre como as 

definições legais do crimen maiestatis foram historicamente construídas através de 

variáveis políticas. Diante disso, era esperado que ruídos na comunicação entre Senado, 

populus e princeps – os principais elementos responsáveis por compor a res publica 

restituta augustana - se materializassem juridicamente, quer por leis quer por 

jurisprudência. A existência de uma dependência, assumida pelo Senado e pelo populus 

entre a segurança pública e a segurança da casa imperial não foi uma questão legalmente 

 

463 Quanto à disposição da aristocracia em dar poder ao princeps e de aceitar o exercício desse poder, Egon 

Flaig usou o conceito de “aceitação” ao invés de legitimação para descrever o Principado. Segundo ele esse 

conceito significa “o fato de que os setores relevantes de uma comunidade política apoiam o domínio de 

uma pessoa específica por seu consentimento explícito ou implícito. Tomada como uma categoria 

apropriada, essa noção implica que deve haver grupos específicos que precisam aceitar a pessoa do 

governante” (Flaig, 2011, p. 86). Apesar de discordar de algumas questões colocadas por Flaig - como 

sobre a ideia do Principado como uma monarquia (Ibidem., p. 82) e a irrelevância jurídica das leis na 

regulação desse sistema sociopolítico (Ibidem., p. 91) - concordo com uma perspectiva chave do seu artigo: 

apesar do Principado se consolidar de forma sistêmica, a posição superior dos imperadores necessitava de 

constantes demonstrações de aceitação de outros setores da sociedade romana para se manter (Ibidem., pp. 

90-91). 
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ou politicamente delimitada, mas vinha sendo ajustada desde o governo augustano pela 

construção de uma cultura política, que legitimava e reforçava essa relação como algo 

decisivo para a preservação do Estado e da competição por honra entre os aristocratas464. 

Nada disso era, contudo, pacificado sobre como deveria se dar na prática e quais os limites 

de ação e manifestação envolvidos. Questões como essas se encontravam em um debate 

aberto e são, justamente, as indefinições em relação as suas fronteiras, representadas pela 

necessidade da exposição simbólica da civilidade do imperador e do desejo de reverência 

do Senado, que vão levar a uma dificuldade progressiva em dissociar a maiestas populi 

romani da maiestas principis. 

4.3.2. O crimen maiestatis e o governo tiberiano: entre a influência de Sejano, o retiro 

de Tibério e a ascensão de Caio. 

 

As indefinições e dificuldades relacionadas à posição do imperador perante a 

aristocracia, principalmente a aristocracia senatorial, também viabilizaram um campo 

mais alargado – ainda que menor definido e, por isso, mais perigoso - de ação para os 

delatores. Esses indivíduos – tão detestados pelas fontes – sempre existiram na política 

romana465, mas ocuparam um espaço mais relevante durante o Principado. Isso pode ser 

atribuído, em parte, aos interesses próprios das fontes e a mudanças na disposição dos 

tribunais de justiça. Mas também os limites nebulosos entre bajulação/pietas aristocrática 

e a ambição individual por recompensas, bem como a preocupação em relação à securitas 

publica tiveram seu papel466. Como Steven Rutledge destacou, a proeminência dos 

delatores naquele cenário político e sua associação à defesa da dignidade do imperador 

 
 

464 Sobre essa internalização da dependência do bem-estar público com o bem-estar pessoal do imperador 

Cf. pp. 58-65. Robin Seager destaca que sob Tibério o populus romanus, as nações estrangeiras e os 

próprios magistrados reconheceram no imperador a capacidade de tomar decisões e não no Senado. Isso, 

contribuía para condicionar a dificuldade do Senado em agir com razoável independência e consolidava e 

expunha ainda mais a centralidade política do imperador Cf. Seager (2005 [1972]), p. 112. Quanto a isso, 

Veleio Patérculo destacou de maneira clara a dependência e reverência ao princeps como característica 

central para a viabilização estabilidade política e social do Império (Vell. 2. 124. 1). Isso, no entanto, não 

significava que o papel do imperador era como de um monarca, perante seus súditos. Como destacou 

Levick, a ambiguidade que cercava a posição de Tibério, intensificada por sua personalidade pouco direta 

e sua condução superficialmente imparcial dos negócios públicos, tornaram o sistema do Principado 

ineficaz, pois nem a aristocracia e nem o princeps sabiam claramente quais eram os papeis que eles 

deveriam representar e quais os limites do poder imperial e da ação política senatorial – e se é que eles 

existiam (Ibidem., p. 159). 
465Como destacou Dominique Monge Rodrigues de Souza (2019, p. 87), as estratégias de compensação 

para delatores existiam desde a República Tardia. Um exemplo disso foi a lex Acilia Repetundarum (cf. 

nota 331), que incentivava a delação através da concessão da cidadania, no caso de não cidadãos. Sobre a 

delação na República Tardia cf. Steel, 2016. 
466 Como mostrou Steven Rutledge a delação não era um fenômeno singular do Principado e nem 

significava, necessariamente, uma condição de expressão da bajulação parasitária, que Tácito atestou tão 

enfaticamente como nociva a sua ideia de libertas aristocrática (Rutledge, 2001, p. 3-5). 
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foram características de uma relação importante, que contribuiu para sustentar a estrutura 

simbólica e material do Principado, pois a garantia de segurança pública e de promoção 

no cursus honorum foram o leitmotiv da ação aristocrática e as bases estruturais essenciais 

para a estabilidade do poder imperial467. 

Vista dessa maneira, a ação dos delatores ainda pode cooperar para entendermos 

por que o imperador e a domus Caesaris se estabeleceram como um novo vértice para a 

competição aristocrática e quais os efeitos disso para a res publica. Por um lado, enquanto 

os padrões de comportamento e relacionamento entre aristocracia e imperador vão se 

consolidando, exemplos de aristocratas que tentavam ascender no cursus honorum 

através de mecanismos concorrentes ao poder imperial se tornavam cada vez mais raros 

e mais duramente reprimidos. Essa repressão, por sua vez, partia não só do princeps, que 

buscava monopolizar os meios simbólicos de legitimação, incentivando a competição e a 

fragmentação de possíveis grupos de oposição em seu entorno, mas também por essa 

própria aristocracia que, ansiosa pelo apoio do imperador e temerosa da sua inimizade, 

mostrava-se comprometida com a manutenção da hierarquia social e não hesitava em 

atacar seus pares468. 

Por outro lado, o apoio do imperador, na medida em que as assembleias populares 

perdiam sua influência, se tornava uma certeza ainda maior de sucesso, principalmente 

para outsiders – homens novos, sem passado consular, e de origem municipal e provincial 

– inseridos na política imperial469. Essas questões indicam, necessariamente, que a 

centralização da personificação imperial não afetava só o crimen maiestatis, dando-lhe 

um ponto de referência jurídico, mas toda estrutura política e social do Império. Como 

 

467 Cf. Rutledge, 2001, p. 4. Quintiliano, em Instituições Oratórias (12. 7, 1-3) estabelece um papel público 

importante para o delator. Segundo o orador latino, apesar de ser mais honroso defender do que acusar, o 

papel de acusador é essencial, pois é que é ele que dá voz as leis e ao direito criminal público, punindo 

aqueles que ameaçavam o bem-estar da comunidade. Nesse ponto, é importante citar, tal como pontuado 

por Wilfried Nippel que a noção de que um Estado deveria assumir a vigilância dos cidadãos era estranha 

para os romanos. Nippel aponta que a fiscalização e segurança da comunidade eram um dever dos próprios 

cidadãos (Nippel, 1995, p. 2). Esse modus operandi, junto àquilo que Robin Seager aponta como a falta de 

uma promotoria pública nos moldes modernos, dava ao delator uma função social importante para a 

estabilidade do sistema, contribuindo para evitar distúrbios em relação à ordem pública e conspirações 

contra o imperador (Seager, (2005 [1972]), p. 138). 
468 Uma possível solidariedade aristocrática parece ser mais uma miragem criada pelas fontes do que uma 

articulação política real. Sobre a não-homogeneidade da aristocracia do século I d.C, cf. Rutledge, 2001, p. 

28; Faversani; Joly, 2013. 
469 Esses homens foram inseridos em uma lógica competitiva já em andamento, mas se viram 

constantemente tensionados para buscar dignidades e favores, devido à pouca projeção política familiar. A 

maior parte deles foram alçados pelo favor imperial. A retribuição, nesse caso, era quase imperativa 

(Rutledge, 2001, p. 22). No entanto, não eram só eles quem assumiam o papel de delação. Homens de status 

social elevado e antecedentes consulares, também vão assumir o papel de delatores. Durante o governo de 

Tibério, talvez Mamerco Emílio Escauro seja o exemplo mais famoso. Cf. Catálogo: Tib. 15; Tib. 44; Tib. 

67. 
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apontou Andrew Wallace-Hadrill (2006, pp. 298-302), o princeps e a domus Caesaris se 

tornaram um centro gravitacional, em torno do qual outras casas e agentes orbitavam. Por 

mais que se possa apontar um certo exagero dado por esse autor à centralidade da corte 

imperial (Faversani, 2012, p. 50), efetivamente é inegável que a casa imperial foi um polo 

importante para a organização de toda a aristocracia e sua competição tradicional por 

honras e prestígio. 

O desenvolvimento da representação das acusações de maiestas do início do 

governo de Tibério mostrou que, apesar da aparente resistência do imperador, o limite 

entre sua persona publica e a persona priuata era cada vez menos claro e mais difícil de 

ser visto na prática. Como mostrado anteriormente, as demandas dos delatores pela 

punição de novas ações envolvendo a persona do imperador são melhor lidas se vistas 

como pressões sociais, representativas de uma aristocracia que buscava novos caminhos 

de promoção política através da aproximação pessoal com o princeps. Um agravante para 

a complexidade desse cenário era que qualquer tentativa de dissociação entre o público e 

o privado não envolvia somente a posição do imperador, mas também passava por 

questões vinculadas aos membros mais influentes da familia Caesaris. Interferências de 

Lívia Augusta470, Germânico e Druso César471, além das tentativas de intervenção da 

própria Agripina Maior472, demonstram que os caminhos de acesso ao favor imperial 

constantemente recaíam sobre aqueles mais diretamente vinculados ao imperador. Isso 

aumentava não só as chances de ruídos na comunicação entre princeps e aristocracia, mas 

também a tornava mais complexa, pois outras variáveis, que não o favor direto do César, 

se colocavam no jogo político (Costa Campos, 2013 pp. 151-152). 

Quanto à concessão de benefícios aos delatores e acusadores, essa é uma questão 

marcante no governo de Tibério e que, como já destacamos, sofreu críticas sistemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

470 Os casos de Urgulânia (Tac. Ann. 2. 34, 8) e de Plancina (Tac. Ann. 6. 26), ambas protegidas de sofrerem 

com um processo judicial pela intervenção de Lívia, são os exemplos mais conhecidos. As constantes 

tentativas de vincular a difamação a mãe do princeps ao crimen maiestatis também reforçam esse ponto. 

Cf. Caso de Apuleia Varília (Tac. Ann. 2. 50). 
471 Nos casos de Druso e Germânico, como Tácito conta, o suporte dado a Quinto Hatério Agripa rendeu a 

esse homem uma pretura, ainda que em desacordo com a lei e com oposição de boa parte dos senadores. 

Cf. Tac. Ann. 2. 51, 3. 
472 Agripina tenta interceder junto ao imperador diversas vezes – cf. Tac. Ann. 4. 52 - em prol de seus 

amigos e parentes acusados diante do Senado. Nesse caso, no entanto, diferentemente da proteção 

concedida aos associados de Lívia, Tibério não apoia os pedidos. 



211  

de fontes posteriores. Os casos de Pisão Patre473 e Lúcio Escribônio Libão Druso474, por 

exemplo, mostram efetivamente que a acusação e delação, quando bem-sucedidas, 

poderiam ser um impulso político importante475. No entanto, como o Steven Rutledge 

mostrou, devemos relativizar o real número de homens que conseguiram sucesso político 

ou econômico através da delação, pois as fontes nos dão uma falsa impressão de 

quantidade nesse sentido, quando, na verdade, na maior parte do tempo existiam grandes 

incertezas em torno dessa ação, que desestimulavam as ações dos delatores476. 

Já em relação às redes de solidariedade paralelas de acesso aos benefícios da 

posição do imperador, elas parecem terem sido fortemente consolidadas a partir do retiro 

de Tibério para a ilha de Capri, em 26 d.C. e da ascensão do prefeito da guarda pretoriana, 

Élio Sejano. Esses dois pontos de ruptura são extremamente importantes para o 

desenvolvimento do retrato do crimen maiestatis, pois sinalizam a mudança de 

comportamento de Tibério em relação às acusações que lhe são apresentadas e à 

intensificação da ação dos delatores. É impossível saber claramente o que motivou a 

 

473Sobre o caso envolvendo Pisão cf. Cat. Tib. 6. Em relação a esse caso, Tácito (Tac. Ann. 3. 18) destaca 

que Tibério nomeou Vitélio, Verânio e Serveo, acusadores de Pisão a cargos sacerdotais e prometeu apoiar 

uma futura candidatura de Fulcínio Trião. 
474Cf. Cat. Tib. 4. Esse caso ainda nos ajuda a entender melhor a disposição dos senadores em aceitar 

acusações de maiestas vinculadas à crimes contra o imperador e à Casa Imperial e reforça a postura de 

neutralidade pública assumida por Tibério. Barbara Levick salientou a grande importância desse caso, 

inserindo-o como o fim do conflito sucessório iniciado ainda sob Augusto e um momento de consolidação 

política de Tibério (Levick, (1999 [1967], p. 154). Libão Druso foi acusado em 16 d.C. perante o tribunal 

senatorial. As fontes apontam crimes variados. Veléio Patérculo (Vel. Pat. 2. 130, 3), Suetônio (Sue. Tib. 

25, 1) e Dião Cássio (57, 15, 4), apontam diretamente para o crime de seditio, em que Libão estaria 

envolvido diretamente em uma conspiração contra Tibério. Sêneca, o Jovem (Ep. 70, 10) dá a entender que 

a acusação também seguiu esse caminho, quando afirmou que Libão Druso era um jovem com ambições 

superiores as suas capacidades. Tácito, quem nos oferece um panorama mais complexo sobre o caso, 

confirma a acusação de sedição (Tac. Ann. 2. 27, 1). No entanto dá a entender que a acusação de maiestas 

é recusada por Tibério, mas que o réu foi, posteriormente, levado ao Senado sob outras acusações. Ao que 

o historiador trajanino nos informa sobre essa trama, Libão Druso é condenado post-mortem – ele comete 

suicídio, quando vê a gravidade da sua situação - ainda que, aparentemente, por artes mágicas, que 

envolviam tanto o princeps, como senadores ilustres (Tac. Ann. 2. 30). Todos os acusadores de Libão têm 

suas carreiras políticas impulsionadas. Cf. Tac. Ann. 2, 32, 1. 
475 Como já vimos, os estímulos financeiros não podem ser ignorados, como nos mostra o caso de Clutório 

Prisco. Além disso, como Steven Rutledge (2001, p. 136) destacou, vinganças pessoais também poderiam 

ser motivações fundamentais. Em uma sociedade formada por uma elite que baseava sua superioridade na 

honra e na competição vingança e invidia sempre fizeram parte do cotidiano. 
476 Como Rutledge (2001, p. 23) destacou, o ambiente político, sempre muito competitivo e a resistência 

tradicional dos romanos contra mudanças na hierarquia social, mostram que na maior parte dos casos quem 

era elevado aos cargos mais altos eram homens de famílias já estabelecidas desde a República ou elevados 

durante o governo de Augusto. Sobre esse ponto cf. Seager (2005 [1972], p. 109) destacou que durante o 

período de influência de Sejano, poucos foram promovidos exclusivamente pela delação. A maior parte era 

já digna de ser promovida por outros motivos e o papel de delator só deu o impulso final que precisavam. 

As ações de calumnia derivadas de acusções de maiestas ajudam a ilustrar um pouco dos riscos envolvendo 

uma acusação pública. Cf. os casos de Mágio Ceciliano (Cat. Tib. 11), da irmã de Fírmio Catão (Cat. Tib. 

29), Marco Terêncio (Cat. Tib. 51), Cornélio Lêntulo Getúlico (Cat. Tib. 66), Lúcio Arrúncio, o Jovem 

(Cat. Tib. 77) e M. Cota Messalino (Cat. Tib. 53), como exemplos em que os acusadores foram punidos 

por calumnia devido a leviandade de suas acusações. 
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mudança da postura de Tibério durante a década de 20 d.C. No entanto, a vontade do 

imperador de se afastar do serviço público parece manifestadamente notável por ações 

anteriores à ascensão de Sejano ou a sua ida para Capri477. 

Em meio a essa aparente vontade de aposentadoria, a morte de Druso, provável 

sucessor, foi um golpe difícil de absorver, comprometendo os planos do princeps, apesar 

da aparente passividade e frieza frente ao ocorrido ter sugerido o contrário478. É possível 

notar nas fontes - ainda que marginalmente, já que a ascensão de Sejano e os conflitos 

entre ele e Agripina foram o foco dos relatos dessa época - que o período compreendido 

entre 23 d.C. e 26 d.C. constituiu-se bastante turbulento para as ambições sucessórias de 

Tibério. Fora a perda de seu filho, o imperador também viu durante esses anos um de seus 

netos falecer precocemente (Tac. Ann. 4. 15, 1). Além desses eventos, dentro de Roma, 

havia um claro clamor e até mesmo certo frenesi pela ascensão dos filhos de Agripina 

Maior, Druso Germânico e Nero Germânico. Isso não demorou a despertar as 

desconfianças de Tibério com efeitos nas redes internas de solidariedade entre a 

aristocracia a casa de Agripina e, especialmente, com a domus Caesaris479. 

Aqui surge um problema interessante que são os próprios limites da casa imperial. 

São os gestos e ações de Tibério que podem aproximar Agripina e seus filhos de sua casa, 

integrando-os na sua sucessão, ou afastá-los e, colocando-os à parte, deixando claro que 

qualquer promoção que recebam é uma hostilidade a sua casa e, no limite, pode ser 

interpretada como a preparação de uma conspiração. Pelo menos em um primeiro 

momento, através dos filhos, Agripina voltava a ter uma posição central dentro da família 

imperial e, consequentemente, da política romana480. Isso reacendeu publicamente a 

importância da herança genética de Augusto dentro do Império481. A posição de Agripina 

e seus filhos, contudo, pode ter assustado Tibério, não só por possíveis antipatias 

 

477 Robin Seager (2005 [1972], p. 101), destacou que é possível notar um desejo de aposentadoria em 

Tibério, pelo menos desde 21 d.C., quando ele divide o consulado com Druso. Durante esse ano Tibério se 

ausenta de Roma e deixa os negócios públicos nas mãos do filho. Essa questão também é destacada por 

Rafael Costa Campos (2013, p. 187). 
478 Cf. Tac. Ann. 4. 7; Suet. Tib. 52. 
479 Tac. Ann. 4. 8, por exemplo, mostra as demonstrações de pietas por parte dos cônsules e sacerdotes em 

relação aos filhos de Agripina e a repreensão enérgica de Tibério quanto a esse comportamento. Quanto a 

isso, Wallace-Hadrill, destaca que “não se deve presumir que tais cabalas se formavam [em torno de 

possíveis sucessores] com projetos explícitos no trono: a mera existência de um sucessor em potencial é 

suficiente para constituir um catalisador para a intriga dentro da corte imperial” (Wallace-Hadrill, 1996, p. 

304). 
480 É interessante notar que nos relatos cronológicos de Tácito e Dião Cássio, Agripina pouco aparece desde 

a morte de Germânico (19 d.C.) até a morte de Druso César (23 d.C). 
481 Essa questão aparece com algo visível em toda narrativa taciteana, atingindo seu auge com a discussão 

entre Tibério e Agripina, em Ann. 4. 52, onde a bisneta de Augusto expõe sua descendência e o imperador 

à acusa de regnum. 
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pessoais482, mas por eles oferecerem uma nova opção de acesso ao poder imperial e uma 

concorrência direta à autoridade do imperador em um momento em que o princeps se via 

razoavelmente isolado na liderança de sua própria casa483. 

É justamente nesse momento, para as fontes, que a influência de Sejano parece ter 

sido essencial para uma ruptura definitiva dentro da domus Caesaris. Tácito (Ann. 4, 17) 

e Dião Cássio (Cass. Dio. 58. 5) vão destacar claramente que é o prefeito do pretório 

quem alimenta a chama do ciúme e da desconfiança em Tibério e ao mesmo tempo surge 

como um ponto de apoio bem-vindo para a gestão do Império em um período em que a 

turbulência, dentro e fora da Casa Imperial, se misturava à aparente pouca disposição do 

princeps para enfrentá-la. As fontes também conectam o aumento do número e da 

agressividade dos delatores ao incentivo de Sejano484. Segundo elas, acusações como as 

de Cremúcio Cordo485 e Tício Sabino486, por exemplo, foram organizadas e executadas 

visando agradar o prefeito da guarda pretoriana. São associados de Sejano quem, segundo 

as fontes, também estão por trás das acusações contra Druso Germânico e Agripina Maior 

e todo o grupo de apoio aristocrático que estava supostamente vinculado a eles487. 

No entanto, não há nenhum aumento considerável no número e na variedade de 

acusações de maiestas atestadas pela documentação, pelo menos nesse momento, que 

sugira quantitativamente que a instabilidade política e a ascensão de Sejano foram 

 

482 Segundo Rafael Costa Campos: “A animosidade entre o Imperador, Agripina e Nero pode ser percebida 

em Veléio Patérculo: tendo em vista que a obra provavelmente foi escrita antes da queda de Sejano, em 31 

d.C, este autor lamenta a maneira como os três últimos anos de seu governo haviam afligido cruelmente o 

Imperador, entristecido e indignado com o sofrimento recebido por meu de sua nora e seu neto” (Costa 

Campos, 2013, p. 227). 
483 Aparentemente, as duas únicas fontes de apoio familiar de Tibério nesse momento são Lívia Augusta, 

que ficou doente em 22 d.C. e faleceu em 29 d.C. – justamente quando a influência de Sejano chega ao seu 

auge (Tac. Ann. 5, 3) – e Tibério Gemelo, seu neto, ainda muito jovem para oferecer uma opção política 

dentro da vida pública. A figura de Lívia, claramente importante na ascensão e consolidação do poder de 

Tibério parece obscurecida durante a década de 20 d.C. Dião Cássio afirmou que foi a aversão às 

intervenções da mãe que fez com que Tibério se mudasse para Capri (Cass. Dio. 57. 13). Tácito também 

destacou que Tibério procurou se distanciar cada vez mais da influência da mãe durante a década de 20 

d.C. 
484 Cf. Tac. Ann. 4. 66, 1. Quanto a isso, Bárbara Levick, por exemplo, afirmou que a partir do domínio de 

Sejano e da retirada de Tibério para Capri as barreiras para as acusações de maiestas são diminuídas e o 

número de precedentes criados aumenta vertiginosamente. Cf. Levick, (Levick, 1999 [1967], p. 154. 
485 Cf. Cat. Tib. 30. Sobre o caso de Cremúcio a bibliografia é extensa. Alguns o consideram a primeira 

condenação por difamação/maiestas do imperador durante o período tiberiano (Bauman, 1973 p. 114), 

outros defendem a ideia de que a acusação de difamação foi complementar a outra, omitida por Tácito 

(Rogers, 1965; Rutledge, 2001, p. 96). O que interessa para nós nessa acusação, no entanto, é que a 

inimizade de Cremúcio com Sejano parece ter sido fundamental. No entanto, realmente, a acusação de 

Cordo é isolada no relato das fontes e não me foi possível encaixá-la em nenhum precedente claro em 

relação à maiestas. A alternativa proposta por Rutledge, de que Cremúcio se matou antes que outras 

acusações fossem expostas por Sejano faz sentido, mas carece de embasamento documental. 
486 Cf. Cat. Tib. 33. 
487 Sobre as perseguições de Sejano à Agripina e Druso, cf. Cass. Dio. 57. 22, 4; 58, 22, 4; 58. 3, 7-9; Tac. 

Ann. 4. 12; Tac. Ann. 4. 17; Tac. Ann. 4. 54; Tac. Ann. 4. 60; Tac. Ann. 4. 67; Tac. Ann. 5. 4. 
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fundamentais para o desenvolvimento do crimen maiestatis. Entre 23 d.C. e 31 d.C., até 

a morte de Sejano, houve 19 possíveis casos de maiestas destacados pelas fontes488, quase 

o mesmo número dos primeiros oito anos de governo (20). Esses casos englobaram pelo 

menos sete categorias diferentes de ações489 – um número menor, em referência ao 

anterior, que era de doze. Dessas sete, a única que se destaca ponto de vista criminal como 

novidade em relação à República e ao governo augustano – e sobre a qual temos 

informações que viabilizam sua análise – é a difamação do imperador, que aparentemente 

foi uma acusação persistente, mesmo diante das negativas iniciais de Tibério. Ou seja, em 

termos quantitativos, temos números bastante parecidos àqueles apontados incialmente, 

que parecem assinalar certa constância na ação dos delatores em relação ao crimen 

maiestatis490. 

Diante dessa constatação, o que muda para que as fontes destacassem uma 

degeneração progressiva durante a administração da justiça do governo tiberiano a partir 

de 23 d.C.? Basicamente, três coisas me chamam a atenção em especial. Primeiramente, 

algo já destacado anteriormente em relação aos delatores é aplicável ao balanço literário 

sobre a influência de Sejano. Parece-me um erro ignorar a leitura teleológica e a 

indisposição da documentação em relação ao prefeito do pretório. Tácito e Dião Cássio, 

por exemplo – as principais fontes sobre o período – têm um conhecimento claro do fim 

 

488 Cf. Cat. Tib. 21-39. 
489 São elas: 1) ajudar inimigos estrangeiros; 2) insubordinação; 3) conspiração; 4) planejar o 

envenenamento do princeps; 5) difamação de inlustris através de libeli et carmina; 6) difamação do 

princeps; 7) mala carmina em relação ao imperador. 
490 Alguns casos desse período se destacam por suas singularidades e incertezas. Eles parecem indicar um 

aumento do rigor e da influência do princeps em relação à aplicação do crimen maiestatis durante o período 

de influência sejanina. No entanto, permanecem em aberto, pois as informações disponíveis são confusas e 

fragmentadas. Por exemplo, não há nada no caso de Galo Asínio Salonino (Cat. Tib. 36), acusado pelo 

imperador de ter inveja da amizade com Sejano, que indique um caso de maiestas ou que a inuidia em 

relação ao imperador se torne maiestas nesse momento. Segundo o relato de Dião, Galo Asínio acusou 

formalmente Sejano (29 d.C.), no auge do seu poder (Cass. Dio. 58. 3). Se essa acusação estiver correta, a 

aparente renuntiatio amicitiae do imperador pode ter motivado um processo de calumnia. Outra opção, 

parece ser o envolvimento de Galo Asínio em um possível adultério com Agripina Maior, que também é 

exilada nessa época por motivos obscuros (Tac. Ann. 6. 25, 6). Além desses, aquele de Élio Saturnino, 

retratado por Dião (57.22.5) como sendo lançado da Rocha Tarpeia por recitar versos contra Tibério segue 

sem muita credibilidade pela maior parte da historiografia moderna (Bauman, 1973, p. 114; Rutledge, 2001, 

p. 94), pois essa seria a primeira vez que Tibério teria punido diretamente críticas verbais à maiestas 

principis e a pena, certamente antiguíssima e já há muito em desuso, chamaria uma atenção muito grande 

para que a citação de Dião tenha tão pouco destaque em seu relato e nenhum outro suporte em qualquer 

outra fonte. Outro caso que pode ser explicado por outro viés além de uma condenação de maiestas é o de 

Vocieno Montano (Cat. Tib. 31). Tácito (Tac. Ann. 4, 42, 1) cita que Montano é acusado pelas críticas feitas 

ao imperador. No entanto, Rutledge (2001, p. 97) indica a probabilidade de acusações mais graves estarem 

em julgamento, o que parece relevante, dada a presença de um guarda militar em seu julgamento e o 

testemunho de um soldado, chamado Emílio. Acrescenta-se a isso o fato que Vocieno era um legado 

imperial e uma acusação de insubordinação ou incentivo a sedição não pode ser descartada. Por último, o 

caso de Cremúcio Cordo (Cat. Tib. 31) ainda é mais confuso, conforme destacado em nota anterior, cf. nota 

485. 
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de Sejano, e sabem os efeitos desse fim para o início dos anos de violência e terror 

derivados da descoberta de sua conspiração e da sua morte. 

Um outro ponto nesse sentido é que a promoção de Sejano afetava diretamente a 

relação hierárquica na qual se baseava a comunicação entre o imperador e o Senado. 

Quanto a isso há uma tópica regular na literatura romana que despreza “alpinistas 

sociais”. Essas seriam pessoas que, nesse contexto, utilizariam da ambição pessoal para 

ascender publicamente e, com isso, acabariam prejudicando o bem comum ao 

desestabilizar toda a ordem social. Essa crítica se estende desde o século II a.C., focada 

nos tribunos da plebe. Ela é também, por exemplo, uma questão que domina o discurso 

ciceroniano contra Catilina e seus seguidores491. Sejano é mais um exemplum dessa 

tópica, adaptada agora à realidade do Principado. Ele não tinha uma linhagem nobre, de 

passado republicano ou vinculada à casa imperial. Ele dependia e devia sua posição 

inteiramente ao poder do imperador. Assim, sua ascensão, muito acima do que se 

esperaria de alguém com a sua condição equestre, era uma ofensa aos senadores – posição 

social ocupada por Tácito e Dião492 - que passaram a ter que exercitar uma posição de 

submissão a alguém socialmente inferior, tendo vista o acesso aos benefícios imperiais. 

Além dessa percepção de inferiorização e perda de prestígio das casas mais 

importantes, também pode ser percebida uma crítica a uma deturpação de todo um sistema 

hierárquico que o princeps se comprometia em conservar493 e que, colocando Sejano em 

uma posição elevadíssima sem uma tradição familiar condizente ou cursus honorum 

correspondente, anulava os padrões reconhecidos como legítimos pelos aristocratas para 

ascender às posições de honra. A posição do Imperador perdia legitimidade ao romper 

 
 

491 Cícero destaca em Cat. 4, 9, dois tipos de “populares”, aqueles que agem visando o bem público, e outros 

que querem alimentar desejos ambiciosos através do apoio a medidas promovam a desordem civil. A 

agitação popular, nesse contexto, é algo indesejável, pois compromete o sistema político. Sobre bons e 

maus populares Cf. Azhard, 1981. Em outro momento (Cic. Cat. 2. 17-23), a descrição que Cícero faz sobre 

os membros da Conspiração de Catilina é particularmente importante. Esses indivíduos, segundo o arpinate 

se dividiam em cinco grupos, todos unidos pela dissimulação, a ambição exacerbada, além da 

despreocupação com o bem-estar da comunidade: 1) endividados ricos e pobres, 2) pessoas de ambições 

políticas incompatíveis com seu status ou com as leis públicas, 3) pessoas com ambições financeiras, 4) 

criminosos e 5) degenerados. 
492 O fato de Suetônio apresentar um retrato menos agressivo de Sejano pode se dar também ao motivo do 

biógrafo ser um equestre proeminente durante período adrianino. 
493 Parte dessas tensões entre pessoas de diferentes ordens sociais é exemplificada na resposta que Tibério, 

segundo Tácito, dá a Sejano, quando esse pede a mão de Lívila Júlia. Cf. Tac. Ann. 4.40.6. A tensão entre 

a rápida ascensão equestre e a resistência senatorial a outsiders, como Caillan Davenport (2019) indicou se 

intensifica consideravelmente no Principado, mas não é originária dessa época, podendo ser vista desde a 

instauração de tribunais equestres, ainda no século II a.C. A queda de Sejano também pode ser vista, nesse 

sentido, como uma conspiração de senadores poderosos, que apoiaram o prefeito da guarda para viabilizar 

o acesso ao favor imperial, mas se assustaram com sua promoção rápida e com a possibilidade de Tibério 

lhe conceder uma posição superior em testamento. Sobre essa última hipótese, cf. Boddington, 1963. 
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com esse elemento fundamental da comunicação política entre a Casa Imperial e as casas 

aristocráticas. Criticar isso em Tibério era uma estratégia muito clara dos senadores 

Tácito e Dião Cássio para coibir esse erro entre seus contemporâneos. 

Nesse sentido, a proeminência de Sejano simboliza uma ruptura com o modelo 

ligado à memória de Augusto de comunicação cooperativa entre a domus Caesaris e o 

Senado. Diante disso, a segunda questão que gostaria de destacar em relação ao período 

de influência sejanina é que que o afastamento de Tibério, já em 26 d.C., expôs claramente 

a fragilidade do Senado como estrutura cívica. Isso intensificou o papel prático de Sejano, 

como intermediário, alguém que se coloca como obstáculo para o que deveria ser uma 

comunicação direta do imperador com os senadores, mas também como uma via de 

acesso monopolizando também a comunicação com à ciuilitas imperial e a obtenção dos 

benefícios simbólicos e materiais derivados dela494. Tal como Rafael Costa Campos 

pontuou em sua tese, o exílio de Tibério deslocou o centro político do Império para Capri. 

Ao mesmo tempo, alguns dos principais agentes de legitimação desse sistema – Senado 

e populus – permaneceram isolados em Roma. Como Costa Campos afirmou, isso 

afrouxou os laços de amicitia e patronato que davam consistência material e simbólica ao 

Principado, contribuindo para o isolamento político de Tibério e para o crescimento do 

poder de Sejano495 (Costa Campos, 2013, p. 220). A ausência do princeps fez ainda com 

que muitos fossem desestimulados a participarem dos debates no Senado. Assim: 

"Longe de Roma, o referencial político para promover ou refrear as 

ações de senadores e equestres não estava mais visível, e só se 

comunicava mediante correspondências sujeitas à manipulação de 

Sejano e Macro. A soma destes fatores fez com que o debate político 

na capital do Império se tornasse gradualmente algo praticamente 

supérfluo ou perigoso”. (Costa Campos, 2013, pp. 289-290). 
 

 

 

 
494 Como destacou Serena Marro, a retirada de Tibério de Roma teve consequências sérias. O aumento da 

influência de Sejano foi complementar a exposição da inferioridade e dependência do Senado em relação 

ao poder e influência do imperador: “seu comportamento [de Tibério] foi julgado como uma deserção do 

dever e, embora perdesse prestígio para o povo, o Senado sentiu claramente sua inferioridade e dependência 

de Princeps” (Marro, 2018, p. 144). 
495 Cf. Costa Campos, 2013, p. 211. Quanto a isso, ainda parece importante ter em conta que a participação 

e a exposição pública em Roma sempre foram uma das principais atividades que garantiam a legitimidade 

dos magistrados. Sobre o papel simbólico dos cônsules na condução pública da res publica cf. Holkeskamp, 

2011. Com o imperador – ainda que ele não fosse oficialmente um magistrado – não era diferente. A pietas 

do populus e dos senadores, e a ciuilitas do princeps, nesse caso, só faziam sentido quando era publicamente 

demonstrada. Não atoa Veleio Patérculo (Vell. Pat. 128) relacionou a tutela et securitas da res publica à 

Sejano, de maneira análoga a Tibério, quando esse se torna a figura de maior destaque na cidade de Roma. 

O propósito de Veléio com essa analogia interessa pouco. O que é notável é que era preciso ser 

publicamente louvável e exposto para ser digno de reverência. Essa questão foi pertinente ao imperador, 

mas também com outras pessoas que compartilhavam em maior ou menor medida o poder imperial. 
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Como a citação indica, havia pouco a se ganhar e muito a se perder com a 

exposição pública excessiva, nesse momento. A distância, a dependência epistolar e a 

intermediação de Sejano – e posteriormente de Macrão – tornavam a comunicação entre 

o princeps e a aristocracia menos fluída e mais ruidosa. Nesse sentido, a própria 

competição aristocrática teve sua simbologia pública parcialmente esvaziada, o que 

parece ter contribuído para a intensificação de uma competição articulada de maneira 

cada vez mais privada e de uma maior centralidade em uma aula Caesaris496. Assim, não 

parece exagero afirmar que não é a posição do prefeito da guarda em si, mas é o 

isolamento progressivo de Tibério e o esvaziamento político do Senado que contribuíram 

para uma centralização política ainda maior no Principado. Se questões como essas não 

parecem ter influenciado imediatamente nas jurisprudências de maiestas, certamente 

prepararam terreno para o aumento exponencial da violência dentro e fora dos tribunais 

e da interferência autoritária do princeps durante a década de 30 d.C. É isso, que de certa 

forma, as fontes procuraram mostrar com as representações desse crime. 

Diante desses apontamentos iniciais, a terceira e última questão que gostaria de 

destacar sobre o período de 23 d.C. a 31 d.C. também está relacionada com o contexto 

pós-sejanino e afeta mais diretamente a representação do crimen maiestatis. Apesar da 

constância na incidência dos casos de maiestas e da postura do imperador em relação à 

discriminação das ações vinculadas a eles, o citado aumento da violência pode ser visto 

nas penalidades distribuídas497. Por exemplo, nessa época, pela primeira vez no governo 

tiberiano, a interferência do imperador incentivou a condenação de um senador à morte 

devido a uma acusação de maiestas498. Tício Sabino (Cat. Tib. 33) foi executado 

sumariamente, após uma carta escrita por Tibério, que delatava uma provável conspiração 

 

496 Isso ajudaria a explicar o porquê dos processos parecem chegar ao Senado, cada vez com menos espaço 

para deliberação, após Tibério se retirar para Capri. A comunicação epistolar de Tibério ao Senado, em 

grande medida pareceu indicar casos já investigados pelo imperador e com pareceres já colocados. Bárbara 

Levick (1999 [1967], p. 149), por exemplo, parece estar certa quando relaciona o aumento do número de 

indivíduos presos durante o governo de Tibério ao afastamento do imperador somado com apatia dos 

senadores em relação à administração do Império. As acusações contra de Quintílio Varo (Tac. Ann. 4. 66, 

1-2) e Tício Sabino (Cat. Tib. 33), bem como as acusações contra Agripina Maior e Nero Germânico (Tac. 

Ann. 5. 3) e a atestada paralização do Senado (Tac. Ann. 4. 74), por exemplo, contribuem para indicar não 

só um crescimento da dependência e da arbitrariedade das decisões imperiais naquele momento, mas um 

fortalecimento das funções políticas e sociais da corte imperial. Essa questão adquiriu, aparentemente um 

retrato ainda mais claro com a queda de Sejano. O julgamento e condenação de Júlio Marino (Cat. Tib. 60), 

realizado aparentemente em Capri, reforça a ideia de uma sobreposição da ordem pública e da comunicação 

regular com o Senado por decisões arbitrárias, advindas diretamente de uma corte imperial. 
497 Sobre o agravamento das penas de maiestas, nessa época cf. Levick, 1999 [1967], p. 158. 
498 O caso de Élio Saturnino, que aparentemente foi lançado da Rocha Tarpeia por proferir versos 

difamatórios contra o imperador é datado de 23 d.C. e apontado em Cass. Dio. 57.22.5. No entanto, como 

já foi apontado, esse caso carece de suporte real e mais informações para ser considerado nesse estudo. 

Sobre a vagueza desse caso e sua validade histórica contestável cf. nota 490. 
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desse aristocrata com alguns libertos imperiais, para assassiná-lo em Capri (Dio 58.1.2; 

Tac. Ann. 4.69). A trama que precede o fim de Sabino é anedótica e explorada com 

maestria por Tácito para ilustrar a corrupção moral da res publica pela influência nociva 

dos delatores naquela sociedade. 

Sobre esse caso, Tácito e Dião Cássio fazem relatos semelhantes. Segundo esses 

dois literatos, quatro homens, todos de status pretoriano, aspiravam o consulado499. 

Visando alcançar esse objetivo, eles procuraram conquistar o favor de Sejano, eliminando 

Sabino, que era um dos principais rivais do prefeito. Para darem fim ao seu 

empreendimento, esconderam-se no forro da casa de Laciário, que foi escolhido o 

acusador principal do caso devido à sua proximidade com a vítima. O objetivo desse plano 

era testemunhar a conversa entre Sabino e Laciário. Segundo Tácito, nessa conversa Tício 

Sabino expôs sua franca opinião sobre Tibério, sua amizade com Agripina Maior e seu 

desprezo por Sejano. Os delatores, então, escreveram ao imperador, já nessa época em 

Capri, contando o ocorrido. Nesse ponto, há uma ruptura não explicada no relato 

taciteano, já que Tácito enumera as palavras de Sabino, mas em momento nenhum cita a 

organização da conspiração, que parece ter sido a razão maior da acusação presente na 

carta posterior enviada por Tibério ao Senado. 

Conspirador devidamente punido ou, simplesmente, alguém inocente, insatisfeito 

com a degradação política e social e injustiçado pela ação de homens ambiciosos, Sabino 

foi retratado como alguém executado sem ter tido o direito a um julgamento regular500. 

Provavelmente a execução se justificara na emergência da dissolução da atestada 

conspiração. Assim, mais uma vez, como tantas outras no passado, situações 

emergenciais eram apoiadas por medidas extraordinárias, justificando a violência, a 

supressão das leis regulares e abrindo precedentes perigosos para ações futuras501. Tal 

como em outros momentos da história romana, o aumento da violência e da 

 

499 Segundo Tac. Ann. 4.68.2, o acesso ao consulado era controlado por Sejano. Em relação ao status 

pretoriano dos acusadores, ele corrobora com a teoria de Rutledge (2001, p. 52) de que a delação, não se 

restringia somente a homens de baixo estatuto. 
500 Cf. Tac. Ann. 4.69; Dio 58.1.3. O tom de ambas as narrativas desse caso é de denúncia. Sabino foi 

retratado como vítima de caedes ciuis indemnati, como alguém executado sem ter tido o direito a um 

julgamento regular, semelhante àquele crime cometido pelo lendário Horácio, nos primórdios da história 

romana. Cf. p. 108. 
501 O caso de Sabino, indicava mais do que a influência de Sejano e o “trabalho sujo” dos delatores. O fato 

de Sejano ser visto com o intermediário do princeps reforça a ideia de que os delatores provavelmente 

acreditavam que estavam prestando um serviço público, perseguindo os inimigos do imperador. Dião 

Cássio, por exemplo, narra que após a queda do prefeito do pretório, o desespero dos sejaninos foi 

justamente em ver que suas ações não eram suportadas pelo princeps, mas só por Sejano (Cass. Dio. 58. 

12, 2). Isso reforça a ideia de que, enquanto a segurança pessoal do imperador se torna indissociável da 

segurança da república, o caminho da delação não pode ser visto descolado do serviço público. 
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excepcionalidade foi diretamente proporcional às instabilidades sistêmicas, que 

contribuíam para o afrouxamento das bases legais e para o desenvolvimento de 

mecanismos autoritários de controle social e político502. Essa lógica se materializaria de 

maneira mais clara após a queda de Sejano. No entanto, esse conjunto de elementos 

contribuiu para embasar a ideia de que a ameaça de uma “facção de Agripina”, era mais 

real do que as fontes estavam dispostas a mostrar, ou pelo menos, Tibério e aqueles que 

o cercavam pareciam acreditar que sim503. 

É inegável que Sejano exerceu uma influência importante no cenário político entre 

os anos 23 d.C. e 31 d.C. O exemplum sejanino em grande medida abriu caminho para a 

ascensão de outros agentes intermediários do poder imperial, bastante presentes em 

governos posteriores. Esse episódio também ressalta a importância da guarda pretoriana 

e da garantia da lealdade desses homens para a estabilidade da ordem pública. No entanto, 

do ponto de vista do crimen maiestatis não é a ascensão sejanina que é o ponto real de 

virada do governo tiberiano, mas sua queda. O fim de Sejano, em 31 d.C., como um 

conspirador amotinado, condenado e assassinado, inicia o que as fontes caracterizam 

como o início de um reino de terror504. Como destacou Steven Rutledge (2001, pp. 95- 

96), foi somente após 31 d.C., quando aqueles que se aliaram a Sejano sofreram 

represálias por sua aliança, que se criou uma impressão de uma facção coordenada pelo 

prefeito da guarda. Antes da sua queda não existia uma factio seiani, pois o grupo que se 

formou em torno dele era o mesmo grupo que suportava o poder imperial505. 

 

502 Os atestados casos de Lépido (Cat. Aug. 9) e Varrão e Murena (Cat. Aug. 4-5), por exemplo, marcavam 

momentos de transição no governo de Otaviano-Augusto. Mais visíveis e um melhor exemplo precedente 

parece ser, no entanto, as turbulências referentes aos seis últimos anos do governo augustano – 

aproximadamente entre 8 e 14 d.C. Durante essa época novos precedentes parecem ter sido inseridos no 

crimen maiestatis (difamação de inlustris). Além disso, Augusto promoveu um aumento generalizado da 

rigidez das penalidades e do controle sob a aristocracia senatorial e sob os membros mais importantes da 

Casa Imperial. Sobre isso, cf. Drogula, 2011, p. 238. 
503 A narrativa taciteana aponta que os temores de Tibério em relação à Agripina foram parte do plano de 

Sejano para ascender ao poder. No entanto, Plin. HN. 8, 145 aponta para um vínculo entre os casos de Tício 

Sabino e Nero Germânico, não sendo impossível que Agripina e Nero estivessem envolvidos na 

conspiração de Sabino. Bárbara Levick também destacou a materialidade das desconfianças de Tibério e 

afirmar que “No início de seu principado, por quanto tempo Suetônio [Tib. 30] não diz, Tibério entraria no 

Senado somente depois de dispensar sua escolta; já em 32, pensava-se que ele desejava proteção 

precisamente entre seus pares” (Levick, 1999 [1967], p. 159). 
504 Sêneca, o Jovem se referiu ao período posterior a queda de Sejano como tão caótico e sangrento como 

uma guerra civil (Ben. 3.26.1). Já Dião Cássio (Dio 58.21.5) afirmou que as prisões ficaram lotadas de 

homens conectados ao prefeito da Guarda Pretoriana. 
505 Como Dião Cássio destacou, houve um grande temor na cidade de Roma após a morte de Sejano, quando 

aqueles que o apoiavam perceberam que estavam apoiando os interesses e ambições sejaninas e não do 

imperador (Cass. Dio. 58. 12, 2). Tanto Dião, quanto Tácito expõem a condenação de Sejano como 

elemento constitutivo de uma dissociação entre a amicitia principis e a amicitia seiani – antes sobrepostas. 

Isso é algo que reorganiza as redes de solidariedade em torno do imperador e desestabiliza a posição de 

todos aqueles que se uniram a Sejano. 
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Diante dessa questão, os julgamentos que acontecem entre 31 e 33 d.C. mostram, 

além da perseguição política aos amici seiani, a fragilidade da posição daqueles que se 

vinculavam ao poder imperial506. Junto a isso, a necessidade do imperador em reafirmar 

seu afastamento da imago de Sejano o fez ter uma postura política mais centralista e 

violenta. Tibério também foi um dos amigos do prefeito, como a acusação contra Marco 

Terêncio (Cat. Tib. 51) evidenciava507. Foi o imperador quem havia tornado Sejano um 

problema. Ele havia colocado toda a res publica em perigo por conta de uma simpatia 

pessoal. Agora, ele precisava de uma dissociação imediata com tudo aquilo e todos 

aqueles que o ligavam ao antigo prefeito da guarda. Em grande medida, o crimen 

maiestatis cumpriu esse papel, assumindo um caráter político sem precedentes até ali. 

De fato, entre o final do ano de 31 e 33 d.C. as representações do crimen maiestatis 

adquirem um caráter mais incisivo nas fontes. São 26 possíveis acusações de maiestas 

entre esses dois anos, o maior registro até aquele momento508. O número parece ser tão 

alto e os processos tão marcantes que Tácito deixa, muitas vezes, de dar quaisquer 

detalhes sobre eles para além do nome do acusado509. Dos 26 casos, 13 só são citados 

como maiestas ou relacionados indiretamente ao crime, sem que possamos saber mais 

sobre as ações que motivaram as acusações510. No entanto dos 13 casos restantes, pelo 

menos nove são relacionados diretamente pelas fontes à sedição, seja sobre a forma de 

insubordinação511, covardia ou conspiração512. Os outros quatro são referentes a 

manifestações públicas de luto ou apoio a condenados (1)513 e a difamação ao imperador 

e sua família (3)514. Desses três últimos, dois acabaram com a absolvição dos réus e em 

um, houve uma renuntiatio amicitiae imperial515, seguida do suicídio do acusado antes 

do fim do processo. 

 

506 Tal como é evidenciado em Cass. Dio. 58. 10-11. 
507 Cf. Cass. Dio. 58. 19; Tac. Ann. 6. 8-9. Segundo Tácito e Dião Cássio, Marco Terêncio era um conhecido 

apoiador de Sejano, que quando acusado de maiestas não negou a amizade e se defendeu afirmando que 

ele havia definido sua proximidade com o conjurado em uma tentativa de demonstrar reverência ao 

imperador e à Casa Imperial. Terêncio foi absolvido pelo Senado e pelo princeps. Essa justificativa pode 

ter ganhado alguma força nos tribunais para absolver outros amici seiani pois a partir do caso de Tácito 

começa a espaçar mais a exposição dos perseguidores de Sejano em sua narrativa. 
508 Cf. Cat. Tib. 39-65. 
509 Como destacou Dominique de Souza (2019 pp. 179-180), indicar um aumento da ação dos delatores 

pode ser uma estratégia taciteana para insinuar a má aplicação das leis e dar uma maior dinâmica no relato. 
510 São eles: Cat. Tib. 42-46; 56-60; 62-64. 
511 Cf. Cat. Tib. 41. 
512 Cf. Cat. Tib. 39-40; 47-48; 51; 54-55; 65. 
513 Cf. Cat. Tib. 50. 
514 Cf. Cat. Tib. 52-53; 61. 
515 Cf. Cat. Tib. 61. Desde o final da década de 20 d.C. Tibério começou a manifestar-se mais incisivamente 

com renúncias privadas de amizade. Rogers, 1935, p. 101 destacou que, juridicamente, havia uma diferença 

grande em uma renuntiatio amicitiae e uma ordem de suicídio. No entanto, na prática, a renuntiatio deixava 



221  

Assim, o grande aumento no número de acusações de maiestas pode ser lido como 

um indicador da instabilidade sistémica, causada pela queda do principal intermediário 

do poder imperial. Além disso, essas acusações indicam uma brusca rearticulação das 

redes de solidariedade que sustentavam a competição aristocrática e o acesso ao 

imperador naquela época. Diante disso, a “casa de Agripina” voltou novamente ao centro 

do poder imperial, integrando-se à casa de Tibério através da figura de Caio “Calígula” – 

o único filho restante e aquele que, com o apoio de Macrão, sucederia a Tibério na direção 

do Principado. Os anos que se seguiram à morte de Sejano marcariam, assim, uma 

escalada rápida na amplitude dos casos de crimen maiestatis e na politização do seu uso, 

muito devido às linhas que delimitavam as personae públicas e privadas do imperador 

terem se atenuado suficientemente para se sobreporem. 

Em relação aos últimos anos do governo de Tibério, parece bastante provável que 

após a perseguição aos seguidores de Sejano, o crimen maiestatis tenha tomado um 

contorno pessoal mais claramente incisivo em âmbito político516, visando à estabilização 

da sucessão imperial de Caio517. Um indício disso é que dos 16 possíveis acusados de 

maiestas entre 34 d.C. e 37 d.C. atestados pelas fontes, somente três são absolvidos. Dois 

deles, aparentemente, só escaparam das acusações devido à morte de Tibério quando, no 

início do seu governo, Calígula dá o perdão àqueles que estavam com os processos em 

andamento518. O outro, Lêntulo Getúlico (Cat. Tib. 65), genro de Sejano e legado imperial 

responsável pelo governo da Germânia Superior desde 29 d.C., aparentemente foi o único 

após 33 d. C. a ter seu processo vetado pelo imperador519. O número baixo de absolvições 

e o alto número de suicídios nesse período contribuem para indicar uma mudança na 

condução dos processos por parte do imperador. Aparentemente, ele não se preocupava 

mais com o exercício da clementia, ou em manter uma relação de civilidade com o Senado 

 

 

o ciues exposto a acusações políticas, como aconteceu com o caso já exposto de Cornélio Galo, prefeito do 

Egito sob o governo de Augusto. Sobre esse caso cf. nota 383. 
516 Nessa época, das 26 acusações de maiestas catalogadas, 16 réus podem ser diretamente conectados a 

Sejano. São eles: Cat. Tib. 39-40; 46-49; 50; 54-59; 62-63; 65. 
517 Cf. Boddington, 1963, pp. 16-17. A centralidade da posição de Caio “Calígula” é reforçada pela narrativa 

de Tácito começar a destacar, a partir de 32 d.C., acusações difamação (Cf. Caso de Sexto Vistílio, em Cat. 

Tib.61 e tentativas de sedição contra ele, como o caso de Paconiano (Cat. Tib. 69). 
518 Esses casos são referentes a acusação contra Albucila e todos aqueles vinculados a ela. Cf. Cat. Tib. 73- 

79. Sobre os casos vinculados à Albucila, Richard A. Bauman os aproxima daqueles referentes aos bacanais em 

186 a.C. cf. Bauman, 1974, pp. 131-132). 
519 As questões políticas envolvendo esse caso são essenciais. Boddington (1963, pp.14-15) apontou para o 

papel central de Getúlico na queda de Sejano. Além disso, é importante destacar que a província da 

Germânia Superior era fortemente militarizada e que a longevidade do comando de Getúlico, juntamente 

com a fragilidade da posição de Tibério após a queda de Sejano davam um amplo poder de barganha àquele 

aristocrata, como Tácito evidenciou e o veto de Tibério sugeriu. Cf. Tac. Ann. 6. 30. 
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ou, pelo menos, estava interferindo de maneira menos incisiva para moderar a eliminação 

de concorrentes através da competição aristocrática nos tribunais. 

Em suma, o governo de Tibério parece ser, como parte da historiografia moderna 

vem definindo, um período de consolidação e transição520. Foi a consolidação de um 

modelo dinástico de poder, que envolveu o papel do imperador no acesso às principais 

dignidades públicas e o aumento da influência de uma aula Caesaris como estrutura de 

acesso à essas dignidades. Isso contribuía para a consolidação da importância política e 

social dessa corte, como elemento estruturante da competição aristocrática. Há ainda uma 

transição de uma lógica comunicativa mais cooperativa entre imperador e Senado, 

derivada da memória do governo augustano, para um modelo mais centralizado, 

“doméstico” e dependente da atuação imperial - algo que se intensificou com o retiro de 

Tibério em Capri (Levick, 1999 [1967], pp. 178-179), mas se aprofundou e se consolidou 

com queda de Sejano e a perseguição aos que foram ligados a eles por seus adversários 

nas disputas aristocráticas. 

Com relação a esse ponto específico da relação entre a competição aristocrática e 

o uso do crimen maiestatis, a transição e consolidação características do governo tiberiano 

devem ser compreendidas complementarmente, pois evidenciam que o foco central das 

demandas aristocráticas era maiores oportunidades de acesso a honos e não a libertas521. 

Essas demandas, por sua vez, indicam a impossibilidade prática na delimitação das 

fronteiras reais entre a utilitas publica e a utilitas principis, já que fica claro que a única 

alternativa real ao governo dos principes não era o retorno a um modelo republicano 

baseado na autoridade do Senado e no poder das assembleias populares, mas o caos das 

guerras civis522. 

Diante disso, “a não-presença” de Tibério em Roma gerava uma anomia 

insuperável ao Principado, um vácuo de poder real que alterava forças gravitacionais e 

rearticulava todo um sistema simbólico que dependia, em maior ou menor grau, do acesso 

ao imperador. Independentemente da intenção de Tibério com sua ida a Capri, a gestão 

de Sejano e, posteriormente, de Macrão, mostra que quanto mais afunilado esse acesso, 

mais sujeito a intermediários, e mais exposto a ruídos e dificuldades que apareciam na 

comunicação entre imperador e aristocracia. Isso fazia com que fosse mais imprevisível, 

 

520 Cf. Seager, 2005, p. 209; Costa Campos, 2013, p. 284. 
521 Tal como Tácito enumera no início dos Anais, esse era um processo que já estava adiantado sob Augusto. 

Cf. Tac. Ann. 1. 3, 5; Ann. 1. 4. 
522 Diante disso, a dicotomia entre Principado e libertas, criada por Tácito em Hist. 3, 1, para exaltar 

Trajano, é uma falsa-dicotomia. 
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violenta e “privada” a competição aristocrática pelo acesso às dignidades públicas. Outro 

problema é que os favores do imperador, ao depender de intermediários, faziam com que 

seus beneficiários ficassem com um débito duplo: com o imperador e com o mediador. 

No sentido contrário, as informações que chegavam ao imperador, ao depender de 

intermediários interessados, eram filtradas e interpretadas. Dessa forma, Tibério não tinha 

acesso ao que se passava em Roma, exceto por intermediários que deveriam gerar para o 

imperador um quadro fragmentário e bastante confuso. O nível de insegurança para as 

decisões imperiais deveria ser imensamente mais elevado do que com a presença do 

princeps em Roma, fazendo contato direto com os aristocratas nos diversos espaços de 

convivência onde a presença imperial foi uma constante até que Tibério se retirasse para 

Capri. Ademais, a posição do imperador - como nos mostrou Mamede Queiroz Dias, em 

análise do governo de Domiciano (Dias, 2020, pp. 187-230) - dependia, em grande 

medida, de sua simbologia em âmbito público e de sua ocupação, imagética e física desses 

espaços, que era o que garantiria sua legitimidade de mando. Ou seja, em um sistema 

baseado na publicidade do poder, o imperador precisava ser visto para ser autorizado. 

Ao mesmo tempo, quanto mais instável se encontrava a posição do imperador, 

mais autoritária, violenta e menos “civil” tendia a ser sua postura diante da aristocracia. 

Essa, ao invés de ser uma base de apoio no governo da res publica, se transformava no 

grupo mais perigoso de conspiradores potenciais. Diante dessas questões, a intensificação 

da competição aristocrática, bem como possíveis distorções e apropriações referentes ao 

crimen maiestatis, podem ser lidas como um projeto político. 

Esse projeto político incluía intensificação da competição inter pares e a 

neutralização institucional do Senado, o que facilitava a consolidação da unidade, baseada 

na autoridade imperial. Isso explicaria possíveis mudanças de postura de Tibério em 

relação à gestão dos casos de maiestas durante a segunda metade da década de 20 d.C. e, 

principalmente, durante a década de 30 d.C. Também indicaria que o crimen maiestatis 

como dispositivo de regulação das fronteiras entre a figura pública e privada do imperador 

se torna não só uma ferramenta articulada para competição e coerção aristocrática, mas 

também para definição do poder imperial. 

Como veremos no próximo capítulo, maiestas continuaria ocupando um espaço 

juridicamente delimitado após o governo de Tibério. No entanto, o que parece acontecer 

após 31 d.C., é justamente um alargamento de precedentes penais e processuais, 

justificados frente a crises sistémicas de caráter político, e a consolidação de absorção de 
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ofensas à maiestas principis pelo crimen maiestatis populi romani imminutae523. Isso não 

parece ter acontecido externamente à justiça regular – tal como apontou Richard A. 

Bauman – mas pela absorção gradual da maiestas principis dentro da legislação regular. 

Na medida em que era o imperador o principal responsável pela tutela et securitas 

publicae, a amplitude dessas crises também era definida a partir dele. No próximo 

capítulo veremos que sob os governos de Caio “Calígula”, Cláudio e Nero novos 

problemas surgiram e outros, antigos, se desenvolveram. Na prática, isso mostrará como 

a aplicação do crimen maiestatis e suas distorções se encontravam entre aquilo que o 

princeps acreditava ser e aquilo que outros demandavam que ele fosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523 Talvez o ponto ápice dessas questões seja o surgimento da acusação da impietas in principem. Sobre 

isso, cf. nota 380. 
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5.0. O crimen maiestatis e a Dinastia-Júlio Cláudia: Caio, Cláudio e Nero (37 d.C. - 

68 d.C.). 
 

No último capítulo, vimos como durante os governos de Augusto e Tibério a 

maiestas principis se materializou literariamente em conexão com o seu desenvolvimento 

no âmbito jurídico, reproduzida em diversas fontes como símbolo da centralidade do 

imperador e de uma domus Caesaris524 para a estabilidade do sistema político e a 

manutenção das hierarquias sociais. Vimos também como isso afetou diametralmente as 

representações do crimen maiestatis, dando-lhe contornos ainda mais políticos e menos 

definidos legalmente, enquanto criava em torno do amplo e ainda parcialmente 

desconhecido potencial de exercício do poder do princeps um novo vértice, para o qual 

confluía crescentemente a competição política aristocrática. Esse vértice incluía não só 

novas categorias éticas e morais de comportamento, como também a possibilidade da 

existência de intermediários do poder imperial. Desses intermediários, os mais 

importantes, pelo menos até o período de domínio sejanino em Roma, ocuparam posições 

conectadas à domus principis, fosse por nascimento, adoção ou matrimônio e, ainda 

institucional, configurada na presença cada vez mais importante da Guarda Pretoriana, 

mas também da família Caesaris, entendida como o conjunto dos escravos e libertos 

imperiais. 

Como já destacamos, o avançar do longo governo augustano fez com que sua casa 

adquirisse uma importância ainda maior, na medida em que ela passava a representar a 

transmissão dinástica do poder. A sucessão foi fundamental para falarmos sobre qualquer 

processo de consolidação da domus Augusta em âmbito público. Ela era a principal 

salvaguarda sistémica entre a ordem e um conflito civil, após a morte de um imperador. 

Diante desse ponto, abro um parêntese aqui para expor a tese de Mario Pani. Para 

Pani (2012), Augusto agrupou boa parte das domus nobiliárquicas republicanas mais 

relevantes politicamente em sua casa, através de vínculos matrimoniais e patronais, 

absorvendo parte da competição e do enfrentamento público desses grupos em um espaço 

 

524 O uso de domus Caesaris foi escolhido no nosso trabalho por indicar uma estrutura mais ampla, e mais 

plenamente capaz de abranger todos os elementos que vamos expor, do que familia Caesaris. Sobre o 

significado de familia e domus, Richard Saller é aquele que nos oferece uma explicação mais lúcida. Saller 

destaca que a documentação indica que domus tem uma acepção mais ampla que familia – definida como 

grupo restrito a uma ligação cognata (Saller, 1984, p. 338) - com o primeiro termo sendo mais utilizado 

durante o Principado, quando progressiva escassez de membros da nobilitas republicana gerou uma 

necessidade de ampliação dos vínculos de parentesco aceitos socialmente e politicamente (Ibidem., pp. 348- 

349; p. 355). Diante disso, a domus, indicaria um amplo grupo de parentesco incluindo a ancestralidade e 

a descendência agnata e cognata, ancestrais além do patrimônio advindo dessas heranças genéticas (Ibidem., 

pp. 342-346). Quanto a domus Caesaris, Saller destaca que ela era composta basicamente, por uma grande 

multiplicidade de familiae, conectadas direta e indiretamente aos Iulii e aos Claudii (Ibidem., pp. 346-347). 
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doméstico, evitando, tanto quanto possível, sua exteriorização, bem como as possíveis 

instabilidades decorrentes dela. 

Dessa maneira, tal como vimos no capítulo anterior, apesar da amicitia principis 

ter se afirmado como um elemento indispensável para promoção política, principalmente 

de outsiders, os padrões de nobreza e dignidade familiar continuaram a ser critérios 

determinantes nesse quesito525. Isso mantinha uma relação de sobreposição entre ordem 

política e social, evitando grandes rupturas na tradicional estrutura hierárquica 

republicana, baseada no cursus honorum. Com isso, a domus augustana, desde cedo, 

também passava a ser um elemento regulador importante da ambição aristocrática – 

descrita pela literatura como o principal motor da instabilidade civil durantes os séculos 

II a.C. e I a.C526. 

Assim, se considerarmos a domus Caesaris como um espaço aglutinador das 

principais famílias da nobreza romana junto ao nosso conhecimento de que, desde bem 

cedo, Augusto estabeleceu critérios domésticos amplos para a sucessão imperial527, 

também temos uma ampla camarilha capaz de interferir e disputar essa sucessão. Para 

Pani, as consequências dessa disputa ajudariam a explicar a aceleração da extinção da 

nobilitas romana durante o século I d.C. (Pani, 2012, p. 17). Nesse sentido, qualquer 

conflito pela sucessão imperial também se tornava um conflito pelo controle da domus 

Caesaris. Isso, contribui para escancarar o caráter público da domus Augusta e sua 

excepcionalidade diante das demais casas aristocráticas. 

Como estrutura patrimonial e social, desde o início do Principado, a casa 

augustana também se tornara um centro importante para viabilização e consolidação do 

poder imperial. Por exemplo, era lá que o imperador - junto a um grupo de conselheiros 

jurídicos, políticos e administrativos de variados status sociais - respondia a petições e 

inquéritos que lhe eram direcionados, dava instruções gerais aos procuradores imperiais 

 

 

525 Sobre isso, cf. Pani, 2012, pp. 8-15. Para Pani, durante o governo augustano, “a proximidade com o 

príncipe se media, portanto, em termos tradicionais, isto é, em graus de nobreza: mas a hierarquia da 

nobreza passa a ser ditada por laços mais ou menos estreitos com a familia cesariana, como antes pelo 

número de consulados ou triunfos. É uma hierarquia guiada por uma renovada lógica aristocrática, agora 

estritamente dependente do príncipe” (Ibidem., p. 9). 
526 Essa associação entre domus e securitas publica reforça nossa hipótese, exposta no capítulo anterior que 

o Principado se forma através da conciliação entre o imperador e a aristocracia senatorial e não diante da 

contraposição entre esses dois elementos. A domus augusta, assim, seria o resultado dessa conciliação, uma 

força concêntrica sobre todas as demais casas nobiliárquicas que antes disputavam o Império. 
527 Parece importante definir o caráter doméstico que a sucessão imperial assume. Desde muito cedo – com 

os exemplos de Cláudio Marcelo, Marcos Agripa, Tibério e Germânico - Augusto, na falta de um herdeiro 

homem, escolhe seus sucessores conectando-os a sua domus, através dos casamentos com sua filha Júlia 

Maior e com sua neta, Agripina Maior. 
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e demais magistrados, elaborava decretos e outras proclamações que seriam publicados 

por todo Império528. Provavelmente também foi em sua domus que Augusto se juntava a 

um consilium responsável por decidir previamente quais assuntos seriam submetidos à 

deliberação do Senado529. Era também ali que as relações entre o princeps e os membros 

mais importantes da aristocracia senatorial e equestre aconteciam com uma frequência 

mais regular. Nesse espaço, o César recebia vários indivíduos diariamente, fosse na 

salutatio matinal ou nos convivia, ocorridos à noite. Com eles, discutia assuntos públicos 

e privados, consolidava suas principais redes de apoio pelo Império, recebia a deferência 

daqueles que agradeciam sua benevolência e prestava seu reconhecimento àqueles que 

lhe haviam sido leais em seus serviços. Isso tudo se fazia aos olhos do público que podiam 

reconhecer os que ganhavam prestígio e eram honrados e avaliar os caminhos que os 

levaram àquelas posições530. 

Praticamente todos esses elementos se manifestaram nas transformações do 

espaço físico que essa domus ocupava. Situada no Palatino, a casa de Augusto se 

transformou, pouco a pouco, de uma residência aristocrática tradicional, como apontada 

por Suetônio (Aug. 72), em um complexo político, religioso, administrativo e, 

principalmente sob os governos seguintes, no centro do poder na cidade de Roma531. 

Havia também um fator patrimonial que afetava esse processo, já que a transmissão da 

herança dos imperadores deixou de seguir as regulações do direito privado durante as 

sucessões de Caio e, principalmente, de Cláudio, dando uma ideia de que a 

 

 

528 Sobre o trabalho cotidiano do imperador, a melhor descrição até hoje continua sendo a de Fergus Millar, 

cf. Millar, 1977, principalmente o capítulo 5 (Millar, 1977, pp. 203-274). 
529 Cf. Sue. Aug. 35. Suetônio destaca que Augusto estabeleceu a prática de se reunir semestralmente com 

um conselho [consilia sortiri semenstria] que deliberava sobre os assuntos que seriam submetidos ao 

Senado, inclusive questões judiciais. Bárbara Levick indica que por vezes, as decisões desse conselho 

receberam o peso de senatus consulta diretamente, sem a deliberação senatorial (Levick, 1990, p. 70). 

Segundo Levick, a prática augustana, no entanto, foi suspensa durante o governo de Tibério e o conselho 

foi reformulado de acordo com o modelo republicano, que simplesmente auxiliava o magistrado 

responsável na administração imperial, mas que não tinha as características pré-deliberativas que marcavam 

o precedente de Augusto. A prática augustana só foi retomada por Cláudio, como é atestado por Dião Cássio 

(Cass. Dio. 60. 4, 4). Não se deve confundir esse conselho com a ideia de consilium principis, uma miragem 

criada pela historiografia moderna, usada para se referir ao grupo de amici com os quais o imperador 

buscava se aconselhar ad hoc sobre assuntos diversos da administração pública. 
530 Sobre como relações de amicitia e patronato estabeleceram uma ampla rede de conexões direcionadas 

ao imperador e das quais a própria aristocracia senatorial e equestre aparecia como fiadores, cf. Saller, 

1982, pp. 41-78. 
531 Andrew Wallace-Hadrill destaca que desde o começo do Principado, a domus Augusta é estabelecida no 

Palatino de maneira similar aos palácios reais helenísticos. O classicista britânico destaca que essa estrutura 

cresceu em complexidade e tamanho durante a dinastia Júlio-Cláudia, absorvendo as antigas casas patrícias 

do Palatino e a unindo a domus augusta com espaços públicos do Fórum e do Circo Máximo. Para Wallace- 

Hadrill a expressão final desse projeto de construção foi a construção da Domus Aurea, por Nero, no 

Esquilino. (Wallace-Hadril, 1996, p. 287). 
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transmissibilidade do patrimônio imperial estava inerente à posição do princeps e não na 

relação entre testador e legatário532. 

Assim, a domus Augusta surgia como um espaço ambivalente de negociação, entre 

o princeps, as elites políticas romanas e o populus, onde as definições de público e privado 

para aquela sociedade se encontravam obscurecidas533. Quanto a isso, Aloys Winterling 

mostrou que mesmo consolidadas sob uma linguagem comunicativa patronal, já regular 

dentre a nobilitas republicana534, as relações estabelecidas na domus Augusta passaram a 

ter, cada vez mais, um impacto público singular, fundamental para a entendermos o 

Principado (Winterling, 2009, p. 93). As ações e interações dentro da Casa Imperial se 

tornaram questões cada vez mais importantes para a ascensão e queda no cursus honorum 

aristocrático, sendo elementos de definição das principais nomeações para as 

procuradorias provinciais, além de outros cargos dependentes da recomendação direta ou 

indireta do imperador - como no caso de magistraturas públicas como a pretura e o 

consulado. 

Além disso, o volume da riqueza, bem como das despesas ligadas à casa imperial 

se tornaram cada vez mais distantes daquelas que se tinha em casas aristocráticas, mesmo 

as mais importantes. Quando essa estrutura passava - através de disputas de poder internas 

e externas, - a ameaçar a estabilidade do Principado, a promoção de novos elementos de 

legitimidade e controle se tornaram cada vez mais essenciais para a proteção e a 

viabilização do poder do princeps em Roma e preservação da ordem e das honras e 

dignidades aristocráticas. Assim, o número de indivíduos capazes de compor a elite 

política imperial, aparentemente, foi sendo ampliado para além dos critérios 

nobiliárquicos regulares, se desvinculando progressivamente de uma hierarquia social 

republicana, dividida em ordines535. Além disso, a diferença entre a riqueza e dignidade 

 

532 Sobre a transmissão do patrimônio dos principes entre Calígula e Cláudio e a importância desse evento 

para a consolidação do Principado como sistema político, cf. Osgood, 2011, pp. 39-40. 
533 Sobre como a domus Augusta influencia e obscurece as categorias romanas tradicionais de público e 

privado, cf. Winterling, 2009, pp. 58-76. 
534 Como Aloys Winterling destacou, as casas aristocráticas eram lugares de reafirmação de status, inclusive 

de status político. Winterling destacou a domus [priuata] e res publica como ambientes complementares 

para a fundamentação do status aristocrático romano. Sobre isso, cf. Winterling, 2009, p. 95. 
535 Durante a dinastia Júlio-Cláudia, a inclusão de novos indivíduos na política atingiu índices bastante 

elevados. Primeiramente, através do cursus honorum tradicional. Richard Talbert, por exemplo destaca a 

mobilidade social dentro da elite, com a promoção de novas famílias – pertencentes às elites municipais e 

provinciais - ao Senado (Talbert, 1984, pp. 29-38). Em segundo lugar através de uma ampliação da própria 

ordem política, que passou a contar com elementos marginais da ordem social, como libertos e escravos 

imperiais, que passaram a representar a autoridade do princeps e oferecer acesso facilitado aos benefícios 

imperiais tanto em Roma, como nas províncias. Como destacou Andrew Wallace-Hadrill (1996, p. 92), 

esses novos elementos não vão disputar posições de poder com os antigos. No entanto, vão oferecer uma 

oportunidade paralela de ascensão política a partir do patronato imperial. Para uma análise completa desses 
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da casa imperial frente às demais casas aristocráticas foi se tornando quantitativamente e 

qualitativamente mais expressiva, tornando-se claramente um tema sensível para a 

relação entre imperador e aristocracia e para a construção da memória dos imperadores 

pela tradição aristocrática posterior. 

Para além disso, destacaríamos que a própria casa imperial passa a ser em si 

mesma uma fonte de honra e prestígio, em paralelo com as posições públicas tradicionais 

da República que se mantiveram. É preciso considerar que o espaço da domus também 

ofereceu oportunidades formidáveis de ascensão social para as aristocracias senatorial e 

equestre. Vai se consolidando cada vez mais que outros indivíduos, escolhidos sob 

diferentes critérios de seleção, além da dignidade familiar - como capacidade técnica, 

lealdade pessoal ao imperador - passaram a ser integrados com mais frequência e 

intensidade à estrutura complexa que se formava em torno do poder imperial com efeitos 

também no cursus honorum tradicional. 

É essa estrutura, que se formava anexa ao poder do imperador, que foi nomeada 

por Sêneca de aula Caesaris536 e se projetava, assim, como um desenvolvimento da 

domus Augusta537. É também essa estrutura que passou a ser retratada pelas narrativas 

posteriores ao governo de Tibério como o principal espaço de articulação política no 

Principado. Na análise do capítulo anterior foi possível notar que a figura de Sejano abriu 

a possibilidade de exercício de um poder extraordinário para homens provindos de outros 

lugares sociais, mais marginais dentro da ordem social, que não tinham ligações ágnatas 

ou cognatas com as gentes Júlio ou Claudia, nem estavam ligados à nobilitas tradicional, 

mas que compunham um quadro administrativo relevante para a estabilidade do poder 

imperial e mantinham sua posição devido a vínculos mais diversificados de proximidade 

e lealdade com o princeps. Considerando isso, convém entender melhor o que era essa 

aula Caesaris e como ela foi importante para a representação do crimen maiestatis 

durante os governos de Caio, Cláudio e Nero antes de iniciar as análises específicas. 

Aloys Winterling destacou que aula é um termo que vem do grego aulḗ [αὐλή], 

usado para descrever as cortes dos monarcas orientais, desde o período augustano. De 

acordo com Winterling, a partir da década de 40 d.C., esse termo foi cada vez mais 

 

 

indivíduos cf. Weaver, 1972. Sobre o papel desses indivíduos na administração provincial e como eles 

diminuíram consideravelmente à autonomia dos governadores provinciais, cf. Kantor, 2017, pp. 78-79. 
536 Segundo a historiografia moderna, Sêneca, o Jovem (Ir. 2. 23, 3), foi o primeiro a citar uma referência 

à corte imperial sob o nome de aula. Cf. Winterling, 2009, p. 85; Pani, 2012, p. 13. 
537 Essa ideia é plenamente desenvolvida por Pani, 2012 e será mais bem contextualizada e relacionada ao 

crimen maiestatis no decorrer dessa introdução. 
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frequente na literatura latina, e durante o século II d.C., essa já era a palavra mais 

empregada para descrever toda a estrutura ambivalente - pública e privada538 - que 

gravitava no entorno do princeps, “em sua dimensão local, pessoal e temporal” 

(Winterling, 2009, p. 85). Winterling destacou que essa mudança não foi arbitrária, mas 

teve fundamentados sociais, já que a estrutura semântica republicana, baseada nos 

conceitos de familia e domus como res priuatae, contrapostas à respublica, já havia se 

tornado incapaz de dar conta daquela nova estrutura de poder539. Assim, a ideia de aula 

Caesaris ofereceu uma alternativa política e semântica viável para a nova fronteira 

público-privado criada pelo Principado. 

Mais do que uma alternativa semântica, no entanto, a aula era a etapa final daquele 

processo de domesticação da competição e do conflito aristocrático, iniciado por 

Augusto. Quanto a isso, para Mario Pani, o Principado foi responsável por ampliar a 

capacidade de participação na política através de uma série de novas funções públicas, 

baseadas exclusivamente no favor do imperador. Essas novas posições passaram a existir 

de forma paralela àquelas magistraturas republicanas, fundamentadas no cursus honorum 

tradicional. O maior ou menor descolamento entre as pessoas que ocupavam posições de 

destaque na aula Caesaris e na carreira pública mais tradicional, republicana, seria uma 

fonte importante de tensões entre os agentes que compunham a política imperial durante 

o Alto Império. 

A centralização do poder em uma corte imperial, controlada de forma 

verticalizada pelo princeps me parece central na definição Andrew Wallace-Hadrill sobre 

a política imperial durante o século I d.C. Para esse historiador, uma corte imperial “deve 

ser definida como o espaço ao redor do governante dentro do qual o acesso ao favor 

imperial é negociado” (Wallace-Hadrill, 2011, p. 99). Funcionaria assim, como um 

sistema solar, no qual as várias casas aristocráticas representariam os planetas, que sem 

luz própria gravitariam entorno de uma aula Caesaris/Sol. Sendo assim entendida, a corte 

controlaria a política romana, funcionando como um ponto de encontro onde os mais 

diversos grupos e instituições buscavam o poder, que deixara de emanar diretamente do 

populus e do Senado e fora centralizado no imperador (Ibidem., p. 99). 

 

 

538 Como afirmou Winterling: “As descobertas factuais e históricas podem ser resumidas assim: a aula 

Cesaris era indiferente à distinção tradicional de esferas “privadas” e “públicas” - sempre entendida no 

sentido romano; contornou, por assim dizer, a separação de domus e res publica” (Winterling, 2009, p. 96). 
539 Cf. Winterling, 2009, p. 59. Winterling no entanto, destaca que mesmo com essa obscuridade entre o 

público e o privado dentro da Casa Imperial, essas fronteiras continuavam a ter uma demarcação melhor 

definida para o resto da sociedade (Ibidem., p. 60). 



231  

Apesar da análise de Wallace-Hadrill ser um bom ponto de partida para 

visualizarmos a complexidade da aula Caesaris e seu papel central para a compreensão 

do Principado, ela não dá conta de alguns pontos essenciais para a compreensão da 

complexidade que envolve esse cenário. Primeiramente, ao reforçar exageradamente o 

papel da corte, o historiador britânico relativiza o papel fundamental que as instituições 

continuam a ter concomitantemente à aula Caesaris. São os lugares sociais ocupados 

pelos senadores, equestres, pela plebe urbana, pela Guarda Pretoriana e pelos exércitos, 

por exemplo, que geram condições pré-definidas que continuam definindo diretamente 

os papéis e as condições sociais desses diferentes grupos. O limite do poder do imperador 

e da própria corte, está, justamente, no fato que esse novo espaço não consegue oferecer 

uma superação à essa lógica institucional internalizada e tem, por isso, que se adequar a 

ela. Em segundo lugar, a leitura de Wallace-Hadrill exagera sobre o monopólio da aula 

Caesaris na política imperial, minimizando o papel e a existência de outras redes 

clientelísticas, alheias ao controle do imperador e ignorando a atuação concomitante de 

grupos chamados de subalternos, como mulheres, libertos e escravos em relação ao 

conflito pelo poder. Com isso, assume-se uma leitura automatizada do controle desse 

novo espaço de articulação política sobre a sociedade romana. 

Esses são pontos de crítica importantes estabelecidos por Fábio Faversani (2003; 

2012, pp. 53-63). Em sua tese (2012), com base nas obras de Sêneca, ele propõe um 

modelo mais amplo para compreensão da estrutura política imperial, no qual elementos 

institucionais e não-institucionais vão se relacionar mutuamente, abastecendo a própria 

estrutura da corte, ainda que sendo gerenciados por estatutos jurídicos externos a ela. 

Faversani entende que longe de termos só um centro que exercia o poder de forma vertical 

e em torno do qual as demais forças políticas gravitariam, teríamos uma série de 

“pequenos impérios” (Faversani, 2012, pp.123-135). Esses, eram representados por 

agentes diversos, articulados por meio da atuação do próprio princeps, que era quem 

representava o elemento mais importante da hierarquia social romana. Essa articulação, 

no entanto, não significaria um mando direto sobre o Império (Ibidem., p. 148), já que os 

agentes políticos poderiam se apresentar com um grau razoável de independência em 

relação ao imperador (Ibidem., p. 135). Prova disso, seria que mesmo sobre a gestão de 

maus imperadores, a res publica poderia permanecer estável – o mesmo vale sobre 

instabilidades sob bons governos (Ibidem., p. 151). 

As contribuições de Faversani ilustram que uma diversidade de “gradações de 

poder” existia tanto na República, quanto no Principado. O princeps foi o elemento de 
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síntese dessas gradações, de equilíbrio sistémico dos “pequenos impérios”, da mesma 

maneira que o populus era na república. Isso não significava uma simples superação da 

ideia de utilitas publica como utilitas populi, ou de Res publica como res populi, mas a 

inserção do imperador como um elemento de garantia e fiscalização das instituições 

republicanas, como alguém que, pela sua dignidade e autoridades superiores, garantiria o 

funcionamento do princípio básico do sistema: um governo para o populus romanus, em 

toda sua extensão imperial. Conforme mostrado no último capítulo, as representações do 

crimen maiestatis nos ajudam a ver como essas questões foram negociadas. 

Retornando à questão da aula Caesaris, apesar de ela ser parte essencial para esse 

equilíbrio do sistema político, ela não poderia ser resumida a uma corte absolutista, nos 

moldes propostos por Wallace-Hadrill. Ao mesmo tempo, ela também não era 

simplesmente a domus Caesaris e nem estava restrita a um espaço físico delimitado, como 

o Palatino, já que estava além dos vínculos familiares do imperador, fossem cognatos ou 

ágnatos e acompanhava o governante, mesmo fora de Roma. Ela também não tinha uma 

definição legal-constitucional ou um critério hierárquico fixo que a permitiam gozar de 

uma oficialidade estatal moderna. Familiares do imperador, consanguíneos ou por 

afinidade (adoção, casamento etc.), aristocratas, libertos e escravos estavam inseridos na 

corte imperial romana não fisicamente, mas socialmente, no sentido relacional540. Ou 

seja, dessa maneira, o que distinguia a hierarquia dentro da aula Caesaris não eram 

estatutos jurídicos ou a localização residencial, mas a proximidade com o imperador. 

Esse fenômeno indicava não só uma transformação dentro da estrutura da domus, 

mas uma fonte de conflito potencial com hierarquias políticas mais tradicionais, gerando 

uma dissociação entre a ordem política e social541. Dada a relevância de sua posição, a 

aula Caesaris passou a estar envolvida de maneira cada vez mais direta na condução de 

questões tradicionalmente exercidas em outros espaços, como o Senado, os comitia e os 

tribunais públicos. Com isso, os mecanismos de ação política se tornavam mais 

dependentes da arbitrariedade do imperador, ressaltando, ainda mais, sua posição superior 

naquela sociedade. Pani destacou que foi justamente pelo seu alto grau de dependência 

 

540 Cf. Wallace-Hadrill, 1996, p. 288. Essa perspectiva é compartilhada por Winterling e Mario Pani. Cf. 

Winterling, 2009, p. 93; Pani, 2012, p. 9. 
541 Foram esses novos fundamentos de promoção e hierarquização que levaram a um fenômeno, chamado 

por Josiah Osgood de dissonância de status, algo que representava “o sentimento de que por alguns critérios 

tradicionais (especialmente poder, propriedade e prestígio) os indivíduos detinham uma posição elevada na 

sociedade, mas por outros, uma baixa posição” (Osgood, 2011, p. 24). 
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do imperador e pela pouca delimitação jurídica que a corte imperial só adquiriu contornos 

mais sólidos quando o princeps abandona a ideia de paridade, ou de civilidade atribuída 

a Augusto e que teria sido seguida durante boa parte do governo de Tibério. 

Para Pani foi preciso que o princeps rompesse com aquela estrutura de 

reciprocidade nobiliárquica que cercava a domus augustana para poder ser capaz de 

inserir outros critérios de ascensão e promover uma nova ordenação política, dentro da 

corte (Pani, 2012, p. 12). Assim, não parece coincidência que o termo aula e suas 

representações mais recorrentes passem a ser apresentadas nas fontes após o governo de 

Tibério. Como procuramos mostrar no último capítulo, algumas dessas transformações 

foram impulsionadas já no governo tiberiano, desde, pelo menos, morte de Druso César 

(23 d.C.) e o isolamento de Tibério dentro da domus Augusta, o que culminou na sua ida 

para Capri, em 26 d.C. No entanto, elas só se consolidariam sob os governos de Caio (37- 

41 d.C.), Cláudio (41-54 d.C.) e Nero (54-68 d.C.). 

É durante esses três governos que as principais bases do modelo que está ligado à 

memória do governo augustano, de res publica restituta, passam a ruir. Juan Pablo Alfaro, 

por exemplo, destacou que as consequências das atitudes do sucessor de Tibério, 

Calígula, que foi responsável por uma política sistemática de humilhação da ordem 

senatorial e de ruptura com a hierarquia social tradicional: “tiveram como efeito colateral 

imediato uma tendência de igualar esse grupo com o restante da população do Império e 

prejudicar seu prestígio e privilégios tradicionais” (Alfaro, 2013, p. 62). Dessa maneira, 

segundo esse autor: “Calígula minou a hierarquia social, cuja garantia foi, durante o 

governo de Augusto, a concessão fundamental que os príncipes ofereceram à nobilitas e, 

portanto, uma de suas fontes de legitimidade” (Alfaro, 2013, p. 62). 

Aloys Winterling é outro que apontou que acontecem algumas mudanças 

importantes na estrutura política que circundava o imperador já a partir da ascensão de 

Caio, em 37 d.C. Por exemplo, ele destacou que foi nesse momento que o patrimônio do 

imperador se fundiu realmente com o da res publica e as propriedades da domus Caesaris 

foram transferidas não mais de acordo com o testamento do princeps morto, mas de 

acordo com a aclamação do novo imperador (Winterling, 2009, p. 96). Quanto a isso, 

Egon Flaig também destacou que as questões jurídicas que cercavam o poder do 

imperador deixaram de ter tanta importância a partir do fim do governo de Tibério, em 

37 d.C. Segundo Flaig, nesse momento: “o poder do imperador tornou-se único e 

indivisível” (Flaig, 2015, p. 91). Mais uma vez, ainda que nos pareça haver certo exagero 

na ideia de que há a afirmação de um poder totalmente centralizado nas mãos dos 
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imperadores e que dispensava de todo as estruturas republicanas, o quadro geral de 

mudanças que esses autores apresentam seguramente teve uma progressão desde o 

governo de Augusto até chegarmos a Nero. 

Como veremos neste capítulo, essas transformações afetaram as representações 

do crimen maiestatis. Há, entre os governos de Caio e Nero, a consolidação daquilo que 

viemos chamando de sobreposição entre a maiestas principis e a maiestas populus, com 

o efetivo reconhecimento da superioridade do poder do imperador e da dependência dessa 

superioridade para a estabilidade do sistema político. Isso foi algo que, como pretendo 

mostrar, fica explícito na narrativa das fontes. No retrato produzido por essa 

documentação, também fica visível um maior, ainda que não completo, deslocamento do 

espaço principal de deliberação do Senado para a aula Caesaris. Nesse espaço, mais 

amplo e menos regulado legalmente, o crimen maiestatis era diretamente influenciado 

pela interação política de diversos agentes – tradicionais e novos – responsáveis pela 

manutenção e legitimação do poder imperial. Assim, junto ao deslocamento espacial do 

poder, as representações dos casos de maiestas também retratam tensões concernentes às 

estruturas política e social tradicionais que, suspensas dentro da aula, continuavam a 

definir lugares dentro da sociedade romana em geral, mas conviviam com novas formas 

de hierarquização e honra originárias da casa imperial. 

Assim, a hipótese principal desenvolvida nesse capítulo é que esse cenário de 

dissonância de status é um dos principais motivos da reação negativa da recepção política- 

literária dos anos seguintes ao governo de Tibério em relação ao desenvolvimento do 

crimen maiestatis na dinastia Júlio-Cláudia. Esse crime, sofreu, durante as administrações 

de Caio, Cláudio e Nero, os efeitos do aumento da centralidade das decisões imperiais e 

da perda de relevância do Senado como mecanismo jurídico-deliberativo. Isso, 

juntamente com a centralidade da influência da aula Caesaris na política imperial, 

colocavam em evidência a perda de poder real da aristocracia senatorial e, principalmente 

a contestação de uma série de privilégios jurídicos e tradicionais gozados por essa ordo 

desde tempos republicanos com os quais a memória que a aristocracia construiu do 

Principado, desde a sua fundação, se comprometera em proteger. Considerando essas 

hipóteses, início uma análise geral dos principados de Caio “Calígula”, Cláudio e Nero, 

procurando compreender como as representações do crimen maiestatis interagem com a 

construção literária do governo desses imperadores. 
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5.1. O crimen maiestatis e a Dinastia-Júlio Cláudia: Caio (37 d.C.-41 d.C.). 
 

O governo de Caio Júlio César Augusto Germânico, mais conhecido 

“Calígula542”, durou de março de 37 d.C. até janeiro de 41. Apesar de breve, é comumente 

tratado pela historiografia moderna como um divisor de águas na relação entre o 

imperador e a aristocracia senatorial543. O historiador alemão Aloys Winterling (2011), 

por exemplo, se concentrou nessa ruptura para desenvolver sua biografia sobre esse 

imperador. Para ele, Calígula se desvinculou da lógica ambígua de comunicação vigente 

– caracterizada pela simbiose de antigos elementos simbólicos, republicanos, a uma nova 

realidade política, imperial - entre princeps e Senado, estabelecida como a base de 

legitimidade do poder de Augusto e continuada em boa parte do governo de Tibério. 

Winterling destacou que essa ruptura foi feita através da exposição e 

ridicularização pragmáticas pelo imperador da incoerência e hipocrisia do 

comportamento da aristocracia senatorial (Winterling, 2011, pp. 38-39) e dos símbolos 

de prestígio e autoridade que distinguiam aquela ordem social (Ibdem., pp. 51-52). Diante 

da exposição e análise desse comportamento, que o historiador alemão caracterizou como 

politicamente racionalizado, as intenções de Calígula em consolidar uma nova linguagem 

comunicativa, de influência helenística - que incluíam a clara manifestação da 

superioridade da posição do imperador em relação aos senadores e magistrados e uma 

maior centralidade na personificação pública do poder imperial (Ibdem., pp. 52-56) – 

teriam sido reelaboradas por fontes posteriores e aceitas por analistas modernos como 

sinônimos da loucura imperial e da corrupção do poder544. 

Em um trabalho mais recente, Anthony A. Barrett (2015) argumentou que, apesar 

de Calígula ter enfrentado uma tradição hostil das fontes, sua personalidade e 

inexperiência política certamente dificultaram o sucesso de sua administração, que não 

conseguiu equilibrar demandas e pressões dos diferentes grupos sociais que o cercavam 

e garantiam a legitimidade e viabilidade de sua posição (Ibidem., p. 7). Para esse 

historiador, no entanto, a culpa não foi inteiramente de Caio, mas também dos 

 

 

542 A alcunha Calígula é atribuída pela documentação às pequenas sandálias militares [caligae] que ele 

utilizava, quando criança, enquanto acompanhou seus pais na Germânia e na Síria. Cf. Tac. Ann. 1. 41, 4; 

Sue. Calig. 9, 1. 
543 Entre aqueles que atestam o governo de Calígula como um ponto de ruptura, a bibliografia é vasta. Cf. 

Ceausescu, 1973; Bauman, 1974, pp. 136-137; Winterling, 2011, pp. 37-39; Barret, 2015, p. 131; Faversani 

e Joly, 2020, p. 85; Alfaro, 2013, pp. 53-54. 
544 Arther Ferrill, (1991) é um exemplo daqueles que contrariamente a posição de Winterling defendem que 

um certo nível de loucura ou, pelo menos, uma personalidade ética e moralmente degenerada, conduziam 

as ações de Calígula. 
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responsáveis pela ascensão desse jovem, que sem praticamente nenhuma experiência 

política se viu com o encargo de gerenciar um império altamente complexo, que 

aglutinava uma grande diversidade de etnias, costumes e tradições. Diante desse ponto, 

Barrett destacou que: “Winterling pode estar certo ao tentar desmantelar a estrutura 

hipócrita do início do sistema imperial de governo. Mas a realidade é que essa hipocrisia, 

com sua deferência fingida e sua diplomacia insincera, estavam no coração de um 

governo eficaz” (Ibidem). 

Trabalhos como os de Winterling e Barrett são resultado de um esforço 

razoavelmente recente da historiografia moderna em questionar a validade da imagem de 

insanidade mental construída sobre Calígula através dos séculos. Essa imagem, em 

grande medida, é devida à percepção negativa da documentação, escrita posteriormente 

ao governo desse imperador. As fontes exploraram aspectos contraditórios da 

personalidade de Caio, como a brevidade do seu governo e seu final infeliz, para retratar 

de maneira amplificada comportamentos morais e éticos incompatíveis com a conduta 

esperada de um aristocrata romano, especialmente o princeps. Na minha concepção, as 

teses desses dois autores são complementares: tal como Winterling apontou, o governo 

de Calígula expõe de forma evidente a superioridade do poder do imperador e a 

fragilidade dos mecanismos de comunicação e sustentabilidade do Principado. Ao mesmo 

tempo, como destacou Barrett, o fim desse governo deixa claro a necessidade de 

adaptação desses mecanismos, mas a impossibilidade de uma ruptura real com a estrutura 

simbólica que os cercam. 

Considerando essa breve exposição contextual e historiográfica, argumentarei 

abaixo que o crimen maiestatis pode ser uma chave de leitura útil, para reforçar a 

contraposição de teses que atestam para diferentes graus de “loucura” e insanidade mental 

no comportamento do princeps. Isso porque, esse crime assumiu um papel importante na 

estratégia política imperial, mostrando-se parte da estrutura simbólica que envolvia a 

relação do imperador e dos demais agentes políticos que gravitavam em seu entorno. 

Assim, minha intenção, nesse subcapítulo se conecta com a de trabalhos como os de 

Winterling e Barrett: analisar o a representação do crimen maiestatis durante o governo 

de Calígula, considerando esse contexto político como racionalmente orientado, no qual 

tanto o imperador, seus familiares, os agentes imperiais e a aristocracia disputavam 

espaços e posições de poder de maneira consciente. 
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5.1.1. O crimen maiestatis e a consolidação do poder de Caio. 
 

Quando nos deparamos com a documentação que trata sobre o governo de 

Calígula, autores importantes, como por exemplo Sêneca, o Jovem, Fílon de Alexandria, 

Flávio Josefo, Suetônio e Dião Cássio, apontam regularmente para a degeneração moral 

– e em alguns casos psicológica – desse imperador. Em muitos momentos, o retrato da 

“loucura imperial” vem acompanhado da exibição da incapacidade do princeps na 

condução dos assuntos públicos, inclusive na administração da justiça. Nesse quesito, a 

crudelitas, predicado central na persona literária de Caio, relaciona-se com o aumento 

exponencial da aplicação do crimen maiestatis e com intensificação das poenae referentes 

a esse crime durante o seu governo desse imperador545. 

Essa visão, no entanto, não aparece de maneira uniforme desde o início da 

administração de Calígula. Flávio Josefo, por exemplo, destacou que a natureza cruel 

desse princeps prevaleceu, mas somente após um breve período de bom governo (Joseph. 

AJ. 19. 20, 5). Já Suetônio polarizou sua narrativa em dois retratos, que ele mesmo 

denomina princeps546 e monstrum547. O retrato do historiador Dião Cássio parece 

concordar com a tópica desenvolvida pelos autores anteriores: Caio teve um início 

positivo de governo, mas por fim degenerou-se548. Para Dião, havia um otimismo nos 

primeiros meses do governo de Calígula549, durante os quais o imperador seguiu 

publicamente um modelo político-ideológico ligado à memória do principado 

augustano550, mas o otimismo se transformou em raiva e medo, com o tempo. 

 
 

545 Cf. Yavetz, 1996, p. 119. 
546 Como alguns dos feitos principais do princeps o biógrafo enumerou a queima de processos antigos de 

maiestas, pendentes após a morte de Tibério e a rejeição em compactuar com a atividade dos delatores 

Suetônio retrata que Calígula se recusou a aceitar delações quando chegou à Roma, alegando que “nada 

fizera, para merecer o ódio de alguém” e que “não tinha ouvidos para os delatores” (Sue. Calig. 15. Trad. 

Gilson C. Cardoso de Sousa). 
547 Cf. Sue. Calig. 22, 1. Em latim, a palavra monstrum tem o significado parecido com o português 

moderno: uma criatura monstruosa, pessoa capaz de fazer atos que não estejam de acordo com a natureza 

humana (OLD, 2016, p. 1245). Suetônio aponta que essa monstruosidade – lida como não-humanidade – 

se refletia na sua face (Sue. Calig. 50) e nas suas roupas (Sue. Calig. 52). 
548 É interessante que Dião, tal como Suetônio, relaciona a degeneração moral e psicológica de Caio à piora 

das finanças públicas. O historiador bitiniano também destacou a preocupação de Calígula em angariar 

fundos de maneiras não usuais, inclusive através da condenação de inocentes (Cass. Dio. 59. 14-15). No 

caso de Dião, essa associação é mais direta, quando ele ressalta que a deterioração do governo de Caio se 

deu em paralelo com uma crise financeira ocasionada pelo exorbitante aumento de gastos por parte das 

políticas extravagantes do imperador. Cf. Cass. Dio. 59. 2, 1. 
549 Esse otimismo também fica claro na narrativa de Fílon de Alexandria, que retrata o período da doença 

de Caio, em 38 d.C., como um golpe na felicidade recorrente por todo o Império. Cf. Philo. Leg. 3. 17. 
550 De acordo com Anthony Barret (2015, p. 78) O primeiro pronunciamento de Caio ao Senado, onde 

aparentemente também havia certa aglomeração de plebeus indica uma reconstrução das palavras de 

Augusto em Res Ges. 34. A descrição de Suetônio (Cal. 14, 1) sobre o discurso de Caio contribui para essa 

associação. De acordo com o biógrafo, Calígula teve seus poderes conferidos pelo consenso do Senado e 
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No geral, além de uma aproximação clara com as idealizações de Augusto e 

Germânico, as ações iniciais de Caio também demonstraram uma tentativa de afastamento 

da imagem de Tibério, quem, tal como Suetônio atestou, era bastante impopular em Roma 

na altura de sua morte (Sue. Tib. 75, 1). A ausência do antigo imperador em Roma por 

mais de dez anos teve um efeito negativo na opinião pública, que passara a vê-lo como 

distante e frio551. Dião Cássio também apontou para um afastamento do exemplum dos 

últimos anos do governo de Tibério552 e nos deu mais detalhes sobre a posição assumida 

pelo novo princeps diante do Senado em seu discurso inicial, logo depois de sua ascensão 

ao poder, em março de 37 d.C. 

Quanto a esse evento, Dião Cássio o narrou em tom particularmente positivo. Ele 

destacou o caráter conciliatório das palavras de Calígula e as denúncias feitas em relação 

à conduta tiberiana com a aristocracia (Cass. Dio. 59. 6, 6-7). A ascensão de Caio levou 

ainda à concessão do perdão àqueles aprisionados sob o governo de Tibério e às acusações 

de maiestas que ainda estavam em andamento (Cass. Dio. 59. 6, 2-3). O teor desse 

discurso animou os senadores. O Senado emitiu uma decisão oficial – um SC – de publicar 

as promessas do imperador em uma tábua de bronze553 e tornou obrigatória a sua leitura 

anual (Cass. Dio. 59. 6, 7). Além disso, segundo Dião Cássio, os senadores e o populus 

romanus concederam ao jovem César, de uma só vez, todas as honras que Augusto e 

 

 

 
 

da multidão [consensu senatus et... turbae]. Aloys Winterling também atestou para uma tentativa de 

emulação de Augusto, nesse caso, cf. Winterling, 2011, p. 27. 
551 Em grande medida, a construção da imagem posterior de Tibério é o reflexo do seu período em Capri. 

Tendo isso em consideração, Winterling destacou que Calígula aboliu a prática de se comunicar com o 

Senado e o povo por cartas – algo muito usado por Tibério e que enfraqueceu a deliberação aristocrática e 

a participação do Senado no governo imperial (Winterling, 2011, p. 26). 
552 No caso de Dião Cássio, isso fica claro diversas vezes. Gostaria de destacar, particularmente, três eventos 

para ilustrar melhor esse ponto. Em Cass. Dio. 59. 3, 8 Calígula se conectou publicamente às memórias de 

Augusto e seu pai, Germânico (Ceauescu, 1973, p. 269), se afastando de Tibério – aparentemente e 

compreensivelmente impopular após sua longa estadia em Capri. Essa postura adquiriu materialidade, como 

descrito em Cass. Dio. 59. 6, 2-3 quando Caio perdoa e liberta aqueles que foram acusados de maiestas 

durante o governo tiberiano. Tal ato – que será melhor discutido - parece ter servido de espelho para o 

tratamento público recebido por Tibério no início do governo de Calígula, pois Dião (59. 9) ressalta que os 

cônsules vão jurar respeito aos feitos de Augusto, mas não aos de Tibério. 
553 Plínio, o Velho destacou que gravação em bronze indicava o desejo de tornar algo permanente (Plin. 

HN. 34. 21, 99). Assim, o escrito em bronze representa a sacralidade do testemunho sobre algum feito ou 

decisão. Como destacou Callie Williamson, o bronze substituía a testemunha ocular, pois era mais resistente 

que a vida humana (Williamson, 1987, pp. 169-170). O bronze também era comumente usado para tornar 

públicas as decisões que tinham força de lei (Williamson, 1987, p. 162). Além disso, com o expansionismo 

romano, as tábuas de bronze se “tornaram símbolos do poder e da autoridade das instituições políticas de 

Roma” (Williamson, 1987, p. 180). Nesse sentido, não parece exagero pontuar que o Senado tratou esse 

discurso de Caio como um acordo sagrado de concórdia entre as instituições representantes do poder em 

Roma, algo que deveria representar a perenidade da ciuilitas do imperador em relação ao Senado e ao 

populus romanus. 
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Tibério haviam recebido durante anos de governo554, somado àquilo que Suetônio definiu 

como “o direito de julgar e governar tudo” [ius arbitriumque omnium rerum]555. 

A narrativa de Suetônio (Cal. 16) é similar à de Dião. O biógrafo destacou que 

Calígula restaurou obras literárias de autores - tais como Tito Labieno, Cemúcio Cordo e 

até mesmo Cássio Severo - que haviam sido desgraçados e proibidos nos governos 

anteriores. Além disso, as rationes imperii556 voltaram a ser publicadas, uma prática 

augustana abandonada durante o governo de Tibério. O novo princeps também promoveu 

a restituição da jurisdição irrestrita dos magistrados, impedindo que o apelo ao imperador 

interferisse na condução regular da justiça557. Em relação ao crimen maiestatis, Suetônio 

traz um relato bastante parecido com àquele de Dião Cássio. De acordo com o biógrafo: 

“todas as acusações feitas no Principado anterior foram anuladas e, a 

fim de tranquilizar completamente, para o futuro, os delatores de sua 

mãe e seus irmãos, mandou que se amontoassem no Fórum todas as 

peças de seus processos; em seguida, após jurar em voz alta pelos 

deuses que não lera ou tocara qualquer delas, ordenou que fossem 

queimadas. Quando lhe apresentaram um bilhete que interessava à sua 

segurança, recusou-se a recebê-lo alegando que ‘nada fizera para 

merecer o ódio de alguém’ (Sue. Calig. 15, 4, trad. Gilson C. Cardoso 

de Sousa, 2003). 

Quanto a esse trecho, apesar de me contrapor à parte da historiografia moderna558 

que interpreta as ações de Calígula como uma suspensão dos processos de maiestas, 

 

554 Cf. Cass. Dio. 59. 2, 1. Dião Cássio provavelmente está se referindo aos títulos de princeps senatus e 

pater patriae, além do cargo de Pontifex Maximus e da tribunicia potestas. Apesar do exagero da sentença, 

Caio realmente recebera todos esses títulos num intervalo de tempo de cerca de menos de seis meses. A 

acusação de Dião, apesar de ser pertinente é injusta já que Augusto e Tibério tiveram longos processos de 

assimilação do poder imperial antes de se tornarem principes, algo que não foi disponibilizado a Caio. 
555Cf. Sue. Calig. 14, 1. Segundo Richard A. Bauman, essa foi a inserção de um poder extraordinário que 

possivelmente serviu de base para a consolidação da cláusula VI da lex Imperio Vespasiani (Bauman, 1974, 

p. 136), postura mais bem discutida por P. A. Brunt (1977). Anthony Barrett atesta que, mais tarde, Calígula 

se gabou de ter "todo poder sobre todas as pessoas" [omnia in omnes licere]. Para esse historiador, a fala 

do imperador não era delírio de um de um louco, mas de alguém que tinha bons fundamentos constitucionais 

para fazer essa afirmação de que um princeps que não era vinculado às leis [legibus solutus]. 
556 Segundo Aloys Winterling (2009, p. 114), as rationes imperii eram “uma espécie de prestação de contas 

da administração imperial”. Segundo Arnaldo Marcone as rationes, criadas por Augusto, “foram parte de 

uma estrutura política e administrativa funcional para o espaço imperial e suas necessidades” (Marcone, 

2016, p. 312). 
557 Para Richard A. Bauman, durante o governo de Calígula, os crimes do direito comum foram tratados 

pelas quaestiones em maior número que nunca, tanto que foi necessário criar uma quinta decúria de juízes, 

devido a quantidade de trabalho (Bauman 1968, p. 83). Segundo Richard Bauman, isso significava que, 

pelo menos nessas questões, o imperador incentivou a independência das quaestiones. Quanto a isso, Aloys 

Winterling (2011, p. 29) destacou que essa ação aumentou a importância dos demais tribunais, inclusive do 

tribunal senatorial. 
558 Minha concepção das ações de Calígula aqui se afasta da análise de Richard Bauman e se aproxima da 

proposta de John Madden e Arthur Keaveney. Bauman (1974, p. 208) defende que as narrativas de Suetônio 

e Dião Cássio indicam uma suspensão temporária da vigência das leges maiestatis. Já Keaveney e Madden 

(1998) apresentam uma conclusão diferente sobre a relação de Calígula com o crimen maiestatis. Eles se 

aproximam da tese de Peter A. Brunt (1984, p. 470), de que as leges maiestatis podem, ou não, ter sido 
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entendo que a anulação das acusações anteriores e o espetáculo da queima das acusações 

tiberianas sugerem uma postura simbolicamente incisiva contra a ação dos delatores – 

problema, que tal como citamos anteriormente, foi negligenciado por Tibério559. Além de 

inibir esse tipo de comportamento, perdoando crimes antigos e se recusando a aceitar 

novas denúncias, Caio procurou premiar a fidelidade de escravos e libertos aos seus 

senhores560. Essas duas ações, aparentemente, devem ter dificultado acusações 

inconsequentes, pelo menos no início do novo governo. Isso, não significaria uma 

suspensão formal, mas poderia explicar a falta de casos aparentes no relato das fontes até 

o final de 37 d.C. 

As ações do imperador e dos senadores indicam uma evidência importante de que 

houve uma tentativa inicial de renovação do pacto de proteção mútua entre Senado- 

imperador, aparentemente enfraquecido durante o governo tiberiano. Do ponto de vista 

da estabilização do poder de Calígula, essa aproximação foi essencial. Ele tinha 24 anos 

em Março 37 d.C. Era totalmente inexperiente na ocupação de funções públicas e tinha 

passado os últimos seis anos de sua breve vida enclausurado em uma ilha paradisíaca sob 

a tutela de Tibério. Durante esse tempo, o jovem imperador deve ter tido pouquíssimo 

contato com a maior parte dos senadores. Em sua vida adulta, Caio não era conhecido das 

legiões561 e nem da plebe urbana. Em resumo, para a maior parte dos cidadãos romanos, 

o novo princeps era uma aposta às cegas. Além de tudo, no testamento de Tibério, 

publicamente ignorado pelo Senado, fora sugerido que ele deveria dividir o governo do 

Império com o seu primo, neto do imperador morto, Tibério Gemelo. 

Assim, considerando a fragilidade de sua posição, o imperador, tomou o caminho 

que lhe era mais viável naquele momento inicial: realizar as expectativas daqueles que o 

apoiavam e garantiram sua ascensão562. Calígula não tinha a tal auctoritas superior, 

 

publicamente negadas, mas nunca foram abolidas oficialmente. Diante dessa perspectiva, Keaveney e 

Madden (1998, p. 320) destacam que uma leitura melhor daquilo que Suetônio e Dião queriam dizer, é que 

Calígula não revogou ou suspendeu as leges maiestatis, mas somente pôs um fim àquelas acusações de 

maiestas iniciadas sob Tibério. 
559 Sobre isso, cf. pp. 197-198. 
560 Como prova disso, Suetônio destaca que Caio deu 800 mil sestércios a uma liberta que se recusou a 

entregar seu patrono, ainda que submetida à tortura (Sue. Calig. 16). A possibilidade do uso do depoimento 

de escravos torturados como prova em um processo senatorial de maiestas incentivava a acusação por esse 

crime, conforme já destacamos. Cf. pp. 190-191. 
561 A fama de Calígula e Germânico com as legiões era mais baseada em uma memória afetiva do que uma 

lembrança real, pois provavelmente a maior parte daqueles que haviam visto o jovem imperador na infância, 

por volta 17-18 d.C., em 37 d.C. já haviam se retirado do serviço militar. A carreira militar, nessa época, 

durava em média 20 anos (Keppie, 1996, p. 377). 
562 Além dos senadores, aparentemente Calígula também procurou o apoio da plebe de Roma e da guarda 

pretoriana, pagando uma quantia ainda superior daquela estipulada no testamento de Tibério, mesmo esse 

tendo suas vontades oficialmente anuladas. Cf. Suet. Calig. 16, 3-4. 
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evidente em seus antecessores563 e nem contava com uma rede de apoio sólida, sob à qual 

vincular sua legitimidade de mando. Pelo contrário, ele era totalmente dependente da 

articulação política daqueles que o inseriram no poder e daquilo que grupos sociais 

distintos esperavam que ele fosse, com base na popularidade e na idealização de seu pai, 

Germânico, e de seu avô materno, Augusto. Junto a isso, a existência de Gemelo – que, 

apesar de ter sido privado de seu lugar disposto no testamento de Tibério, foi adotado por 

Caio – representava uma sombra constante e uma arma poderosa a ser usada, 

provavelmente pelas mesmas pessoas que garantiram a ascensão de Calígula. Esse 

cenário de indefinições e instabilidades fazia com que fosse imperativo que o princeps 

estivesse em Roma, para consolidar sua posição. Nesse retorno, provavelmente, os 

homens mais importantes que sobreviveram ao período tiberiano e foram os responsáveis 

pela transição de poder - dentre os quais Névio Macrão, chefe da guarda pretoriana e 

Marco Júnio Silano, líder do Senado e sogro de Caio – devem ter achado que poderiam 

manipulá-lo facilmente564. 

Em relação à aristocracia, com o retorno do princeps à capital do Império, o 

interesse de senadores e equestres em uma reaproximação com o novo César era evidente. 

Desde o tempo de Augusto a promoção política dependia cada vez mais do contato direto 

com o imperador. Fora isso, tal como apontamos no último capítulo, o isolamento de 

Tibério não só havia afunilado o acesso aos benefícios imperiais, mas também exposto a 

incoerência interna e a fragilidade institucional do Senado. A saída do imperador do 

centro político e administrativo do Império contribuiu ainda para o fortalecimento de uma 

lógica alternativa de poder, que envolveu o enfraquecimento de estruturas hierárquicas 

tradicionais e a centralização das decisões políticas em uma corte imperial situada na ilha 

 
 

563 Ao derrotar Marco Antônio, em 31 a.C., Augusto afirmou sua superioridade sob os romanos, em campo 

político e militar. A consolidação dessa superioridade, no entanto, foi um processo, que parece continuar 

ascendente durante boa parte do governo augustano. No entanto, quando volta a Roma em 27 a.C., não 

havia ninguém que pudesse competir de igual para igual com Augusto em honras, dignidade ou autoridade. 

Vencedor de duas guerras civis, pacificador do Império, seis vezes cônsul, triúnviro, filho de um deus, Júlio 

César. Augusto tinha um currículo invejável. O caso de Tibério é bastante semelhante. Apesar de Tácito, 

no início dos Anais ter nomeado alguns concorrentes ao governo do Império em 14 d.C. (Tac. Ann. 1. 13, 

2-3), a vida pregressa de Tibério o qualificava para, no mínimo, estar entre eles. Em 14 d.C., Tibério já 

tinha exercido dois consulados e o compartilhado o poder tribunício com Augusto desde 4 d.C. Além disso, 

era um militar bem-conceituado, sendo responsável por pacificar a Panônia e a Germânia. 
564 Calígula parecer ter se comportado de forma bastante dócil e desinteressada durante o período em que 

ficou em Capri. Isso explicaria sua sobrevivência, a despeito da morte dos seus dois irmãos mais velhos. 

Essa ideia parece ser confirmada por Suetônio, que afirmou que Caio foi um escravo tão bom quanto um 

princeps ruim (Sue. Calig. 10). A postura de condescendente de Calígula poder ter influenciado a visão de 

Silano e Macrão em relação a ele. Isso explicaria o porquê desses dois homens terem se portado com seus 

superiores, durante o início do seu governo, conforme indicar as fontes. Cf. Philo. Leg. 7, 46-48; 8, 58-59; 

10, 70-73; Cass. Dio. 59. 8, 4-5. 
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de Capri e na presença importante de intermediários para a comunicação entre o princeps 

e os aristocratas. Assim, o SC de 37 d.C., que promulgava a publicação em bronze e a 

leitura anual do discurso de Calígula, também pode ser encarado como uma tentativa – 

ainda que frágil – dos senadores em relembrarem regularmente que o imperador tinha um 

compromisso com a manutenção de uma comunicação saudável e direta com o Senado, e 

com a garantia da estabilidade da ordem e da hierarquia social565. 

Segundo Fílon de Alexandria, a civilidade de Calígula parece ter durado por volta 

de sete meses, até o período em que ficou curado de uma doença grave, que o deixara 

entre a vida e a morte (Philo. Leg. 2. 13). É também nesse momento que temos notícias 

dos primeiros possíveis casos de maiestas da época. Quanto a esse grupo de acusações, 

cabe destacar algumas características importantes. Primeiramente, sobre os casos de 

Públio Afrânio Potito (Cat. Cai. 2) e Atânio Segundo (Cat. Cai. 3). Potito, naquilo que 

Dião Cássio descreveu como uma grande demonstração de servidão (Cass. Dio. 60. 8, 3), 

ofereceu sua vida, caso o princeps se recuperasse. Já Segundo, em ação semelhante, 

prometeu combater na arena. Promessas desse tipo parecem ter sido razoavelmente 

comuns e, até onde restam notícias nas fontes, não eram criminalizadas até ali. Caso 

contrário, esses dois homens não as teriam feito566. Ao exigir que Potito e Segundo 

cumprissem as promessas realizadas, o imperador aparentemente os ameaçara com uma 

acusação de periurio, algo que há muito já havia caído em desuso, tal como indicava a 

resposta de Tibério a uma situação similar, em 15 d.C (Cat. Tib. 2). 

Quanto a esses casos, não é possível saber com certeza se Caio reviveu uma 

legislação antiga567, ou se simplesmente adicionou um novo precedente ao crimen 

maiestatis. O relato de Dião Cássio (59. 8, 3) destacou diretamente o crime de epiorkḗsō 

[επιορκήσωσι], transliteração para perjúrio, e não ἀσέβεια – como o historiador bitiniano 

comumente tratou as acusações de diminuição da maiestas da dignidade do imperador e 

 

 

565 Cf. Winterling, 2011, p. 27. No entanto, como o próprio Winterling destacou em seguida: “a resolução 

do Senado exigindo que o discurso de Calígula como cônsul fosse gravado e lido em voz alta anualmente 

revelava de maneira aterradora como os senadores estavam cientes da situação (de inferioridade) e quão 

complexa toda a comunicação se tornara. Eles [os senadores] sabiam que o poder era compartilhado pela 

vontade do imperador e que poderia ser rescindido a qualquer momento, o que em outras palavras, 

significava que o poder não era realmente compartilhado” (Winterling, 2011, p. 27). 
566 Provavelmente ações desse tipo faziam parte da comunicação regular entre aristocracia e imperador. 

Como vimos no último subcapítulo manifestações exageradas de deferência por parte dos aristocratas eram 

razoavelmente comuns e envolviam a demonstração de pietas, visando a amizade do imperador. Os casos 

de Potito e Secundo não parecem ser diferentes, Dião Cássio destacou que ambos estavam esperando 

dinheiro em troca das promessas realizadas Cass. Dio. 60. 8, 3. 
567 A legislação das XII Tábuas (8. 23) estabelece pena de morte para o perjúrio, com o lançamento do 

condenado da Rocha Tarpeia. 
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de seus familiares mais próximos568. Suetônio (Cal. 27, 2), ainda afirmou que Potito, que 

não cumpriu sua promessa, foi arremessado do alto de uma elevação [raecipitaretur ex 

aggere], após desfilar enfeitado com a coroa verbena e fitas sacrificiais pela cidade. Se 

considerarmos que o biógrafo estava se referindo a Rocha Tarpeia, provavelmente 

estamos diante da execução de um ritual muito antigo, referente à purificação de 

criminosos de perjúrio. No entanto, essas são evidências muito escassas para qualquer 

afirmação mais precisa. Dessa forma, qualquer que tenha sido a acusação, perjúrio ou 

maiestas, o comportamento do princeps indicava, claramente, uma nova postura, tanto 

em relação às demonstrações de pietas da aristocracia, como a aceitação de novas 

acusações envolvendo crimes contra sua integridade569. 

Além das acusações contra Potito e Segundo, o período logo após a recuperação 

de Caio foi marcante pela morte dos dois principais apoiadores do princeps, Névio 

Macrão (Cat. Cai. 6) e Marco Silano (Cat. Cai. 5), além de seu primo, herdeiro e então, 

filho adotivo, Tibério Gemelo (Cat. Cai. 1). A documentação, no entanto, não indica 

claramente que algum desses indivíduos tenha sido réu de uma acusação pública de 

maiestas. Aparentemente, os dois primeiros padeceram diante de uma ordem de 

suicídio570. Gemelo se matou por intervenção direta do imperador. Segundo as fontes, o 

Senado não foi ao menos informado sobre o ocorrido. O destino de Macrão não parece 

ter sido tão diferente. Ele foi enganado com uma nomeação à prefeitura do Egito571, mas 

foi induzido a se matar, junto com sua esposa, Ênia, ainda em Óstia, a caminho daquela 

 

568 Sobre a relação de Dião Cássio, asebeia e maiestas, cf. pp. 269-271. 
569 Segundo a descrição de Aloys Winterling (2011, p. 30), sobre os casos de Potito e Segundo, Calígula 

literaliza a comunicação republicana, impondo ao Senado realizar aquilo que era comprometido durante a 

teatralização. 
570 As mortes de Gemelo e Macrão, principalmente, não se parecem com aquelas do governo de Tibério ou 

de Augusto, nas quais o imperador declara publicamente a renúncia da amizade e na sequência os 

renunciados são acusados por outros. Nesses dois casos, a documentação deixa clara a ordem expressa do 

imperador para que os indivíduos se matem. Sobre Gemelo, cf. Philo.Leg.29-31; Sue. Calig. 23,1. Já sobre 

Macrão, cf. Philo.Leg. 60-61. 
571 De acordo com Aloys Winterling, para lidar com Macrão, Calígula fez a mesma estratégia de Tibério 

com Sejano, afastou o prefeito da guarda pretoriana antes de o acusar. No seu lugar nomeou não um, mas 

dois prefeitos pretorianos, Marco Arrecino Clemens e Lúcio Arrúncio Estela, ambos homens de 

antecedentes obscuros, publicamente devedores do imperador (Winterling, 2011, p. 29). Quanto a esse caso,  

para Bauman, Calígula procurou justificar as condenações políticas entre 37 d.C. e 39 d.C. Por exemplo, 

no caso de Macrão e Ênia ele aponta para uma acusação alternativa: lenocinium (1974, p. 176). Pela lex 

Iulia de Adulteriis, esse crime, dentre outras coisas, punia maridos que utilizassem da prostituição das 

esposas para conseguirem ganhos de qualquer natureza (Dig. 48. 5. 2, 2). Minha alternativa de leitura aqui, 

no entanto, é que a suspensão atestada por Bauman nunca ocorreu. Dessa maneira, diante da descoberta de 

uma conspiração, Calígula não precisava de uma legislação alternativa para justificar as injunções de 

suicídio de Macrão e Ênia, ou de qualquer outro envolvido. As legislações para isso continuavam sendo as 

leis de maiestas. No entanto, o imperador optou por resolver o caso de maneira coercitiva, sem passar pelo 

escrutínio público de um julgamento regular e sem correr o risco que personagens tão importantes poderiam 

oferecer caso fossem submetidos aos prazos e inconstâncias de um julgamento. 
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província. Já Silano, que também se matou antes da conclusão de qualquer processo 

regular, foi o único sobre o qual temos alguns indícios vagos de ter sofrido uma acusação 

diante do Senado572. 

Aloys Winterling (2011, p. 28-29) e Anthony Barrett (2015, p. 109-112) 

concordam que a queda desses três indivíduos, bem como as circunstâncias em que eles 

morreram, indicam a existência de uma conspiração, apesar das fontes não apontarem 

nada de concreto a respeito. Segundo Barrett, apesar da escassez de informações, é quase 

impossível não associar a morte de Silano e Macrão a uma tentativa de articular a 

ascensão de Gemelo ao poder, após a doença de Calígula. A ideia de uma conspiração 

parece fazer sentido, pois as fontes indicam a fragilização da influência desses dois 

indivíduos sobre o princeps durante os primeiros meses de governo573. Como Barrett 

destacou, no entanto, caso tenha existido, esse plano foi interrompido pela recuperação 

do imperador (Ibidem., p. 109). 

Concomitantemente a isso, a documentação também atesta a ascensão de uma 

nova camarilha política, articulada pelo próprio princeps em torno das suas irmãs. Como 

atestou Susan Wood (1995, p. 460), Caio vinculou as irmãs ao bem-estar do Império como 

portadoras da linhagem de Augusto. Para isso, utilizou de juramentos, cerimônias 

públicas, moedas e no culto imperial574. Para Wood, as ações tomadas posteriormente à 

morte de Drusila, em meados de 39 d.C. também indicavam essa vinculação (Wood, 

1995, p. 460). A documentação expressa que Calígula decretou louvores inusuais à irmã 

morta575, elevando-a ao panteão divino, como “deusa de tudo” [Panthea]. Esse cenário 

reforça a ideia de que houve uma associação, cada vez mais regular do crimen maiestatis 

não só com o imperador, mas com a domus Caesaris, que se estabelecera como uma 

instituição cívica fundamental para a tutela et securitas populi romani576. 

 

572 Tácito afirmou que o pai de seu sogro Agrícola, Júlio Grecino, foi morto por se recusar a acusar aquele 

aristocrata Cf. Tac. Agr. 4. A fala de Tácito, no entanto, é breve e não faz muito sentido nem 

cronologicamente e nem juridicamente, pois Grecino só foi morto em 40 d.C., enquanto Silano encontra 

seu fim dois anos antes. Isso faz Winterling apontar que “seja qual fosse a causa da morte de Grecino, não 

pode teria sido uma recusa constante em processar Silano” (Winterling, 2011, p. 49). A despeito da 

participação de Grecino, Anthony Barrett (2015, p. 111) destacou o julgamento de Marco Silano no Senado 

como uma possibilidade. Barrett pontuou que Silano não era um participante ativo e nem tão importante da 

conspiração, o que permitiu a apresentação de seu caso em um julgamento senatorial. 
573 Sobre Macrão, cf. Philo. Leg. 6-7. Já sobre Silano, cf. Philo. Leg. 9. 63-64; Cass. Dio. 59. 8, 6-7. 
574 Cf. RIC. 1. 33; Sue. Calig. 15; Cass. Dio. 59. 3, 3-5. 
575 Sobre as honras concedidas a Drúsila, cf. Sue. Calig. 24, 3-4; Cass. Dio. 59. 11. 
576 Como já foi destacado, o papel da domus Caesaris evoluiu de maneira significativa desde a vitória de 

Augusto nas guerras civis (cf. pp. 225-234). Provavelmente, sob Caio, ela assumiu uma centralidade ainda 

maior, não só como elemento de legitimidade, mas também na promoção dos principais intermediários do 

poder do princeps, principalmente, considerando a pouca experiência política desse imperador. A exposição 

das irmãs era um indício disso, pois além de reforçarem a herança de Augusto e Germânico, através delas 
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Através dessa estratégia, o imperador concentrou-se em construir sua base de 

apoio, reforçando sua dignidade genética e fortalecendo o prestígio da família imperial, 

algo que refletia na sua própria autoridade pessoal, como pater (Faversani; Joly, 2020, p. 

84). Diante disso, fica mais claro que, à despeito do relato de Suetônio, a promoção das 

irmãs do imperador não parece ter sido uma decisão arbitrária conduzida pela paixão de 

relações incestuosas577. Pelo contrário, a articulação dessas mulheres ao centro da política 

imperial contribui para reforçar um plano inicial do governo de Calígula: destacar a 

superioridade da domus augusta. Em outras palavras, estabelecer uma relação de maiestas 

entre aquela domus e as demais casas aristocráticas. Provavelmente, as ações iniciais do 

imperador, ao buscar os restos mortais da mãe e do irmão, colocando-os no túmulo de 

Augusto, conceder à avó, Antônia Menor, o título de Augusta e dar ao tio, Claudio, até 

então um equestre, a posição consular ao seu lado, em 37 d.C., também faziam parte desse 

mesmo plano. 

Com isso, a queda de Gemelo, Macrão e Silano simbolicamente também pode ser 

lida como uma demonstração de autonomia política quanto àqueles que, aparentemente, 

reclamavam-lhe a posição de fiadores do seu poder578. Isso, consequentemente se deu 

com a ascensão de um novo grupo de apoio, que derivava sua posição exclusivamente do 

favor imperial579. Esse cenário encontra suporte documental, sendo apontado diretamente 

por Fílon de Alexandria. Para o literato judeu, Caio subjugou a ordem equestre e 

senatorial com as mortes de Macrão e Silano (Philo. Leg. 11. 74). Além disso, a 

eliminação de Tibério Gemelo fez como que o princeps monopolizasse o controle sobre 

a Casa Imperial, excluindo as possibilidades de conspiração que envolviam o primo e 

colocando novamente a sucessão em suas mãos. 

 

 

 
 

Caio pôde se conectar a membros importantes da aristocracia senatorial - como Marco Lépido, Lúcio 

Domício Enobarbo e Marcos Vinícius – estabelecendo uma base de poder paralela à influência de Macrão 

e Silano. 
577 Sobre o papel das irmãs de Calígula para a sustentação dinástica, Cf. Wood, 1995. Wood destaca que 

Lívila, Agripina Menor e, principalmente, Drusíla, tiveram um papel importante na semântica política do 

governo de Calígula, como transmissoras da herança genética de Augusto. 
578 A documentação destacou que tanto Macrão como Silano se gabavam constantemente da influência que 

tiveram na ascensão do princeps, agindo como tutores. Isso pareceu ter incomodado Calígula e, como já 

referido, interferiu diretamente na perda de influência de ambos nos primeiros meses de governo. 
579 A postura de Calígula, desde o começo de seu governo, parece apontar para a criação de vínculos 

pessoais com a aristocracias senatoriais e equestres, como forma de minimizar a influência daqueles que 

foram os intermediários diretos de sua ascensão, Macrão e Silano. Quanto a isso, Winterling, destacou que 

o imperador procurou fortalecer aristocracias locais, visitar as províncias ocasionalmente, trocar 

governadores e legados imperiais com frequência e estabelecer uma reforma na ordem equestre, vinculando 

novos membros ao status de devedores diretos dos benefícios do imperador (Winterling, 2011, p. 34) 
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Assim, ao destruir tão facilmente os principais representantes das duas mais 

importantes ordens sociais aristocráticas romanas, bem como seu herdeiro e concorrente 

ao poder, sem sofrer indagações ou consultar a ninguém, Calígula teve elementos para 

acreditar na superioridade de seu poder e a inviolabilidade de sua posição. Além disso, 

ao perceber que não estava seguro no seu período de convalescência, identificou em 

setores diferentes da aristocracia a fonte dessas ameaças. Sendo assim, constrói-se uma 

mudança de estratégia: de colaboração com a aristocracia para controle e imposição da 

sua condição superior a essa. Na prática, isso também significou expor à aristocracia 

romana que o princeps não seria uma marionete e que a cortesia de suas promessas e 

ações iniciais não deveriam ser tomadas como fraqueza, já que o poder não era 

verdadeiramente compartilhado e que a soberania, pelo menos durante seu governo, seria 

algo indivisível580. 

5.1.2. Calígula, o crimen maiestatis e a comunicação imperial entre 38 d.C. e 41 d.C. 
 

Como vimos, Aloys Winterling e Anthony Barrett questionaram a validade da 

exposição de Calígula como um governante louco e expuseram que sua pretensa loucura 

era resultado de uma consistente sobreposição de críticas literárias posteriores às suas 

ações. Essa visão negativa se justificaria, dentre outras coisas, por Caio ter quebrado a 

relação de reciprocidade estabelecida incialmente com o Senado (Winterling, 2011, p. 

12). Como tentarei mostrar a seguir, a ideia de que houve uma ruptura nos padrões 

comunicativos que regulavam o contato entre as partes parece coerente dentro da lógica 

de desenvolvimento do crimen maiestatis. Isso se nota, principalmente, quando a maior 

parte das ações do princeps, após o período da sua doença, apontam para o distanciamento 

do Senado como instituição parceira no governo do Império. Concomitantemente a isso, 

a gestão dos casos de maiestas e o aumento da influência dos libertos imperiais parecem 

reforçar a hipótese de que houve uma política de centralização do poder na domus 

Caesaris. 

Quando analisamos a descrição geral das fontes sobre a condução dos casos de 

maiestas por Calígula, ela parece ter sido variável, acompanhando aquilo que é retratado 

como o aumento da tirania durante esse governo. Inicialmente, como já pontuamos, tais 

acusações parecem ter sido desestimuladas pelo princeps. No entanto, as ações que 

seguiram a doença do imperador representaram uma mudança de postura, na qual os 

 

 

580 Tal como é apontado nas falas de Philo. Leg. 10. 66 e Sue. Calig. 22. 
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delatores voltaram a ser incitados. Consequentemente, é a partir dessa data que o crimen 

maiestatis voltou a ter centralidade no relato das fontes. Se houve outros casos antes disso, 

é impossível dizer, já que todas as acusações nominais de maiestas só aparecem a partir 

do final de 37 d.C. 

Sobre esses casos, as fontes parecem concordar sobre a centralização da 

administração da justiça pelo imperador, seja em uma leitura mais geral581, ou na análise 

das prováveis acusações de maiestas catalogadas nominalmente. Quanto a essas últimas, 

convém destacar que o governo de Calígula não apresentou muitas novidades582. A maior 

parte das acusações nominais são compatíveis com aquilo que já havíamos visto durante 

os principados anteriores583. No entanto, dois aspectos chamam atenção e merecem maior 

destaque: 1) a administração da justiça por Caio é bastante singular em comparação aos 

seus antecessores, principalmente em relação à discricionariedade penal do imperador e; 

 
 

581 Sobre essas descrições mais gerais, Fílon de Alexandria descreveu que Caio se considerava acima de 

qualquer lei e constantemente revogava e ignorava precedentes antigos, ainda que estabelecidos pelos 

imperadores que o antecederam (Philo. Leg..5. 30; 17. 119). Fílon ainda apontou a disposição desse 

princeps em implementar coisas novas durante seu governo (Philo. Leg. 29. 190; 29. 195) e estabeleceu um 

retrato da corte de Calígula como um tribunal que, diferentemente dos seus antecessores (Philo. Leg. 17, 

119), não funcionava como um conselho de juristas, mas como um espaço de exposição da tirania, onde o 

imperador julgava a tudo e a todos sozinho, sem ouvir a ninguém (Philo. Leg. 44, 350). Suetônio, tal como 

Fílon, também destacou o desprezo de Caio pelas leis, tradições e pelos precedentes antigos. Como 

exemplo, o biógrafo apontou (Sue. Calig. 38.1) que Calígula anulou concessões de cidadania dadas por 

Júlio César e Augusto, justificando-as como muito antigas e, por isso, sem valor. Já Dião Cássio destacou 

que após o período em que ficou doente, Calígula passou a agir como se tudo lhe fosse autorizado, inclusive 

aquilo que era proibido por lei (Cass. Dio. 59.10.2). Para Dião, nesse momento, a posição do princeps 

diante dos senadores se tornou cada vez menos cordial e mais autoritária, com o Senado perdendo quase 

que completamente sua função deliberativa e agindo para, simplesmente, ratificar as decisões imperiais 

(Cass. Dio. 59.24.8). O historiador bitiniano reforça a descrição de Fílon, afirmando que Caio exerceu o 

papel de juiz sozinho, sem outros magistrados ou diante da presença dos patres (Cass. Dio. 59. 18, 1-2). O 

Senado, segundo Dião, até tentou realizar alguns julgamentos por conta própria, mas não conseguiu, pois 

deixou de possuir autoridade final e houve muitos apelos para os seus vereditos (Cass. Dio. 59. 18, 2). 
582Apesar de não existir nada de muito novo nas acusações nominais de maiestas, é impossível não citar 

algumas referências sobre possíveis decreta do imperador que adicionavam ações puníveis ao crimen 

maiestatis. Entre elas se destacam as festividades durante o período de luto de Drusila (Sue. Calig. 24; 

Cass. Dio. 59. 10, 1; 59. 11, 5-6) e o impedimento que altares ou templos fossem erigidos em nome do 

imperador ou de sua família (Phil 42. 334). Suetônio 50, 1, ainda afirmou que era maiestas encarar o 

princeps de cima para baixo, por causa da sua calvície. Já Dião Cássio (59. 10, 7-8), aponta para uma série 

de condenações, aparentemente por maiestas, entre os anos de 38 e 39 d.C. Essas seriam basicamente 

divididas em quatro grupo: 1) crimes antigos, contra a família de Calígula; 2) crimes inventados, visando o 

confisco de propriedades; 3) crimes relativos à doença do imperador, no final de 37 d.C.; 4) crimes 

vinculados ao desrespeito do luto oficial em homenagem a morte de Drusila, em meados de 38 d.C. No 

entanto, somente os casos relativos ao grupo 3 encontram suporte nominal nas fontes que escreveram sobre 

o período. Os condenados dos outros grupos não são nomeados. 
583Além das acusações de Potito e Secundo, que remetem à acusação de Rúbrio em 15 d.C., nos quase 

quatro anos da gestão de Caio conseguimos catalogar outras 25 possíveis acusações de maiestas. Em cinco 

delas as fontes não nos dão informações insuficientes para estabelecermos qualquer motivo razoável a 

acusação (Cat. Cai. 19; 22; 24-26). Pelo menos 14 acusações catalogadas demonstram indícios de se 

referirem a conspirações contra o imperador (Cat. Cai. 1; 5-8; 10-14; 16-18; 20-21). Já outras seis incluem 

o crime de difamação, seja referente ao imperador, algum membro de sua domus ou ao Senado (Cat. Cai. 

4; 9-10; 15; 23; 27). 
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2) a ausência de referências claras nas fontes sobre a participação deliberativa do Senado 

nos julgamentos de maiestas584. 

Quanto ao primeiro ponto, Suetônio (Cal. 27) nos faz um compêndio das novas 

penalidades aplicadas durante o governo de Calígula. Segundo o biógrafo adrianino, 

alguns dos condenados foram: lançados à arena; atirados às feras585; condenados às minas 

ou aos trabalhos públicos; mantidos enjaulados, de quatro, como animais; serrados no 

meio do corpo; e queimados vivos. Algumas dessas penalidades são difíceis de se 

comprovar, por não terem sido atestadas em nenhuma outra fonte e nem terem as vítimas 

nomeadas. No entanto, outras parecem realmente ter acontecido. Quanto a essas, Richard 

A. Bauman considera que o aumento da gravidade nas penalidades e, além disso, o uso 

punições humilhantes para pessoas de status social elevado foram ações importantes para 

a consolidação de um retrato posterior da crueldade extrema de Calígula pelas fontes586. 

Concordamos com Bauman quando ele aponta que a questão da mudança da 

penalidade não era tanto o problema. O elemento central era a ruptura com as hierarquias 

sociais e os privilégios que as envolviam. Outro ponto, que certamente incomodou a 

opinião pública sobre a administração da justiça durante o governo de Calígula, destacado 

por esse estudioso foi o afastamento daquilo que ele chamou de “salvaguardas 

indispensáveis” [indispensable safeguards] (Bauman, 1996, p. 69). Essas eram proteções 

e garantias essenciais para manutenção da moderatio pelo princeps. Dentre elas, 

esperava-se que o imperador julgasse em público e em prol do bem comum, não em causa 

própria. Além disso, era preciso que compartilhasse a administração da justiça587. 

Bauman (Op. Cit., p. 70) destacou que essa foi, provavelmente, a “primeira tentativa de 

 

584 Quanto a isso, porém, convém destacar que as fontes oferecem indícios bastante limitados sobre a maior 

parte dos casos para termos uma ideia concreta sobre os aspectos técnicos que os envolveram, fazendo com 

que, por vezes, tenhamos que recorrer a cenários especulativos. Particularmente, é difícil concluir com 

certeza onde o desenrolar dos casos aconteceram, na grande maioria das vezes: 18, dos 27 possíveis casos. 

Desses, no entanto, alguns oferecem alternativas que se aproximam mais de processos julgados de maneira 

coercitiva pelo imperador, do que deliberados no Senado. Por exemplo, os casos de Potito e Atânio Segundo 

não parecem terem sido acusados formalmente, diante de um tribunal, mas sim induzidos a cumprirem suas 

promessas pelo imperador, justamente para evitar uma acusação criminal. Uma decisão unilateral do 

imperador também pode ser uma chave importante para entender outros casos, envolvendo, Gemelo (Cat. 

Cai. 1), Macrão (Cat. Cai. 6), Lépido (Cat. Cai. 11), Agripina Menor (Cat. Cai. 12), Lívila (Cat. Cai. 13), 

Lêntulo Getúlico (Cat. Cai. 13), Anício Cerialis (Cat. Cai. 16), Sexto Papínio (Cat. Cai. 17), Betilino Basso 

(Cat. Cai. 18), Capito (Cat. Cai. 19) e Cássio Longino (Cat. Cai. 25). 
585 Quanto a isso, Dião Cássio (59. 9, 1-2) afirmou que Calígula tinha a permissão do Senado para usar os 

jogos gladiatoriais como punição à infratores. 
586 Cf. Bauman, 1996, p. 69. Alguns dados quantitativos reforçam esse ponto. Dos três primeiros principes, 

a administração da justiça por Calígula é a que deixa mais condenações e suicídios registrados. São 23 

condenações e suicídios em 27 possíveis acusações de maiestas nominalmente registradas. 
587 Bauman (1996, p. 69) cita que era esperado que o imperador julgasse, pelo menos, junto a um consilium 

e fundamenta sua posição em Kunkel 1974’, pp. 178-254. Crook 1955, pp. 39-40. Sobre o consilium 

principis cf. nota 529. 
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instaurar a cognitio do imperador como instância regular de julgamento”588. Nesse 

contexto “Calígula quebrou todas as regras”, condenando vários indivíduos sem 

julgamento regular e (ou) por motivos pessoais, além de ter julgado poucos deles em 

público. 

Em relação ao segundo apontamento destacado inicialmente, percebe-se que um 

caráter peculiar da adjudicação imperial sob Caio é que esse imperador deu pouco espaço 

para a deliberação senatorial do ponto de vista jurídico. Essa é uma característica 

importante de discrepância com a condução de crimes políticos por Augusto e Tibério, 

pelo menos durante a maior parte dos seus governos589. Assim, temos um cenário 

provável que tem suporte tanto em parte da historiografia como na descrição geral das 

fontes: Caio centralizou a defesa da maiestas populi romani sob sua responsabilidade, 

pelo menos quanto àquelas ações que envolviam sua maiestas pessoal ou de sua família. 

O livre exercício desse imperium do princeps dentro da vrbs era uma agressão aos 

mecanismos de libertas individual dos cidadãos, algo que enfraquecia o caráter 

republicano de um governo e o aproximava de uma tirania (Alfaro, 2013, p. 61). 

Essa é uma constatação importante. No entanto, é possível ir um pouco além. A 

análise das prováveis acusações de maiestas catalogadas indica que o controle desses 

casos pelo imperador parece se afirmar, em um primeiro momento, em acusações que não 

envolveram senadores e só posteriormente passaram a regular as acusações senatoriais. 

Tal hipótese faz sentido, principalmente se considerarmos que naquelas condenações 

iniciais do governo de Calígula, pelo menos as que conhecemos, somente não-senadores 

foram condenados sob a coercitio imperial590, sem aparentemente nenhum vestígio de um 

julgamento público, no Senado ou em qualquer outro tribunal. Os relatos envolvendo os 

quatro senadores condenados, no entanto, são os únicos nos quais podemos encontrar 

 

 

 

 

588 Cf. Bauman, 1996, p. 70. Além da centralização das acusações sob sua coerção pessoal e da pouca 

intervenção do Senado, Bauman indicou que o relato de Dião Cássio (59. 18, 2) deixara claro que a 

iniciativa do imperador em publicar seus próprios vereditos era uma maneira de tentar fazer com que seus 

decreta adquirissem força de precedentes jurídicos (Ibidem., p. 65). 
589 Apesar de algumas possíveis acusações de maiestas não serem deliberadas no Senado, durante os 

governos de Augusto e Tibério, a maior parte delas são. Sobre Augusto, os casos envolvendo membros da 

família imperial podem ter sido julgados através da coercitio imperial. No entanto, aqueles envolvendo 

senadores ou equestres foram, provavelmente, julgados no Senado. Já sob Tibério, o caso de Tício Sabino 

(Cat. Tib. 36) aparentemente foi o único, dentre os quais temos informações suficientes, que movido sem 

o consentimento dos senadores. 
590 Até 39 d.C., pelo menos, temos as condenações de Macrão e Ênia (Cat. Cai. 6), Gemelo (Cat. Cai.1), 

Potito (Cat. Cai. 2), Atânio Segundo (Cat. Cai. 3), além de um cavaleiro romano não nomeado (Cat. Cai. 

4) sendo, aparentemente, administradas pelo imperador pessoalmente e longe de qualquer tribunal. 
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vestígios da participação senatorial nas condenações591. Todos esses casos, contribuem 

para reforçar a hipótese de que mesmo depois da sua doença, no final de 37 d.C., Calígula 

respeitou, pelo menos por algum tempo, a concessão de Augusto – que era fruto de uma 

requisição secular dos senadores – de que o Senado seria responsável por julgar seus 

próprios membros592. 

No entanto, depois da acusação contra Domício Afer (Cat. Cai. 10), em 39 d.C., 

nenhum outro caso de maiestas, dentre os registrados pelas fontes, foi levado para ser 

deliberado junto ao Senado, nem pelo princeps nem por qualquer magistrado. Não parece 

coincidência que, pouco antes do caso de Afer, no início daquele ano, a tensão entre 

imperador e os senadores tenha atingido um ponto importante. A elevação dessa tensão, 

aparentemente, partiu do imperador, apesar de Aloys Winterling sugerir que no início 

desse ano houve uma conspiração senatorial, que envolveu os dois cônsules593. Em 

meados de 39 d.C., Calígula denunciou publicamente a hipocrisia do comportamento dos 

senadores em relação à ele, expondo que a postura de pietas daqueles homens escondia o 

ódio pela superioridade do princeps e a vontade recorrente de assassiná-lo. Para marcar 

sua mudança de postura em relação à aristocracia senatorial, o princeps defendeu a 

memória e as ações de Tibério, além de ter reaberto os antigos casos de maiestas, antes 

perdoados e que haviam tido suas evidências aparentemente destruídas em 37 d.C594. 

 
 

591 Marco Júnio Silano, já citado, pode ter sido julgado diante de seus pares, se considerarmos alguma 

veracidade na informação – ou, pelo menos, em parte dela - de Tácito sobre Júlio Grecino. O relato de Dião 

Cássio sobre o fim de Calvísio Sabino e sua esposa Cornélia também mostra um aparente indiciamento no 

Senado, antes do suicídio de ambos: Dião dá a entender que eles não esperaram o tempo processual regular 

e se mataram antes de um possível julgamento (59. 18, 5); 3). O caso de Tito Rufo também foi narrado por 

Dião Cássio (59. 18, 5), logo na sequência do de Sabino. Tendo em vista que a acusação consistiu na 

afirmação que os senadores pensavam de um jeito e votavam de outro, parece que Winterling (2011, p. 38) 

está certo ao considerar mais provável que tenha havido um julgamento partido de uma iniciativa senatorial, 

do que uma condução coercitiva do caso pelo imperador. Por último, na acusação envolvendo Cneu 

Domício Afer, Dião deixa claro que o réu foi acusado e julgado diante do Senado (Cass. Dio. 59. 19, 3). 
592 Sobre esse privilégio, cf. p. 161-162. Isso não significava, no entanto, que nesses julgamentos a liberdade 

deliberativa e de voto entre os senadores era sempre respeitada - algo que nossa documentação não permite 

aferir - mas somente que os julgamentos eram realizados, seguindo a tradição jurídica do Principado até ali, 

diante dos tribunais pertinentes. 
593Cf. Winterling 2011, p. 90–107. Quanto à possibilidade dessa conspiração ter existido, Barrett não a 

descarta, mas sublinha que o suporte documental para a atestar é praticamente inexistente (Barrett, 2015, 

p. 131). Em relação ao discurso de Caio, em 39 d.C., ele foi importante, pois indicou uma mudança de 

postura do imperador em relação aos patres. Essa mudança, no entanto, como destacou Barrett, se deu 

justificada pela insegurança sobre os senadores, algo que impedia a sustentabilidade daquele pacto de 

proteção mútua, no qual se baseou o governo de Augusto e a cultura política do Principado. Segundo 

Barrett: “Ele [Calígula] concluiu que não se sentia protegido ao agradar os senadores - o único caminho 

sábio era fazê-los temê-lo. Provavelmente, ele terminou esse discurso com a famosa frase do trágico poeta 

Accius, oderint dum metuant [‘que eles odeiem, desde que temam’]” (Ibidem. p. 131). 
594Cf. Cass. Dio. 59. 13, 2; 59. 16, 3-4. Não sabemos nada sobre esses casos. Nenhuma fonte aponta 

nominalmente alguém que tenha sido acusado sob Tibério e que tenha tido sua acusação revivida durante 

o governo de Caio. 
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O discurso de Calígula595, que marca literariamente o ápice da tensão entre 

imperador e Senado, também indica a ruptura pública com padrões de comunicação que, 

mesmo qualificados como ambíguos e hipócritas pelo próprio imperador, vinculavam 

cordialmente as partes. Tal como destacou Aloys Winterling: 

 

“Não havia necessidade de informar aos senadores sobre seu próprio 

comportamento. Toda vez que eles votavam submissamente alguma 

honra ao imperador, os senadores sabiam o que estavam fazendo, e sua 

vontade latente de conspirar contra ele não era surpresa. O que foi sem 

precedentes e chocante foi o fato de ele  [Calígula] ter dito isso”. 

(Winterling, 2011, p. 39). 

Como o historiador alemão destacou, as palavras de Caio não fizeram com que os 

senadores mudassem seu comportamento, continuamente servil596, mas explicitaram a 

hierarquia do poder vigente, rompendo com o escudo da civilidade, que remetia à 

memória construída sobre o governo de Augusto. Depois desse momento, pareceria cada 

vez mais inviável e incoerente politicamente o imperador conferir sua segurança pessoal 

aos senadores. Em âmbito jurídico, parece-me razoável que isso tenha se materializado, 

na prática, no monopólio dos julgamentos de maiestas pelo princeps e na retirada ou 

restrição da possibilidade de deliberação desses casos no Senado, ainda que se referisse 

ao julgamento de senadores. 

O desenrolar da acusação a Domício Afer é particularmente importante para 

ilustrar os efeitos da cisão entre o modelo augustano e um novo modelo. Além disso, esse 

caso indicou que a aristocracia não demorou muito para entender que uma comunicação 

mais direta, através de demonstrações de pietas mais explícitas, era desejável pelo 

imperador597. Afer parece ter sido um orador notável em sua época598. Além disso, teve 

uma trajetória política interessante, que demonstrou uma grande capacidade de adaptação, 

sendo uma figura influente sob três diferentes imperadores: Tibério, Caio e Cláudio. 

 

595Cf. Jos. AJ. 18.256; Cass. Dio. 59. 16. 
596Dião destacou que no dia seguinte ao discurso de repreensão os senadores se reuniram e conferiram 

elogios e sacrifícios a Caio (Dio 59.16.9-10). Quanto a isso, Winterling (2011, p. 39) destacou que essa, 

provavelmente, era a única chance de reconciliação. Não havia nada que os senadores, coletivamente, 

pudessem fazer, a não ser persistir com a linguagem de pietas que vinha sendo usada desde o governo 

augustano e torcer para uma reaproximação do imperador. As palavras de Caio, segundo Winterling, 

causaram “o colapso do ambíguo domínio da comunicação, que até então era o meio crucial para evitar o 

paradoxo da existência simultânea de uma monarquia e uma república” (Ibidem., p. 39). 
597O caso de Lúcio Vitélio também é um indício disso. Apesar da acusação contra Vitélio não ser uma 

acusação de maiestas a narrativa de Dião apresenta um padrão muito semelhante ao de Domício Afer. 

Vitélio, na preeminência de uma acusação capital, se rebaixou para conquistar a clementia do princeps. Seu 

comportamento, aparentemente, lhe rendeu mais que isso, pois após o ocorrido ele começou a aparecer 

frequentemente relacionado ao círculo dos amigos de Calígula. Cf. Cass. Dio. 59. 27, 2-6. 
598Quintiliano destacou as qualidades oratórias de Afer, nomeando-o o orador mais ilustre de sua época. Cf. 

Quint. Inst. 10. 1, 118. 
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Durante o governo de Tibério, Dião Cássio (Cass. Dio. 59. 19, 1-2) destacou que Afer 

esteve diretamente envolvido nos ataques à Agripina Maior e seus apoiadores599. Não 

seria surpresa, nesse caso, que durante o principado de Caio, filho de Agripina, esse 

homem sofresse alguma retaliação ou, pelo menos, visse sua vida política cair no 

ostracismo600. A acusação, em meados de 39 d.C., parecia sugerir a concretização desse 

destino. Dião Cássio destacou que o crime de Afer havia sido erigir uma estátua em 

comemoração ao segundo consulado de Calígula, na qual a inscrição apontava para a 

pouca idade do imperador. Aquilo que era para ser um sinal de boa fé foi interpretado 

como uma crítica e o seu autor foi acusado, possivelmente, de maiestas. 

Segundo Dião, o imperador trouxe o julgamento ao Senado e leu um longo 

discurso contra o réu. O que chama atenção, nesse caso, é a reação de Domício Afer à 

incriminação. Ao invés de se defender, conforme o esperado, ele se prostrou ao chão 

[proskynesis] em um pedido de clemência, fingindo estar impressionado e derrotado pela 

qualidade do discurso de Calígula. Afer foi absolvido e posteriormente promovido ao 

consulado pela intercessão do imperador e, provavelmente, ao que indica Dião Cássio 

(59. 19, 7), pela influência do liberto imperial, Calisto. O caso de Domício Afer nos diz 

mais do que a necessidade de demonstração de uma bajulação excessiva e a supressão das 

virtudes para a sobrevivência durante o governo de Caio (Cass. Dio. 59. 19, 7). A postura 

dissoluta do réu, a não realização de um discurso de defesa, a proskynesis e, por fim, o 

pedido de clementia, simbolizam o reconhecimento de Afer em relação à posição desigual 

ocupada entre as partes envolvidas naquele julgamento601. 

Quanto à influência de Calisto, a documentação indicou claramente sua 

importância no governo de Caio (Joseph. AJ. 1. 10). Já a historiografia destacou que ele 

pôde, igualmente, ter sido essencial no desenrolar do caso de Afer (Millar, 1967, p. 15; 

Barrett, 2015, p. 136). Indivíduos como Calisto, pouco a pouco, parecem ter ocupado um 

papel fundamental no círculo de poder, agindo como intermediários e representantes dos 

desejos do imperador. Isso os colocava em uma posição semelhante àquela exercida pelos 

 
 

599 Domício Afer foi um dos responsáveis pela acusação de Claudia Pulchra (Cat. Tib. 32), uma das 

melhores amigas de Agripina Maior, durante o governo de Tibério. Essa acusação parece ter impulsionado 

sua carreira política, pois por após ela Afer foi nomeado pretor (Tac. Ann. 4. 52). 
600Segundo Dião Cássio, Calígula causou a destruição de várias pessoas que haviam conspirado contra sua 

mãe e irmãos (Cass. Dio. 59. 4, 6, 3). No entanto, infelizmente a narrativa de Dião, bem como o restante da 

documentação disponível, é bastante vaga quanto a esses antigos conspiradores e não inclui nenhuma 

citação nominal que comprove materialmente a afirmação do autor. 
601Simbolicamente, de maneira paralela, já vimos, no Capítulo 1, como os discursos ciceronianos, elevando 

a clementia de Júlio César, indicavam o reconhecimento do seu poder daquele que havia vencido as guerras 

civis. Cf. pp. 45-48. 
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prefeitos pretorianos durante a segunda metade do governo de Tibério, como Sejano e 

Macrão, demonstrando o crescimento do poder dos libertos imperiais sob Calígula. 

Dentre outras coisas, a narrativa da morte do senador Escribônio Próculo (Cat. Cai. 22) 

parece ilustrar isso bem. 

Dião Cássio narra que Próculo foi assassinado pelos próprios senadores 

arbitrariamente, quando um liberto imperial, Protógenes, o acusou de odiar o imperador 

(Cass. Dio. 59, 26, 1-3). Protógenes parece ter sido responsável pela condenação e 

espionagem de vários homens, pois Dião atesta posteriormente que, sob Cláudio, em uma 

das primeiras ações desse homem como imperador, o liberto foi morto e seus livros 

destruídos602. Suetônio expõe o episódio do assassinato de Próculo para demonstrar como 

a crueldade de Caio contaminava toda a res publica gerando um paradoxal estado 

permanente de emergência603. No entanto, esse evento parece nos dizer muito mais sobre 

o comportamento da aristocracia senatorial e os limites que ela estava disposta a 

ultrapassar para conquistar o favor imperial, do que sobre o princeps em si604. A prontidão 

dos senadores, diante da acusação de Protógenes, mostrou que aquele grupo não só 

compreendeu e internalizou os desejos de soberania do imperador, como se esforçou para 

corresponder a eles até as últimas consequências. Além disso, esse evento demonstrou 

como o novo padrão comunicativo desejável, de submissão, parece ter realmente se 

tornado inteligível aos senadores. 

A absolvição de Afer e o assassinato de Próculo são sinais relevantes que Dião 

Cássio estava equivocado quando indicou que a comunicação com Calígula se tornara 

inviável e obra do acaso devido à imprevisibilidade e inconstância daquele princeps 

(Cass. Dio. 59. 4, 6). A clemência do imperador, seguida de uma rápida nomeação ao 

consulado, indicam que Domício Afer soube se expressar na linguagem desejada e foi 

premiado por isso. Além disso, todos os elementos constantes nesse episódio refletem 

uma mensagem clara aos demais senadores: aqueles que reconhecessem a superioridade 

 
602Cf. Cass. Dio. 60. 4, 5. Antes, Dião Cássio afirmara que Protógenes chamava seus livros de “adaga” e 

“espada”, provavelmente por sua capacidade condenatória (Cass. Dio. 59. 26, 2). 
603Cf. Sue. Calig. 28, 1. Suetônio expõe que Próculo foi tratado como hostis. Com isso, o biógrafo equipara 

esse episódio ao período das proscrições, frequentes no final da República Tardia. Sobre as proscrições cf. 

nota 268. 
604 Segundo Richard A. Bauman (1974, p. 136), em Dig. 48.4.7.3.2, a cláusula onde é indicado que o crimen 

maiestatis não deveria ser usado para mostrar veneração ao imperador, seria datada do governo de Cláudio, 

em resposta às ações de Calígula. Uma afirmação como essa é difícil de rastrear na documentação, mas se 

tivermos em conta casos como os de Escribônio Próculo e Tício Sabino, parece fazer sentido. Uma medida 

dessa, no entanto, visaria muito mais regular o comportamento dos senadores em relação à superioridade 

do imperador do que ao contrário, indicando um foco diferente do problema apontado pela narrativa 

suetoniana: a crueldade e tirania de Calígula. 
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da posição, das virtudes e do poder do imperador seriam recompensados. Essa mensagem 

aparentemente foi bem entendida e internalizada, tanto que pouco mais de um ano depois, 

os senadores só precisaram de um sinal dos desejos do princeps, manifestado através de 

um liberto imperial, para ignorar completamente qualquer regularidade processual e penal 

no assassinato de Próculo. 

Dessa maneira, a escolha premeditada por uma posição de inferioridade ou de 

elevação da segurança do princeps acima das leis indicava que a aristocracia senatorial, 

ou pelo menos parte dela, compreendera e aderira aos novos padrões de comunicação 

exigidos pelo imperador. Essa postura seria a concretização de toda uma estrutura 

simbólica de superbia, construída como nova linguagem fundamental ao poder de 

Calígula605. Assim, esses dois episódios nos mostram o interesse do imperador em tornar 

explicita que a postura que ele esperava dos senadores seria de subserviência e não de 

igualdade e a concretização desse desejo. Ainda que por um período relativamente breve, 

isso se efetivou individualmente e coletivamente com relação aos senadores. A resposta 

positiva da aristocracia senatorial também reforçava a ideia de que os senadores não eram 

um grupo político com uma consciência coletiva de solidariedade mútua desenvolvida e 

nem se apresentavam como uma oposição organizada à determinados comportamentos 

do imperador. 

Além disso, essa nova linguagem consistia na negação de um dos elementos 

simbólicos mais importantes do Principado e uma das bases da ideologia política 

augustana: a recusatio606. Como vimos no capítulo 1607, a recusatio não pressupunha 

como desonroso os senadores se colocarem voluntariamente em uma posição inferior. 

Pelo contrário, isso era algo esperado. O problema estava no imperador aceitar, assumir 

e premiar publicamente essas demonstrações de inferioridade, pois isso, como aparece de 

forma tópica em praticamente toda documentação, era algo que inibia o florescimento das 

 

 

605Juan Pablo Alfaro destacou que Caio fundamenta o seu poder na ideia de superbia e não de 

aequabilitas/ciuilitas. Para Alfaro, a inexperiência política, a falta de auctoritas e o gradual crescimento do 

seu isolamento político, principalmente após o banimento das irmãs, em 39 d.C., fez com que Calígula 

procurasse novas formas de legitimar sua posição (Alfaro, 2013, pp. 63-64). No caso de Calígula, a 

exposição da superbia parece ter se manifestado em diferentes momentos da sua vida pública, não só na 

sua relação com o Senado. Como exemplos, pode-se citar o esbanjamento e a exposição do luxo excessivo 

(Sue. Calig. 37; Philo. Leg. 2, 14), as celebrações de honras civis e militares grandiosas, consideradas 

incompatíveis com suas realizações (Cass. Dio. 59. 16, 9-11; 59, 17), além das as famosas pretensões de 

divindade (Philo. Leg. 12-16; Sue. Calig. 22; Cass. Dio. 59. 4, 4). 
606Como ideologia, entendemos o conjunto de ideias que dá forma a determinado projeto político e impele 

à luta pelo poder. Nesse sentido, a recusatio era parte da civilidade, atributo importante dentre aqueles que 

o governo de Augusto se baseou. 
607 Cf. p. 70. 



255  

virtudes, além de desqualificar, equalizando, o lugar social e simbólico da aristocracia 

dentro do corpus de cidadãos. 

Essa postura se mostrou recorrente e evoluiu até o fim do governo de Calígula, 

refletindo diretamente no crimen maiestatis. Nos últimos meses de governo, esse crime 

foi usado pelo imperador e seus intermediários diretos608 como uma dentre outras 

ferramentas políticas para aquilo que as fontes qualificam como a humilhação sem 

precedentes da aristocracia senatorial609. A postura de Calígula, no entanto, parece 

inteligível sob a ótica política. O imperador procurou conectar a aristocracia diretamente 

a ele, exibindo, fortalecendo e estabelecendo vínculos de dependência, antes maquiados 

pela civilidade, de maneira mais direta. Na prática, algumas mudanças procedimentais 

foram atestadas pela documentação, como a política de utilizar vastamente da delação de 

escravos e libertos sobre seus senhores610 e a criminalização das punições de mudanças 

testamentárias611. Em relação à primeira transformação, ela aparece mais como uma 

retomada de uma tendência, que vinha desde o governo de Augusto, de utilizar do 

testemunho de escravos como evidência documental a potenciais ameaças à ordem 

pública. Quanto ao segundo ponto, Richard Bauman destacou que a destituição do 

imperador como herdeiro era “uma evidência simbólica que o testador não considerava 

mais o princeps um capax imperii, o inserindo em uma categoria de tarpis personae” 

(Bauman, 1974, p. 140). 

 

 

 

608Além dos já citados Calisto e Protógenes, Fílon destaca o papel de Hélicon, liberto imperial, egípcio, na 

influência do imperador quanto aos assuntos referentes aos judeus de Alexandria. Cf. Philo. Leg. 26, 166- 

170; 27, 172-177. 
609Segundo Alfaro (2013, p. 62), a atitude de Calígula de humilhação da ordem senatorial e de ruptura com 

a hierarquia social tradicional “teve como efeito colateral imediato uma tendência de igualar esse grupo 

com o restante da população do Império e minar seu prestígio e privilégios tradicionais”. Já Winterling 

destacou que Calígula minou a hierarquia social e com isso quebrou o pacto de proteção mútua estabelecido 

durante o governo de Augusto, no qual o imperador garantia os privilégios das ordens sociais superiores 

enquanto elas contribuíam para a legitimidade do sistema (Winterling, 2006, p.138). 
610Dentre os pontos mais relevantes do período descrito, Flávio Josefo destacou que o incentivo a delação, 

principalmente de escravos em relação a seus senhores, foi fundamental para o imperador expressar sua 

indisposição e crueldade contra a aristocracia romana (Joseph. AJ. 19. 2). Quanto a isso, Josefo também 

destacou que esses escravos informantes ganharam 1/8 da fortuna dos senhores, caso condenados (Joseph. 

AJ. 19. 1, 16). 
611Segundo Dião Cássio, muitos foram executados por erros do passado e até mesmo de parentes, tendo em 

vista a rapinagem do imperador (Cass. Dio. 59. 11. 7). Já Suetônio destacou que além da crueldade no trato 

com os senadores, o imperador passou a procurar na calumnia de cidadãos uma nova fonte de 

enriquecimento e, por isso, o crimen maiestatis passou a ser aplicado visando a apropriação das 

propriedades ao erário pessoal de Caio, principalmente diante de uma suposta crise financeira vivida após 

39 d.C. (Sue. Calig. 38). Quanto a esses casos, Bennett destaca que as motivações financeiras das ações de 

Calígula foram secundárias diante das motivações políticas que as envolveram (Barrett, 2015, p. 137) e 

relativiza a ideia de que Calígula deixou Roma falida: “Cláudio achou o estado do tesouro tão saudável que 

conseguiu abolir impostos e se envolver em projetos de construção caros” (Barrett, 2015, p. 2). 
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Essas estratégias, a meu ver, foram parte da tentativa de construção da autoridade 

e centralização do poder na aula Caesaris. Calígula procurou incorporar uma estrutura 

política baseada na competição aristocrática em um projeto mais centralizador e, 

simbolicamente, menos ambíguo ao poder imperial612. Ao atribuir-se de uma maiestas 

divina – como Suetônio (Calig. 22, 2) ilustra com a tentativa do imperador em se colocar 

em meio aos deuses – Calígula não demonstrou megalomania ou a crença real na sua 

ascendência ao Panteão. Como no caso da divinização de Drusila, ele procurou 

estabelecer bases mais sólidas e melhor delimitadas para o seu poder e para o 

comportamento dos outros diante dele613. Além disso, possivelmente, tentou inserir novos 

parâmetros de comunicação, visando se comunicar de maneira mais ampla com o Império 

que governava, estabelecendo, com isso, redes de influência mais abrangentes que seus 

antecessores614. 

Diante dessas questões, a análise das representações do crimen maiestatis sob 

Calígula nos ajudou a perceber que para além de um retrato mais superficial de um 

princeps louco, megalomaníaco ou cruel que tinha planos de matar todos os senadores e 

equestres e mudar a capital do Império para Alexandria (Sue. Calig. 49; Philo. Leg. 43, 

338), estava a consolidação racionalmente orientada de uma nova estrutura de governo, 

que se baseava em uma lógica competitiva mais ampla e dinâmica, da qual o imperador 

era o vértice e se voltava não só para a aristocracia que estava sediada em Roma, mas 

para um universo mais amplo do Império615. Como vimos, Caio procurou centralizar o 

 

 

612A centralização do poder não faz dos demais agentes políticos e sociais do Império forças passivas, ou 

meros expectadores das políticas imperiais. A narrativa de Fílon de Alexandria mostra como as populações 

judaicas e não-judaicas reagiram ativamente à política de Calígula (Philo. Leg. 38. 299-302). Dentro da 

cidade de Roma, é possível destacar o caso envolvendo Betilino Basso (Cat. Cal. 18) e Capitão (Cat. Cal. 

19), no qual esse último utiliza da conspiração à qual fora envolvido para denunciar os principais apoiadores 

do princeps, algo que, segundo Dião (59. 25, 6), contribuiu para desestabilizar a confiança entre as partes 

e abriu caminho para o assassinato de Caio. 
613Como defendeu Richard A. Bauman, ações de Calígula como a supressão das obras de Virgílio e Tito 

Lívio, o já referido abandono de antigos precedentes parecem tentativas deliberadas de relacionar na 

jurisprudência da época a ideia de diuina maiestatis em relação aos rescriptae e decretae imperiais 

relacionados aos imperadores vivos e não só no caso de Augusto (Bauman, 1974, p. 137). Winterling, por 

sua vez, pontuou que o tratamento do imperador como um deus não se deu através de uma prática cerimonial 

permanente, mas sim, através de exibições públicas periódicas que procuravam estabelecer um vínculo com 

um projeto político monárquico, de vincular a administração do Império à um modelo helenístico 

(Winterling, 2011, pp. 53-54). 
614A estratégia política de Calígula, embora mais centralizadora pode ser considerada mais ampla, pois 

procurou estabelecer uma comunicação mais ativa com o Oriente, como destacou Ceauescu, 1973. 
615Cf. Joly; Faversani (2020, p.86) apontam nesse sentido também quando analisam a ida de Calígula para 

a Germânia para sanar dificuldades no campo militar – a já mencionada rebelião de Getúlico - e sua estada 

na fronteira norte, planejando uma invasão da Bretanha. Com mais destaque, segundo esses autores, uma 

busca do fortalecimento dos laços com as elites provinciais se deu com o famoso leilão de bens da casa 

imperial na Gália. Esse episódio normalmente se associa com a “loucura” de Calígula, mas os autores 
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acesso às dignidades públicas de uma maneira sem precedentes. Além disso, administrou 

a justiça de forma pessoal e autoritária, restringindo a participação de magistrados ou do 

Senado. Com isso, desestabilizou alguns dos padrões simbólicos e semióticos que 

delinearam o sistema político augustano e elevou a prática do poder autoritário a um novo 

patamar. Em suma, a atuação política de Calígula evidenciou algo que já vinha sendo 

notado desde o governo de Tibério: a relação de maiestas não estava assegurada em 

garantias legais, mas onde o poder superior era reconhecido, na prática. 

Isso teve consequências mais duradouras que o próprio governo de Caio, Dentro 

de Roma, o princeps vinculou seu poder a indivíduos tradicionalmente excluídos da 

participação política, como mulheres e libertos. Esses, ligados à casa imperial, agiram 

como intermediários do poder do imperador, criando uma estrutura de competição 

política alternativa ao cursus honorum tradicional e embaralhando a hierarquia social 

dentro dos espaços de expressão política. Essas questões, provavelmente, irritaram parte 

da aristocracia, principalmente senatorial, que viu sua posição ser inferiorizada diante da 

exposição da magnitude do poder do princeps e seus privilégios reduzidos e, muitas vezes 

equalizados, diante de indivíduos e grupos sociais de dignidade tradicionalmente inferior. 

Se a atuação de intermediários se dava com um imperador distante nos tempos de Tibério, 

agora isso ocorria em Roma e os aristocratas se viam inferiorizados pelos clientes, libertos 

e escravos de Caio à vista de seus próprios dependentes. Isso gerava tensões ainda mais 

elevadas. 

No entanto, provavelmente, a insatisfação com o governo de Caio não foi uma 

exclusividade da aristocracia senatorial. Um descontentamento mais generalizado dos 

setores mais importantes e ativos da administração imperial pode ser percebido com o 

assassinato do imperador. Esse evento ocorreu em 24 Janeiro de 41 d.C., pouco depois 

Calígula ter assumido seu terceiro consulado. Como veremos a seguir, a conspiração 

responsável pela sua morte envolveu senadores, membros da domus Caesaris e da guarda 

pretoriana. Ou seja, provavelmente, algumas das pessoas que lhe eram mais próximas 

(Joseph. AJ. 1, 10). O assassinato de Caio é evidência eloquente do fracasso de seu 

projeto, uma vez que a mobilização de frequentes processos de maiestas não foram 

efetivos para inibir conspirações e tão pouco geraram uma base de apoio extensa e estável 

para seu poder. Contudo, o desenvolvimento visto ao longo do seu principado deixará 

marcas importantes para os governos que lhe sucederam. Isso evidencia que os limites do 

 

apresentam de forma clara haver indícios de uma perspectiva de ampliação do universo da atuação imperial 

junto àquelas elites. 
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poder imperial não estavam na posição do princeps mas, como Barrett destacou, na 

incapacidade individual daquele homem, que se vestia da maiestas publica, em se 

comunicar e negociar de maneira suficientemente equilibrada com diferentes os grupos 

de poder responsáveis por garantir a segurança e legitimidade da sua posição, uma vez 

que a sua queda se deu graças à atuação daqueles que recebiam seus favores e não por 

uma conspiração que se desenhasse exclusivamente pelos excluídos dos favores de Caio. 

5. 2. O crimen maiestatis e a Dinastia Júlio-Cláudia: Cláudio (41 d.C. – 54   d.C). 
 

Em 24 de janeiro de 41 d.C., a cidade de Roma se encontrava em um estado 

absoluto de caos. O princeps, Caio Calígula, que tinha sido morto em uma conspiração 

que contara com membros da Casa Imperial, Guarda Pretoriana e das aristocracias 

senatorial e equestre, jazia em um corredor subterrâneo no Palatino616. A guarda pessoal 

do imperador, formada por soldados germânicos, atordoada com o episódio e sedenta por 

vingança, saiu à caça dos conspiradores, matando indiscriminadamente culpados e 

inocentes (Sue. Calig. 58), cercando o teatro – onde estava ocorrendo uma celebração em 

homenagem a Augusto – fixando a cabeça daqueles já mortos no altar e prometendo um 

banho de sangue aos espectadores (Joseph. AJ. 19. 1, 15-16). 

Naquele local, homens e mulheres de todas as ordines ouviram e espalharam, 

aterrorizados, diferentes rumores sobre o destino do imperador, não ousando, porém, 

saírem dali, pelo medo de que a fuga significasse confissão de culpa e morte (Joseph. AJ. 

19. 1, 16-17). Esse cenário de tensão só teve fim quando Evaristo Arrúncio, um pregoeiro 

do Fórum, entrou vestido de luto no teatro e anunciou a morte do imperador, solicitando 

aos germanos que entregassem as armas. Josefo destacou que isso apaziguou a fúria da 

 
616Sobre a morte de Calígula, cf. Joseph. AJ. 19. 1, 14-15; Sue. Calig. 58; Cass. Dio. 59. 29-30. É impossível 

termos certeza sobre todos os integrantes da conspiração. Aparentemente tanto Calisto (Cass. Dio. 59. 29, 

1), como algum membro importante da Guarda Pretoriana – Levick cita um dos prefeitos, Clemens – estava 

envolvido (Levick, 1990, pp. 35-39). Quanto aos senadores, suas reações coletivas e individuais indicam 

que muitos sabiam do que iria acontecer. No entanto, nem todos os envolvidos foram responsáveis pelo 

ataque final à Calígula, encabeçado pelo tribuno militar Cássio Queréia. Flávio Josefo (AJ. 19. 1, 14) 

destaca, por exemplo, que quatro homens, além de Queréia se retiraram do teatro pouco antes do imperador: 

os senadores Ânio Viniciano, Marcos Vinícius, Valério Asiático e, o futuro princeps, Cládudio. Quanto a 

isso, Bárbara Levick (1990, p. 32) destaca que essa retirada é incomum e desperta suspeitas, pois poderia 

ser interpretada pelo princeps como uma falta de deferência fatal. Marcos Vinícius, era cunhado de Calígula 

e tio de Lúcio Ânio Viniciano, quem Josefo chama de Ânio Minuciano e expõe abertamente como um 

importante aliado de Queréia (Joseph. AJ. 19. 1, 3). A prontidão de Asiático em ir discursar no Fórum logo 

após a morte do princeps também é, no mínimo, suspeita. Pode ter sido seu discurso que gerou o boato de 

que Calígula falava ali, para o povo, enquanto as pessoas estavam cercadas no teatro pela Guarda 

Germânica. Também é difícil medir a participação efetiva – se é que ela existiu - de Cláudio na conspiração. 

Sobre uma possível participação de Cláudio e outros indivíduos na conspiração, Barbara Levick destaca 

que a evidência circunstancial sugere a cumplicidade do tio de Calígula na conspiração. Cf. Levick, 1990, 

pp. 35-39. 
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Guarda Germânica e permitiu que as pessoas se retirassem com vida daquele local 

(Joseph. AJ. 19. 1, 18). Nesse momento, os principais espaços públicos em Roma já 

estavam, aparentemente, sendo ocupados pelos aristocratas mais proeminentes. No 

Fórum, Valério Asiático – personagem consular, que havia saído do teatro pouco antes 

de Calígula – discursava para o povo617. No Templo de Júpiter Capitolino, o cônsul em 

exercício, Cn. Sêncio Saturnino, e o cônsul designado, Q. Pompônio Segundo, reuniram 

os patres e alguns equestres. Juntos, eles emitiram rapidamente alguns comunicados 

oficiais que condenavam as ações de Calígula e visavam manter a ordem entre a plebe e 

os soldados. Diante dessas orientações, o povo voltou para casa em paz, as cohortes 

urbanae foram designadas para a proteção do Senado - e, segundo Josefo, para a 

restauração da liberdade (AJ. 19. 2, 3) -, ocupando o Fórum e o Capitólio (Sue. Cla. 11). 

Com uma mínima ordem reestabelecida, a aristocracia senatorial, começou a 

discutir os destinos do Império. Flávio Josefo destacou que o cônsul Saturnino fez um 

longo discurso em defesa da antiga liberdade, contrariando um retorno ao governo dos 

principes. Nesse discurso, ele exortou os feitos de Cássio Queréia618 e criticou tirania dos 

governantes anteriores, de Júlio César a Caio (Joseph. AJ. 19. 2, 2). Pelo menos na 

narrativa de Josefo, as palavras de Saturnino foram bem recebidas por aqueles que as 

escutaram: um senador, prontamente se dirigiu ao cônsul, retirando e quebrando um anel 

que ele usava, contendo a efígie do imperador assassinado619. Além disso, com uma 

mecânica que não é dada com clareza nas fontes620, deu-se fim a Cesônia e Drusila, esposa 

e filha de Calígula, mortas pelo tribuno miliar, Júlio Lupo (Sue. Calig. 59; Joseph. AJ. 

19. 2, 3). Essas duas cenas, lidas em conjunto, têm um efeito duplo para o leitor, pois 

simbolizam literariamente a destruição da memória e da família de Calígula como hostis, 

mas também deixam claro, que aqueles que os repudiavam e os assassinavam eram os 

mesmos que os adulavam até algumas horas antes. 

A aparente concordia coniuratorum, no entanto, se provou mais frágil do que os 

acontecimentos descritos podem sugerir inicialmente. Isso aconteceu, principalmente, 

porque dentro do Palácio Imperial, outra trama, paralela, se desenvolveu. Nela, segundo 

 
 

617 Cf. nota anterior. 
618Quem é nomeado pelas fontes como o principal assassino de Calígula. 
619 Cf. Joseph. AJ. 19. 1, 20. Essa é uma clara demonstração de damnatio memoriae. Sobre essa questão cf. 

nota 11. 
620A documentação destaca que as mortes da esposa e filha de Caio se deram à mando de Cássio Queréia. 

No entanto, é difícil pensar em um tribuno militar como o principal articulador dessa conspiração, que 

aparentemente reuniu antes e depois do assassinato do imperador, uma amplitude de homens de distinção 

muito superior. 
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a documentação621, o tio de Caio e irmão de Germânico, Cláudio, se escondera, 

amedrontado em meio ao caos que sucedeu o assassinato do sobrinho. Não demorou 

muito para que ele fosse encontrado por um soldado pretoriano, chamado por Josefo de 

Grato (AJ. 19. 3, 1). Aterrorizado e aparentemente relutante, Cláudio foi levado ao átrio 

do Palácio, onde outros pretorianos discutiam o futuro da res publica622. Por fim, ao invés 

de ser morto, ele foi aclamado imperator pelos guardas que ali estavam e carregado até à 

Castra Praetoria, onde as fontes destacam que ele foi mantido em parte prisioneiro, em 

parte princeps (Sue. Cla. 10; Joseph. AJ. 19. 3, 1). 

O apoio da Guarda Pretoriana a Cláudio - com suas doze coortes, cerca de 6000 

homens estacionados em Roma ou em cidades próximas, na Itália - certamente ofereceu 

um desafio real aos senadores que só tinham a adesão aparente das três coortes urbanas – 

cerca de 1500 homens sob o comando de Lúcio Volúsio Saturnino, cônsul em 3 d.C. 

Diante disso, o Senado não tardou a enviar alguns representantes, visando dissuadir o 

irmão de Germânico a contrariar qualquer decisão tomada por eles sobre o futuro do 

Império (Joseph. AJ. 19. 3, 3-4; Sue. Cla. 10; Cass. Dio. 60. 1, 4). Aparentemente, foi 

nesse momento em que Cláudio, encorajado pelos pretorianos, pela multidão ali 

presente623 e, segundo Josefo, aconselhado pelo rei Herodes Agripa624, decidiu aceitar o 

Império. Falando já como princeps, se comprometeu a dar quinze mil sestércios por 

cabeça, como recompensa pelo apoio dos soldados (Sue. Cla. 10; Joseph. AJ. 19. 4, 2), 

um valor bastante considerável em relação aos seus sucessores625. 

 

621Cf. Joseph. AJ. 19. 3, 1; Sue. Cla. 10; Cass. Dio. 60. 1, 3. 
622Flávio Josefo destacou que dentre as ponderações principais dos pretorianos para a escolha de Cláudio 

estavam a admiração pela figura de Germânico (Joseph. AJ. 19. 3, 1), além do medo da cobiça dos 

senadores, bem como da ascensão de um outro imperador, que não lhes fosse simpático (AJ. 19. 3, 2). Dião 

Cássio apresenta uma discussão semelhante, afirmando que os pretorianos não queriam deixar essa decisão 

nas mãos do Senado, e Cláudio parecia uma boa escolha, já que era da família imperial e foi considerado 

suficientemente virtuoso para o cargo (Cass. Dio. 60. 1, 3-3a). 
623Cf. Joseph. AJ. 19. 3, 4; 19. 4, 2. As fontes destacam uma resistência dentro da própria família à promoção 

política do neto de Lívia, seja por parte de Augusto, ou por parte de Tibério. Além disso, destacam que 

apesar de Calígula inicialmente ter promovido Cláudio a seu parceiro no consulado, posteriormente isolou 

completamente o tio, humilhando-o frequentemente e fazendo-o, inclusive, temer pela própria vida. No 

entanto, apesar de antes de se tornar imperador, Cláudio ter sido sempre um membro marginal da domus 

Caesaris (Sue. Cla. 3-5), ele não era impopular ou desconhecido para os romanos. Muito pelo contrário. 

Dentro de Roma, Cláudio aparentemente gozava de muita popularidade entre os equestres (Sue. Cla. 6). 

Além disso, possivelmente esse reconhecimento se estendia aos militares e ao povo, que o relacionavam à 

figura quase lendária de seu irmão, Germânico (Sue. Cla. 7; Cla. 10; Cla. 12). Barbara Levick destacou 

ainda um núcleo senatorial que o apoiava desde o governo de Tibério (Levick, 1990, pp. 23-24). 
624Sobre a participação de H. Agripa na ascensão de Cláudio, cf. Joseph. AJ. 19. 4, 2. 
625Quanto ao donatiuum pago pelos outros imperadores, sabe-se que Tibério pagou o dobro dos 1000 

sestércios à Guarda Pretoriana, valor referente ao testamento de Augusto (Sue. Aug. 101; Sue. Tib. 48) e 

outros mais – Dião fala em 4000 e Suetônio em 1000 - para assegurar a lealdade das tropas após a queda 

de Sejano (Sue. Tib. 48; Cass. Dio. 59, 2). Já Calígula, pagou outros 2000 sestércios quando recebeu o 

Império (Cass. Dio. 59, 2). 
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Diante desses eventos, provavelmente durante a noite ou a madrugada (Sue. Cla. 

10; Joseph. AJ. 19. 4, 3), uma nova reunião senatorial foi convocada no Capitólio. Essa, 

no entanto, já contou com um quórum bastante reduzido626. Segundo Josefo, muitos 

senadores se esconderam da convocação e outros deixaram a cidade, temendo por sua 

segurança pessoal mais do que desejando honrar a liberdade de seus antepassados 

(Joseph. AJ. 19. 4, 3). O relato das fontes sobre o que aconteceu nessa reunião é bastante 

similar e indica, tal como Josiah Osgood apontou que, após a morte de Caio, a conspiração 

se fragmentou e os indivíduos passaram a lutar individualmente pelo poder627. Diante 

disso, basicamente, três grupos polarizaram três opiniões divergentes dentro do Senado, 

foram eles: “republicanos”, aristocratas elegíveis e não elegíveis ao principado628. 

Enquanto o primeiro grupo parece ter tido a força de seu discurso arrefecida com a 

aclamação de Cláudio pelos pretorianos, os dois últimos se destacavam por serem 

compostos por aqueles motivados por questões pessoais, fossem elas ambições ou medos 

individuais, e continuaram o embate sobre o futuro da res publica. 

A falta de coesão e concordância dos senadores parece ter obstruído qualquer 

iniciativa coletiva mais efetiva, ainda possível naquele momento. Tanto Suetônio (Cla. 

10), como Dião Cássio (60. 1, 2) destacaram a incapacidade de decisão daqueles homens 

como um ponto fundamental para que o Senado perdesse suas bases de apoio popular e 

militar, ficando completamente à mercê de Cláudio e dos pretorianos. Josefo (AJ. 19. 4, 

3-4) é mais descritivo nessa caracterização, construindo uma narrativa que se inicia com 

o clamor das coortes urbanas ao Senado pela eleição de um princeps, seguida da recusa 

de parte dos senadores em receber ordens desses soldados e da fragmentação do apoio 

político da outra parte à vários reclamantes do poder imperial. Por fim, o historiador judeu 

também acaba relacionando a falta de coesão senatorial como causa direta da migração 

de todo apoio dado àqueles indivíduos ao campo pretoriano, para jurar fidelidade a 

Cláudio. 

Os eventos do dia 24 de janeiro de 41 d.C. nos permitem fazer uma reflexão 

importante sobre as relações de poder que se estabeleceram durante as quase sete décadas 

iniciais de desenvolvimento do Principado. A organização daqueles envolvidos na 

conspiração e a resposta rápida ao assassinato do imperador, com a ocupação dos espaços 

 

626Joseph. AJ. 19. 4, 3 registra um número de 100 senadores presentes. 
627Cf. Sue. Cla. 10; Cass. Dio. 60. 1, 1; Joseph. AJ. 19. 4, 3-4. 
628Cf. Osgood, 2011, p. 30. Sobre os membros do Senado que se colocaram ou foram colocados como 

capaces imperii Cf. Levick, 1990, p. 32; Osgood. 2011, p. 12. 
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públicos centrais, a mobilização de discursos bastante incisivos junto à plebe urbana e a 

rápida adesão da força militar disponível, indicam que o envolvimento foi amplo na 

conspiração. No entanto, a desorganização que se seguiu também aponta que, tal como 

após o assassinato de Júlio César629, os conspiradores não tinham um plano consolidado 

sobre o que fazer depois que o imperador tivesse morto – ou, esse plano pode ter sido 

modificado pelas ambições individuais daqueles que se julgaram mais dignos ao poder. 

Diante desse cenário, devemos concordar com Barbara Levick quando essa pesquisadora 

sublinhou que o impasse entre Senado, povo, Casa Imperial e guarda pretoriana, que se 

seguiu após o assassinato de Calígula, serviu para reafirmar publicamente a necessidade 

da posição superior do princeps para a manutenção da ordem pública (Levick, 1990, p. 

44). O cenário de tensão e fragmentação que permeou os eventos narrados mostra 

claramente como agentes políticos e instituições públicas se fragmentavam sob lideranças 

diversas sem a presença de um imperador, deixando a res publica em uma situação 

incontrolável de conflito e dissensão. 

Essa situação, em parte, pode ser atribuída, à incapacidade de liderança coletiva e 

coesão senatorial, algo que não foi particular ao Principado, como vimos no segundo 

capítulo desta tese, mas resultado de um processo secular de competição aristocrática, 

que abalou as estruturas da antiga República, sendo um dos motores dos conflitos civis 

que assolaram sequencialmente o século I a.C. e induziram a instituição do poder do 

princeps. Os episódios entre o assassinato de Calígula e a ascensão de Cláudio deixam 

claro que, mesmo duas gerações depois, esse cenário ainda era uma realidade muito 

presente na vida política romana, e continuava a legitimar institucionalmente o 

Principado, agora uma realidade já estabelecida630. Não foi à toa que o principal medo 

expresso pelo povo e pelas tropas diante de um possível retorno ao modelo republicano 

era a fragmentação dessas lideranças e o início de uma nova guerra civil631. 

Esse foi um elemento importante para explicar que tantos senadores tenham se 

amedrontado e que dissuadiu grande parte da aristocracia senatorial a permanecer 

disputando o que aconteceria na sucessão de Caio. Quando os senadores perceberam a 

fragmentação da conspiração e a falta de concordância dentre seus líderes – bem como o 

apoio dos pretorianos a Cláudio - a maior parte desses homens, escolheu se omitir e fugiu 

 

 

629 Sobre esse contexto, cf. pp. 55-56. 
630Sobre essa questão cf. Roller, 2001, pp. 29-36, que mostra, através das análises do poema de Lucano 

como a referência das Guerras Civis ainda era memória muito viva durante o Principado. 
631Cf. Sue. Cla. 10, 4; Joseph. AJ. 19. 3, 2; 19. 3, 3; 19. 4, 3. 
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ou se escondeu visando a sua própria segurança, como frequentemente vinha fazendo 

desde meados do governo augustano. Aqueles que ficaram reunidos em Roma, como nos 

mostram as fontes, seguiram confusos, hesitantes e desorganizados, incapazes de agir. 

Nesse momento, a aristocracia em nada diferia das descrições persistentes de Cícero, que 

mostravam a plebe durante a res publica como uma multidão incoerente e inconstante. 

Mais do que isso, aparentavam ser homens acostumados a serem conduzidos e que 

perderam, diante do ócio e da tranquilidade do Principado, sua capacidade de condução 

dos assuntos públicos – cenário que Tácito desenha tão bem, no geral, em sua narrativa 

dos Anais. 

Tal cenário parece ter ficado evidente não só para nós, leitores de uma 

documentação escrita postumamente aos eventos, como também para aqueles que os 

registraram. A condução desastrosa dos assuntos públicos pelo Senado deslegitimava e 

esvaziava a autoridade dessa instituição, que já vinha sendo consistentemente humilhada 

e rebaixada sob o governo de Calígula através do ataque sistemático a alguns de seus 

membros mais proeminentes. Como Josefo descreve com excelência, após o Senado 

perder apoio popular e militar os cônsules não se distinguiam de pessoas privadas (Joseph. 

AJ. 19. 4, 4). Esse paralelo é perfeito para ilustrar, mais uma vez, que o poder estava, 

onde ele era reconhecido e, pelo menos naquele momento, o poder estava sendo 

reconhecido em Cláudio632. 

Esse cabo de guerra aparente entre Cláudio e o Senado também escancarava não 

só a centralidade do princeps para a utilitas publica, mas também a ascensão de novos 

elementos políticos, como a Guarda Pretoriana e a domus Caesaris, que mais de uma vez 

se mostraram como bases essenciais para a materialização do poder de um imperador em 

campo político. Com isso, ficava ainda mais clara a fragilidade do poder senatorial 

naquele sistema, destruindo qualquer possibilidade ou aparência de paridade com o 

imperador, imagem colocada como uma realidade nas décadas anteriores. De certa 

maneira, o que se pode ver com este episódio foi inversão do cenário narrado por Tácito 

em Ann. 1. 12, 1, no qual Tibério, após a morte de Augusto, discursando diante do Senado, 

afirmou que aceitaria aquilo que lhe fosse atribuído pelos patres. A descrição dos 

senadores entrando no acampamento pretoriano para manifestar seu apoio à aclamação 

de Cláudio, desmoralizados, achincalhados pela multidão e ameaçados pelas tropas 

 
632 Se, tal como sugerimos no primeiro capítulo (cf. pp. 37-38), a maiestas divina – legitimada através da 

adoração grata e temerosa dos mortais - for projetada metaforicamente dentro do discurso político, isso 

esclarece muito sobre onde estava situado o reconhecimento real do poder dentro de Roma. 
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(Joseph. AJ. 19. 4, 5) mostra que independente do alto status aristocrático desses homens, 

Cláudio era o princeps e aos membros dessa ordo caberia aceitar a posição que lhes fosse 

concedida e não qualquer outra, que eles poderiam achar que lhes pertencia por direito. 

Apesar disso, resistências individuais ao poder do princeps continuaram a existir 

e a ter um impacto importante como desafios à sua autoridade e capacidade de exercer 

sua posição, tal como havia acontecido em anos anteriores. A instabilidade inicial da 

posição claudiana fora eclipsada pela incoerência e incapacidade de ação dos grupos 

aristocráticos que tentaram se opor a ele. No entanto, mesmo com o apoio da Guarda 

Pretoriana e provavelmente da plebe urbana e com sua aclamação reconhecida pelo 

Senado, Cláudio ainda era alguém que havia usurpado publicamente sua posição, 

legitimado pela força militar, e que não gozava de um aparato imagético e patronal que o 

permitisse estabelecer raízes mais fixas ao seu poder633. 

Isso fica mais visível quando um comparativo em relação a ascensão de 

governantes anteriores é feito. Ainda que de forma bastante instável e algo tumultuada, 

Tibério já tinha uma posição de destaque e era colocado como um dos potenciais 

sucessores de Augusto, sendo que o mesmo tinha acontecido com Caio com relação a 

Tibério. Essa preparação e apresentação de Cláudio como um potencial governante não 

tinha ocorrido. Ao contrário, até o governo de Caio, Cláudio permaneceu de certo modo 

sem nenhum destaque fosse na Casa Imperial ou na vida pública, em geral. Foi apenas no 

principado de seu sobrinho que ele assumiu o consulado. Mesmo assim, segundo Suetônio 

(Cl. 9, 2), ele foi humilhado constantemente por aquele imperador que sempre o 

rebaixava, deixando para o consultar depois de outros de condição inferior. Nesse sentido, 

coube a Cláudio inicialmente construir também uma posição de destaque no interior da 

domus que ele não tinha. Desse modo, não havia um aspirante ao poder claramente 

desenhado nem na domus Caesaris nem no Senado; não houve também uma guerra civil 

para apresentar um novo princeps. O resultado foi que as instituições, tanto as mais 

tradicionais da República, estando o Senado à frente, quanto as novas derivadas do poder 

militar associado à casa governante e a própria domus precisaram criar um imperador ex 

ovo. 

Como desenhado ao final do capítulo 1, mesmo que a base do poder de um 

imperador fosse essencialmente militar, a manutenção desse poder, no entanto, era 

 

 
633Como destacou Josiah Osgood, a ascensão de Cláudio criou uma tradição, que suspendeu 

temporariamente a relação de ciuilitas entre o princeps e a aristocracia senatorial, teve que ser inventada 

para que um conflito civil fosse evitado (Osgood, 2011, p. 30). 
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construída majoritariamente na esfera civil e envolvia um trabalho cotidiano de 

legitimação. Dessa maneira, o princeps, um usurpador do poder por natureza, deveria 

provar constantemente que era digno da posição que ocupava. Já Cláudio, era um duplo 

usurpador - tanto pela posição como pela forma que ele a alcançou - e por isso teria um 

desafio ainda maior em convencer o Império da sua capacidade. Como visto, ele não teve 

o reconhecimento voluntário dos senadores e sempre teve uma posição marginal dentro 

da domus augusta. Ou seja, tal como destacou Josiah Osgood (Osgood, 2011, p. 22), ele 

carecia de alguns dos principais elementos que seus antecessores tiveram para 

legitimação inicial da posição que ocupavam. Ainda, ao que tudo indica, sofria com uma 

forte concorrência, bem-disposta a assumir seu lugar, caso a ocasião permitisse634. 

Cláudio, particularmente, pareceu estar atento a isso. Ele sabia, ou foi orientado, 

de que precisaria convencer as aristocracias imperiais – ainda responsáveis por ocuparem 

os cargos militares mais relevantes e controlar as redes de patronato mais importantes, 

que garantiam a viabilidade do poder de Roma nas províncias635 – de que manteria seus 

privilégios estáveis e os trataria de maneira pertinente à dignidade que detinham, para que 

evitasse ser vítima do mesmo destino de seu sobrinho. Levick destacou que isso, 

particularmente, fez com que a administração claudiana desse fim à política de 

enfrentamento iniciada por Caio, em 39 d.C (Levick, 1990, p. 94). Segundo essa 

classicista, após ser oficialmente reconhecido como imperador pelos senadores, Cláudio 

procurou rapidamente se apropriar de uma simbologia figurativa que o colocava como o 

viabilizador da libertas aristocrática. Sob a legenda de libertas  augusta636, ele se 

 
634 Quanto a isso, D. McAlindon destaca que Cláudio herdou, em grande medida os ressentimentos de 

Principados anteriores (McAlindon, 1956, pp. 113-114; 1957, pp. 280-284). Já Steven Rutledge, destacou 

que uma resistência mais ou menos organizada ao poder imperial só fica mais evidente após os governos 

de Tibério e Caio, quando “as inimizades e lealdades familiares contra os imperadores começaram a ter um 

efeito reconhecível formar e solidificar” (Rutledge, 2001, p. 85). Outro ponto é destacado por Bárbara 

Levick: havia personagens com dignitas e honos iguais ou até mesmo maiores que Cláudio, igualmente 

interessados no Principado (Levick, 1990, p. 58). Alguns deles haviam manifestado diretamente seu 

interesse durante as reuniões do Senado em 24 de janeiro de 41 d.C., outros haviam sido apontados como 

concorrentes reais ao poder, o que mostrava bases de apoio paralelas dentro do Senado. Uma posição 

semelhante também é adotada por Josiah Osgood (2011, pp. 9-12). 
635 Para mais informações sobre isso, cf. Saller, 1982, pp. 119-145. 
636 A emulação da figura de Augusto contribuiu para esse ponto, mas principalmente para inseri-lo 

imageticamente como um continuador da domus augustana. Josiah Osgood destaca que, sob Cláudio, a 

ideia de domus augusta se solidifica, incluindo oficialmente o ramo Claudiano da família. Osgood destacou 

que a divinização de outros membros proeminentes da Casa Imperial e a inclusão desses no culto à Augusto 

e à Roma é marcante e sublinha o caráter institucional que a domus Augusta ganhara com o passar dos anos 

e a sucessão de imperadores que se seguiu. Para Osgood, sob Cláudio o culto imperial foi sendo 

institucionalizado, sendo ainda mais bem estruturado dentro das províncias, vinculando-se não só a Roma, 

personificada em Augusto, mas a própria ideia de domus Augusta (Osgood, 2011, p. 138). Essa visão, que 

Claudio buscava se conectar a casa augustana no início do seu principado pode ser vista também através da 

numismática, tal como mostra Willian Mancini Vieira em sua tese doutoral. Cf. Vieira, 2018. Já em relação 
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promoveu como uma espécie de restaurador do Senado e das tradições ancestrais, após o 

período de tirania protagonizado por seu antecessor637. 

Além disso, para demonstrar sua boa disposição com os senadores, ele procurou 

se unir a aristocracia italiana mais tradicional através de vínculos matrimoniais638 e 

privilegiar os homens mais distintos do Império – muitos deles protagonistas dos 

episódios do dia 24 de janeiro de 41 d.C. - com dois, ou às vezes três consulados, prática 

quase que interditada pelos imperadores anteriores, que eram os únicos a se permitir esse 

acúmulo. As fontes também destacam que Cláudio procurou ser parcimonioso na 

aceitação da adoração ao seu numen e imagem (Cass. Dio. 60. 5, 4-6) e exerceu 

cotidianamente uma postura de respeito aos magistrados e aos senadores639. Essa postura 

pode ser vista desde seus primeiros momentos no poder, logo que ele deixou o 

acampamento pretoriano, se dirigindo ao Palatino, na prática já como imperador. 

Diferentemente do seu sucessor, ele não procurou se vingar das ofensas feitas pelos 

senadores que se opuseram a ele ou daqueles que propuseram um retorno à república 

durante o período em que ele se encontrava no acampamento pretoriano640. Pelo contrário, 

só executou homens de menor status, que estavam envolvidos na morte de Calígula e sua 

família641. 

Em relação ao crimen maiestatis, Cláudio também tornou inválidas várias 

decisões do seu antecessor642. Ele revisou todos os casos de maiestas com diligência, 

 

 

à imago Augusti, ela também se relaciona ao juramento oficial de Cláudio em seguir o exemplum de 

Augusto, remetendo à postura de ciuilitas promovida por aquele imperador (Tac. Ann. 12. 11; Sue. Cla. 11; 

Cass. Dio. 60. 10, 1). 
637 Cf. Levick, 1990, p. 94. As palavras de Sêneca, buscando o perdão imperial através do liberto Políbio, 

exploram esse ponto de maneira clara. Cláudio é o responsável por curar a res publica das feridas feitas 

durante o governo de Caio. Cf. Sen. Ad. Pol. 13; 17. 
638 Cf. Cass. Dio. 60. 3, 5. Cláudio promoveu o casamento de sua filha mais velha Claudia Antônia com 

Cneu Pompeu Magno (43 d.C.) e posteriormente com Fausto, Cornélio Sula Félix (47 d.C.), descendentes 

de Pompeu Magno e Sula Félix, respectivamente. O imperador também prometeu sua filha mais nova, 

Claudia Otávia, à Lúcio Júnio Silano Torquato, descendente indireto de Augusto. Já sua sogra Domícia 

Lépida, se casou como com Ápio Júnio Silano (41 d.C.). 
639 Sobre isso, conferir principalmente Sue. Cla. 21; Cla. 24; Cass. Dio. 60. 4, 4; 60. 6, 1-3; 60. 7, 3; 60. 7, 

4. 
640 Sobre as ações de Cláudio nesse período, a narrativa de Flávio Josefo (AJ. 19. 4, 5-6) é a mais completa. 

No entanto, versões mais resumidas também são descritas nos relatos de Suetônio (Sue. Cla. 11) e Dião 

Cássio (Cass. Dio. 60. 3, 4-5). 
641 As fontes só citam diretamente as execuções de Cássio Queréia e Tibério Júlio Lupo, ambos tribunos 

militares, provavelmente de status equestre. Cf. Sue. Cla. 11; Joseph. AJ. 19. 4, 1. Dião Cássio destacou 

que Cláudio matou Queréia por esse ter ousado matar um imperador. Queréia era um réu confesso e Dião 

destaca que a execução sumária parecia bem aceita nesses casos (Cass. Dio. 60. 3, 4-5). 
642 No entanto, apesar dessa postura reformadora em relação à Caio ele não deixou que o Senado aprovasse 

sua damnatio memoriae, nem inserisse sua morte nos dias infaustos (Sue. Cla. 11). No entanto, segundo 

Dião (60. 4, 6), Cláudio manda retirar de maneira astuciosa as estátuas do sobrinho dos locais públicos e 

não impede que o seu nome apareça nos decretos senatoriais. 



267  

libertando aqueles que estavam presos e mandando chamar aqueles que haviam sido 

exilados injustamente, devolvendo-lhes as propriedades confiscadas (Cass. Dio. 60. 4, 1- 

2). Me parece igualmente importante que Suetônio faça questão de apontar diretamente 

que Cláudio não reabilitou nenhum exilado sem o consentimento do Senado (Sue. Cla. 

12). Ele também procurou inibir as acusações de escravos e libertos aos seus senhores 

(Cass. Dio. 60. 12, 2; 60. 12, 5; 60. 28, 1), queimou os documentos que continham 

acusações em andamento e executou Protógenes, aquele poderoso liberto imperial 

responsável pela investigação de possíveis sedições durante o governo de Caio (Cass. 

Dio. 60. 4, 5). Além disso, segundo Dião Cássio, dentre as ações iniciais de Cláudio, 

estava a abolição da asebeia [ἀσέβεια], tanto em relação à difamação, como a ataques 

abertos. Ele destaca que essa medida durou, pelo menos, até o fim do governo claudiano 

(Cass. Dio. 60. 3, 6). É justamente sobre esse ponto que no próximo tópico vamos nos 

deter com maior atenção, pois entendemos que ele seja essencial para o resto da 

argumentação desse subcapítulo. 

5.2.1. Houve uma suspensão do crimen maiestatis durante o governo de Cláudio? 

Como vimos na sessão anterior, Cass. Dio. 60. 3, 6 afirmou que Cláudio 

suspendeu a asebeia [ἀσέβεια] até o fim do seu governo. Esse trecho é bem conhecido e 

discutido pela historiografia moderna, sendo determinante para responder à pergunta 

colocada no título dessa sessão: houve realmente uma suspensão do crimen maiestatis 

durante todo período claudiano? Basicamente, duas opiniões divergentes polarizam essa 

resposta: Richard A. Bauman (1974) e Peter. A. Brunt (1984). 

Richard Bauman destaca a fala de Dião Cássio como parte fundamental de sua 

argumentação principal na obra Impietas in Principem (1974). Para ele, Cass. Dio. 60. 3, 

6 marcou temporalmente que o crimen maiestatis, sob a forma de ações e palavras, foi 

anulado sob Cláudio, permanecendo suspenso até meados do governo de Nero643. Em 

suma, a ação perpetrada no principado claudiano consistia em revisar condenações já 

finalizadas, considerando-as maiestas e assim anulá-las, já que o crimen maiestatis estava 

suspenso644. Bauman destaca que essa manobra jurídica – reproduzida em governos 

 

643 Marca temporal afirmada à luz de Tac. Ann. 14. 48, 6: tum primum revocata ea lex – Antitius Sosianus. 

Nesse trecho Tácito, destaca que até 62 d.C., já durante o governo de Nero, em uma acusação contra Anstítio 

Sosiano (Cat Ner. 9), a lex maiestatis – ou parte dela, como defenderei nesse tópico - estava revogada. As 

lacunas no texto taciteano não nos permitem confirmar a informação de Dião, pois não temos acesso ao 

início da narrativa sobre o governo de Cláudio. 
644 Cf. Bauman, 1974, pp. 191-194. Bauman ainda indica que Cláudio procurou amparar a proteção da 

ordem pública e da sua própria segurança pessoal em outros dispositivos jurídicos, alguns revividos de 

legislações obsoletas e outras readaptados ao papel político e social do princeps, como a prática do crimine 
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posteriores – objetivou suprimir uma legislação que havia ficado extremamente 

impopular, principalmente nos círculos aristocráticos e conceder anistia àqueles 

condenados pelos mais diversos motivos, arbitrariamente ou não, sob Calígula (Ibidem., 

p. 195). 

Já Peter Brunt, em um texto de 1984, intitulado Did Emperors ever Suspend the 

Law of 'Maiestas'? contestou as proposições de Bauman645. Seu argumento chave 

consistiu em defender que as leis de maiestas nunca foram totalmente suspensas. Para 

Brunt, o escopo da legislação que circundava esse crime foi alterado ou expandido para 

se adaptar às mudanças políticas. Mas a ideia central de maiestas imminutae como crime 

contra a ordem pública persistiu. Segundo esse autor, seria implausível e pouco vantajoso 

do ponto de vista político, que qualquer imperador suspendesse uma lei que punisse a 

diminuição da maiestas populi romani, sem deixar a ordem pública e sua própria posição 

expostas (Brunt, op. Cit., pp. 469-470). Por isso, ele explica Cass. Dio. 60. 3, 6 de maneira 

diferente de Bauman, afirmando que os imperadores apenas aboliram e/ou reinstituíram 

as acusações de asebeia em seu sentido mais restrito, de impietas646. 

Como visto, a questão colocada inicialmente por nós é polêmica e ainda hoje 

divide historiadores e classicistas modernos. No entanto, tal como a maior parte da 

historiografia consultada, entendo que a hipótese de Peter Brunt faz mais sentido que a 

de Bauman. Em relação a isso, meu argumento principal se baseia na constatação de que, 

apesar de Dião Cássio fazer, ocasionalmente, o uso da asebeia em sua obra, como uma 

transposição literária para se referir ao crimen maiestatis - crime que não tinha 

equivalente tipológico em grego - essa transliteração deve ser mais bem analisada, já que 

nem ela parece ser capaz de englobar todas as ações puníveis por esse crime e nem era 

esse, aparentemente, objetivo que Dião tinha ao se referir à asebeia647. 

Antes de estabelecermos as bases desse argumento, no entanto, é preciso definir 

minimamente o que era a asebeia. Delfim Leão, relacionou esse crime com a impiedade, 

em seu sentido religioso – da não demonstração de pietas, mais bem descrita, nesse caso, 

como anosion [ἀνόσιον], um conjunto de ações que desagradariam aos deuses (Leão, 

 

nullo e a punição do parricídio, em relação ao imperador: o Pater Patriae (Ibidem., pp. 195-198). A teoria 

de Bauman encontrou aceitação de outros pesquisadores importantes, como por exemplo Steven H. 

Rutledge, que situou a suspensão do crimen maiestatis à uma tentativa de Cláudio em “promover uma 

postura de maior conciliação, principalmente em relação aos senadores” (Rutledge, 2001, pp. 105-106). 
645 Para aqueles que citam e concordam com a perspectiva de Peter Brunt, cf. Levick, 1990, pp. 119-120; 

Barrett, 2015, p. 91; Mallan, 2015, p. 223; Williamson, 2016, p. 330; Tuori, 2017, p. 155. 
646 Cf. Brunt, 1984, p. 473. Keaveney e Madden (1998), oferecem uma leitura divergente de Brunt em 

relação à asebeia, mas não contestam a hipótese desse autor sobre a não suspensão. 
647 Como o próprio Peter Brunt destacou: asebeia é mais limitada que maiestas”. Cf. Brunt, 1984, p. 471. 
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2004, p. 1). Tal como maiestas, esse termo também sofreu uma apropriação social mais 

abrangente, o que complica sua tipificação jurídica e fez com que ele extrapolasse seu 

sentido “original”. Assim, de maneira geral, Leão destaca que asebeia poderia ser: 

 

“a expressão de um comportamento reprovável à luz da moral divina e 

social, por constituir uma afronta em domínios que são determinantes 

para assegurarem estabilidade na existência humana e na vida em 

comunidade: a protecção dos deuses, a hierarquia familiar (bem como 

a sua memória), a consciência de uma identidade política solidária” 

(Leão, 2004, p. 3). 

A amplitude interpretativa dessa infração, dentro de um tribunal formado por cidadãos 

atenienses, muitos deles sem um conhecimento mais aprofundado do direito, certamente 

deixava um grande espaço de intervenção política (Leão, 2004, pp. 3-4). Assim, a asebeia 

além de um crime religioso, era um crime cívico, politicamente qualificável na medida 

em que a ordem cosmológica representava aspectos fundamentais da vida política grega 

que, por sua vez, estava à mercê de demandas comunitárias variáveis e mutações 

imprevisíveis de status e orientação filosófica. 

Essa breve caracterização da asebeia indica vários pontos de contato com 

maiestas imminutae648. Com isso, fica mais fácil entender a opção de transposição feita 

por Dião Cássio. No entanto, fica igualmente claro, pelo que vimos até aqui, que estamos 

falando de dois crimes de raízes jurídico-constitucionais fundamentalmente diferentes, 

mas que tenderam a se aproximar com a relação estabelecida entre o crimen maiestatis e 

a difamação, bem como o desenvolvimento da associação da maiestas principis à 

maiestas populi romani, sob o Principado. Isso transparece de maneira evidente na obra 

de Dião: em todos os onze trechos nos quais o historiador bitiniano usou a palavra asebeia 

ele se referiu à alguma ofensa verbal ou escrita contra o imperador ou seus familiares 

mais próximos649. Essa associação ficou clara desde a primeira vez que ele a usou em 57. 

19, 1. Nesse trecho Dião Cássio qualificou de forma direta, apesar de previsivelmente 

ampla, esse crime como qualquer ato ou discurso impróprio proferido ou cometido contra 

Augusto, Tibério e Lívia650. 

 

 
648 Como pontuado por Mallan (2015, p. 223), não é possível culpar Dião Cássio pela nossa própria 

dificuldade de interpretação. Ele escreveu uma história em grego e não um manual jurídico. Seu objetivo 

era tornar essa história compreensível para seu público leitor e, diante dele, Dião tem bastante sucesso, já 

que o sentido de asebeia se assemelha bastante à alguns casos de maiestas - motivados pelo comportamento 

insultuoso, de impietas, dirigido ao imperador- tratados nas narrativas latinas de Tácito, Plínio, o Jovem e 

Suetônio. 
649 Cass. Dio. 57. 19, 1 58. 4, 5; 59. 4, 3; 59. 16, 2; 60. 3, 6; 60. 4, 2; 65. 4, 9; 66. 19, 1; 69. 1, 2; 79. 12. 
650 Cf. Brunt, 1984, p. 471. Cabe citar ainda, que após se referir a suspensão da asebeia, em Cass. Dio. 60. 

3, 6, Dião Cássio atesta que Cláudio jamais procurou perseguir aqueles que lhe difamaram quando era um 



270  

Outro ponto importante para o argumento que estamos estruturando é que apesar 

de escrever uma história longuíssima, desde a fundação da cidade de Roma até 229 d.C., 

a primeira vez que Dião Cássio fez uso do termo asebeia foi durante o governo de Tibério. 

Sobre os mais de cem anos anteriores de existência do crimen maiestatis, inclusive 

durante o governo de Augusto, Dião optou por não usar asebeia, mas outros termos 

literariamente descritivos, mas juridicamente amplos, para indicar a mesma transposição. 

Ou seja, vários outros crimes que vimos em nosso trabalho estarem englobados nas 

legislações de maiestas imminutae, envolvendo conspirações, perturbações da ordem 

pública, movimentação de tropas além das restrições do imperium proconsulare, não 

aparentam ser asebeia para o historiador bitiniano. 

Diante dessas pontuações, a leitura de Cass. Dio. 60. 3, 6 assume uma nova 

perspectiva. Tal como Brunt destacou, não era toda a legislação de maiestas que se 

encontrou suspensa durante o governo claudiano, mas somente aquela que se relacionava 

à asebeia, ou aquilo que o próprio Bauman traduziu como impietas in principem. É 

importante notar ainda que dos 25 possíveis casos nominais de maiestas catalogados sob 

Cláudio, nenhum deles contém a acusação de difamação, ou qualquer outra relacionada 

impietas in principem. Além disso, foi a uma acusação de difamação que Tácito atribuiu 

o retorno de uma lex maiestatis sob Nero, no caso de Antístio Sosiano, em 62 d.C651. Era 

essa ramificação específica do crimen maiestatis – aparentemente inaugurada durante o 

governo de Augusto e desenvolvida junto ao princeps e outros membros da Casa Imperial 

durante o governo tiberiano – que também gerava a maior parte das críticas da literatura 

antiga. Assim, faz sentido assumir que foi ela, também, que Cláudio procurou inibir 

durante o seu governo, como forma de satisfazer um desejo antigo da aristocracia 

senatorial, mas também de aliviar a administração pública de uma grande quantidade de 

acusações, que banalizaram o crimen maiestatis e o tornaram tão pouco funcional durante 

os governos de Tibério e Caio652. 

Essa sugestão torna a leitura das fontes muito mais lúcida e em geral dá sentido a 

algumas lacunas fundamentais deixadas pela documentação. Ela, por exemplo, ajudaria a 

 
 

cidadão comum, relacionando o comportamento do imperador em relação à duas épocas distintas – cidadão 

privado e princeps - para definir a constantia do princeps em relação à aplicação do crimen maiestatis. 

Provavelmente, também é esse comportamento que Sêneca aduz, quando chama o imperador de mitissimi 

[o mais tolerante] constantemente em sua Ad Polybium (Sen. Ad. Pol. 6; 16,1). 
651 Cf. Tac. Ann. 14. 48, 1. Esse caso será discutido com mais atenção no próximo subcapítulo. 
652 Na medida em que, como mostramos no capítulo anterior (cf. pp. 190-193), essa associação não vinha 

de nenhuma lex específica, mas de um precedente legal baseado em uma decisão augustana, era menos 

complexa de ser suspensa. 
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esclarecer por que Cássio Queréia (Cat. Cla. 1), Júlio Lupo (Cat. Cla. 2), ambos assassinos 

confessos de Caio e sua família, foram mortos pelos acontecimentos de 24 de janeiro de 

41 d.C. Também embasaria juridicamente a decisão claudiana de não punir aqueles que 

o ofenderam naquele dia, ou em épocas passadas, e explicaria a revisão cuidadosa – e não 

uma anistia total, como aquela aparentemente feita por Caio653 – que as fontes afirmam 

que Cláudio produziu nos processos de maiestas anteriores à sua aclamação. Além disso, 

essa perspectiva retiraria completamente a necessidade de o imperador ter feito as 

manobras jurídicas complexas de permutação sugeridas por Bauman para explicar outras 

várias execuções, já que o crime de conspiração, por exemplo, continuaria a fazer parte 

do escopo aplicável das leges maiestatis. 

Apesar da documentação sobre o principado de Cláudio ser mais fragmentada do 

que aquela sobre Augusto, ou Tibério, por exemplo, algumas referências nas fontes 

fortalecem a leitura de que o crimen maiestatis nunca foi completamente suspenso ou 

substituído durante o período claudiano. Por exemplo: Tácito destacou que uma acusação 

de maiestas, no ano de 50 d.C., foi movida contra Lúcio Vitélio (Cat. Cla. 25), por 

conspiração e despertou grande atenção de Cláudio, só sendo descartada pela intervenção 

de Messalina654. Suetônio narrou outra ocasião, essa na qual imperador ameaçou um 

homem que acompanhara um rei à uma província sem lhe consultar antecipadamente, 

com um processo de maiestas655. Já Dião Cássio (60. 18, 4) conta ainda que um cavaleiro 

acusado de conspiração [ἐπιβουλεύσας/epibouleúsas] foi arremessado pelos tribunos e 

cônsules da Rocha Tarpeia e que Asínio Galo (Cat. Cla. 8), que conspirou contra o 

princeps, foi julgado pelos seus crimes, mas ao invés de ser morto foi somente banido, 

pois não representava nenhum perigo iminente para a estabilidade do governo (Cass. Dio. 

60. 27, 5). 

Todas essas passagens também contribuem marginalmente para fortalecer nosso 

argumento. Afinal, se o crimen maiestatis estava publicamente suspenso durante o 

 
653 Quanto a esse último ponto, Cf. Barrett, 2015, p. 91. 
654 Cf. Tac. Ann. 12. 42. Essa passagem é discutida por Bauman (1974, p.194), que a destaca como evidência 

da abolição dos processos de maiestas, devido ao banimento do acusador, Junio Lupo, provavelmente por 

calumnia. Tácito usa esse trecho, no entanto, não para destacar nenhuma informação sobre o crimen 

maiestatis, mas para ilustrar o tamanho do poder e da influência de Vitélio no governo claudiano. Assim 

Diferentemente de Bauman, entendemos que essa condenação se deu mais devido a intervenção de 

Messalina e à posição central ocupada por Vitélio durante o governo de Cláudio, do que, particularmente, 

pelo acusador acusar o réu por um crime suspenso. Sobre esse caso, cf também Brunt, 1984, p. 473. 
655 Cf. Sue. Cla. 16. Nesse mesmo trecho Suetônio destacou que Cláudio estabeleceu um controle rígido 

sob a movimentação da aristocracia, punindo de maneira inovadora aqueles que deixavam a Itália sem sua 

permissão. A inovação, aparentemente não era tão grande e esse controle foi algo realizado também durante 

o governo de Augusto. Sobre isso cf. Drogula, 2011. 
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governo claudiano, por que as pessoas se dariam o trabalho de acusar umas às outras 

através desse crime, ainda mais atacando um personagem tão importante quanto Lúcio 

Vitélio? Uma ação desse tipo seria quase um suicídio, já que provavelmente incorreria 

em uma contra-acusação por calumnia. Além disso, se o próprio imperador suspendeu o 

crime por uma questão basicamente de opinião pública, por que ele ameaçaria a 

aristocracia com essa mesma sanção ou mesmo precisaria ser dissuadido por alguém a 

ouvir tais acusações? Os trechos destacados por Dião são ainda mais decisivos, já que as 

penas de ser lançado da Rocha Tarpéia e de ser banido, apesar de não serem exclusivas, 

ou mesmo oficialmente determinadas nas legislações de maiestas, são variações 

historicamente possíveis de terem sido aplicadas sob os governos de Tibério e Caio. 

Por último, essas questões se somam à insegurança manifesta de Cláudio, 

predicado que lhe é atribuído pelas fontes, no geral, durante grande parte do seu 

governo656. O próprio Dião Cássio destacou que Cláudio só entrou no Senado trinta dias 

após sua aclamação (Cass. Dio. 60. 3, 2) e mesmo após esse período permaneceu 

cauteloso, revistando aqueles que se aproximavam dele e mantendo os banquetes que ele 

oferecia guarnecidos pela presença de soldados (Cass. Dio. 60. 3, 3). O já citado controle 

sob o deslocamento de senadores pelo Império também é salientado por Dião como 

indício da preocupação claudiana com sua segurança (Cass. Dio. 60. 29, 7a). O temor em 

relação à possíveis conspirações, apesar de retratado de forma caricatural pelas fontes, 

também indica que essa insegurança se estendeu em outras ocasiões, sendo vista em 

episódios palacianos, como na condenação de Caio Ápio Silano (Sue. Claud. 37; Cass. 

Dio. 60. 14-15) e na reação pouco efetiva ou talvez algo resignada diante das conjurações 

de Lúcio Camilo Escriboniano (Sue. Cla. 35; Cass. Dio. 60. 15, 4) e daquela, de Messalina 

e Caio Sílio (Tac. Ann. 11. 31; Sue. Cla. 36). 

Essas questões corroboram com as falas de historiadoras como Barbara Levick e 

Jill Harries, sobre o crimen maiestatis. Levick destacou que diante de uma posição 

legalmente instável e de legitimação contestável como a ocupada pelos principes não se 

poderia esperar que eles eliminassem o principal meio de dissuadir atos de traição 

(Levick, 1990, p. 119). Harries assume uma posição semelhante, e afirma que os 

imperadores necessitavam desse respaldo legal para “justificarem as medidas que 

tomariam para sua proteção contra seus soldados, sua classe governante e seus supostos 

amigos” (Harries, 2007, p. 85). Assim, se creditarmos minimamente alguma verdade 

 
 

656 Cf. Levick, 1990, p. 93. 
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histórica a, pelo menos, parte do cenário retoricamente construído pelas fontes e reforçado 

pela historiografia, temos bons argumentos para confiarmos que uma suspensão completa 

do crimen maiestatis fazia pouco sentido do ponto de vista político e a manutenção das 

leges maiestatis, pelo menos para a regulação daquelas ações referentes às conspirações 

era um atributo indispensável à estabilidade do sistema político. Definida essa questão, 

podemos partir para uma análise global desse crime durante o governo de Cláudio. 

5.2.2. O crimen maiestatis e o governo de Cláudio. 
 

Estabelecida a continuidade da aplicação do crimen maiestatis sob o governo de 

Cláudio, é importante definirmos as peculiaridades da representação desse crime e como 

elas se relacionaram à dinâmica política dessa época e à algumas outras questões 

levantadas em momentos posteriores. Quantitativamente, temos um total de 25 possíveis 

acusações nominais de maiestas entre janeiro de 41 d.C. e outubro de 54 d.C. Esse é um 

número proporcionalmente pequeno, principalmente em comparação àqueles que vimos 

nos dois governos anteriores. Em boa medida, essa quantia pode ser explicada por três 

motivos. Primeiro, tal como no caso de Caio, uma lacuna considerável é deixada pelo 

desaparecimento dos livros dos Anais, de Tácito, referentes aos anos entre 41 e 46 d.C657. 

A já discutida suspensão dos crimes relacionados à ataques à dignidade pessoal do 

imperador e da sua família também deve ter contribuído bastante para essa queda658. Por 

último, o casamento com Agripina Menor, em 49 d.C. e a inserção de Nero na linha de 

sucessão, no ano seguinte, aparentemente forneceram as bases finais para a consolidação 

definitiva da posição de Cláudio, diminuindo cisões dentro e fora da Casa Imperial659, o 

que refletiu na menor incidência de casos de maiestas imminutae nas fontes. 

 
657 Provavelmente, é durante esses anos que boa parte daqueles 35 senadores e os 221 equestres registrados 

por Sêneca são mortos (Sen. Apocol. 14) – Suetônio é mais exagerado com os números, apontando 53 

senadores e 300 equestres (Sue. Cla. 29). Também são durante esses anos que duas dos três principais 

momentos de resistência ao governo Claudiano acontecem. Em 42 d.C., por exemplo, um princípio de 

guerra civil foi iniciado por Camilo Escriboniano, governador da Dalmácia e Ânio Viniciano, aquele 

mesmo que esteve envolvido na trama do assassinato de Caio. Já em 46 d.C., Suetônio nos conta sobre uma 

tentativa de revolução protagonizada por Asínio Galo Salonino e Estatílio Corvino. Pouco sabemos sobre 

os envolvidos nesses acontecimentos, pois as narrativas de Suetônio e Dião Cássio são pouco descritivas 

sobre eles, destacando mais a participação dos líderes. 
658 Sob Tibério, por exemplo, pelo menos 26 das 80 acusações nominais de maiestas incluem centralmente 

crimes desse tipo, em muitas suas variações, como: ataques verbais à membros da família imperial, à 

sacralidade de Augusto, e demonstrações de invidia em relação ao princeps. 
659 A completa falta de novas conspirações e de condenações por maiestas registradas durante os últimos 

cinco anos do governo claudiano corroboram com essa perspectiva – a única acusação foi feita contra Lúcio 

Vitélio, o Velho, absolvido. A historiografia consultada também explora um caminho parecido. Josiah, 

Osgood cita que o casamento de Cláudio com Agripina Menor e a adoção de Nero foram passos positivos 

que ele mesmo deu, para se consolidar no poder através da aproximação com a gens augusta. Para Osgood, 

isso ter sido necessário reforçou a noção de que a posição de Cláudio permaneceu precária até 49 d.C. e 
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Quanto a esse último ponto, uma análise das representações do crimen maiestatis 

durante o governo claudiano parece sugerir, em âmbito geral, pouca ou nenhuma 

atividade de oposição à Casa Imperial após a ascensão de Agripina. Há um recorte 

específico, entre 42 d.C. e 48 d.C., delimitado pela própria documentação que concentra 

as representações e toda informação que temos disponível sobre o crimen maiestatis 

durante o governo de Cláudio nesse período. Diante disso, alguns dados se destacam: 

daquelas 25 possíveis acusações nominais de maiestas citadas inicialmente, há muitas 

condenações, principalmente capitais. No total, são 23 réus condenados e só dois 

absolvidos660. Desses 23, aparentemente 20 foram mortos, um banido661, outro perdeu o 

status senatorial662 e não sabemos nada sobre o último663. Dentre os que receberam pena 

capital, 18 foram executados e os outros dois receberam permissão para escolherem a 

forma de sua própria morte [liberum mortis arbitrium ei permisit]. 

Esses dados indicam que entre os anos de 42 e 48 d.C., apesar de manter a postura 

de civilidade adotada em relação aos atos de impietas, Cláudio exerceu pouco a clementia 

insinuada em sua ascensão, em 41 d.C., quando procurou anistiar seus ofensores e revisar 

os casos do governo anterior. Também mostram, proporcionalmente e em âmbito geral – 

ou seja sem considerar recortes específicos – um afastamento da representação da política 

penal de Augusto e Tibério em relação ao crimen maiestatis e uma aproximação com 

aquela retratada durante a gestão de Caio664. Os dados referentes a esse período, em 

grande medida, motivaram e embasaram a descrição das fontes sobre uma aparente 

 

 

que ele nunca foi considerado totalmente qualificado para ser imperador (Osgood, 2011, pp. 228-229). Já 

Barbara Levick destaca que uma nova estrutura política se forma dentro e fora da Casa Imperial com a 

ascensão de Agripina. Para ela, a nova imperatriz tinha uma dignidade invariavelmente mais elevada do 

que sua antecessora e, por isso, foi vista tanto como suporte ao poder de Claudio naquele momento de crise, 

vivido após a queda de Messalina. No entanto, Levick também destaca que justamente pela sua dignidade 

superior, progressivamente, Agripina se mostrou como uma concorrente a autoridade do imperador dentro 

da Casa Imperial (Levick, 1990, pp. 70-71). 
660 Sobre os acusados de maiestas sob o governo de Cláudio conferir o Catálogo de Fontes em anexo. Dentre 

os acusados, só Cloatila (Cat. Cla. 7) e Vitélio (Cat. Cla. 25) são absolvidos, enquanto Pláucio Laterano e 

Suílo Cesonino (Cat. Cla. 14-15) tiveram sua penalidade reduzidas. No caso de Cloatila, a defesa realizada 

por Domício Afer parece ter sido o grande diferencial. Os demais receberam benefícios devido à influência 

de familiares influentes no governo claudiano. Sobre Cloatila cf. Quin. Inst. 8. 5, 16; Inst.9. 2, 20; Inst. 9. 

3, 66; Inst. 9. 4, 31. Quanto à Vitélio cf. p. 272. 
661 Cf. Cat. Cla. 8. Não sabemos os destinos dos outros quatro condenados: Quinto Pompônio Segundo 

(Cat. Cla. 4), Quinto Futio Lúsio Saturnino (Cat. Cla. 5), Cneu Nóvio (Cat. Cla. 11) e Estatílio Corvino 

(Cat. Cla. 9). 
662 Cf. Cat. Cla. 14. 
663 Cf. Cat. Cla. 15. 
664 Sobre isso, convém destacar que nenhum senador foi oficialmente condenado à morte, pelo que sabemos, 

pelo menos entre os dezesseis últimos anos do governo augustano e os primeiros oito anos do governo 

tiberiano – consideramos o episódio do adultério de Júlia Maior e o caso de Clutório Prisco (Cat. Tib. 14) 

como nossas referências temporais. 



275  

crueldade de Cláudio665 e, potencialmente, contribuem para entendermos o porquê de 

uma das principais bandeiras políticas levantadas pela aristocracia no início do governo 

neroniano ter sido a clementia Caesaris. 

Em relação a isso, no entanto, é importante destacar que a maioria dos crimina 

maiestatis registrados sob período claudiano são representados como resultados diretos 

de conspirações, diante das quais os culpados em boa parte foram tratados como réus 

flagrantes, ou confessos666. Como destacou Suetônio (Cla. 13), durante esse período 

Cláudio sofreu uma tentativa de conjuração, conduzida por Asínio Galo e Estatílio 

Corvino667 e de guerra civil, encabeçada por Lúcio Camilo Escriboniano e Ânio 

Viniciano668. Em 47 d.C., também sabemos de uma possível tentativa de assassinato, 

protagonizada por Cneu Nóvio669. Além desses eventos, em 48 d.C., o princeps ainda teve 

que lidar com aquele que foi, possivelmente, o momento mais turbulento do seu governo: 

a conspiração de Messalina e Caio Sílio670. 

 

 
 

665 Sobre a atribuição de crueldade à Cláudio, ela aparece em quase todas as principais fontes consultadas, 

todas posteriores ao governo desse princeps, cf. Sen. Apocol. 11. 2; Sue. Cla. 34; Cass. Dio. 60. 13, 2; 60. 

15. A tentativa de vincular a imagem de Cláudio à clemência, no entanto, aparentemente é feita no início 

do seu governo, relacionando-se provavelmente à sua postura diante daqueles condenados por Caio. Isso é 

algo que transparece em toda obra Consolação à Políbio, de Sêneca, onde Cláudio é predicado 

constantemente como o mais brando dos césares [mitissimi]. Cf. Sen. Ad. Pol. 6; Cons. Ad. Pol. 13. Sobre 

a ideia de clemência vinculada à Cláudio cf. Levick, 1990, p. 89-91, quem também aproxima a ideia de 

clementia claudiana àquela exercida por Júlio César após vencer as Guerras Civis. Sobre as imagens 

divergentes de Claudio, construídas por Sêneca cf. Faversani & Vieira, 2010. 
666 O confesso era aquele condenado pelo seu próprio julgamento (Dig. 42.2.1). Adolf Berger indica que o 

ato de confissão era também um pedido de clemência, pois visava a mitigação da pena (Berger, 1953, p. 

406). De acordo com George Mousorakis a confissão era considerada uma prova conclusiva da culpa de 

um réu. A mesma situação do réu confesso, no entanto, estava condicionada também àquele pego em 

flagrante (manifestus): no entanto, essa situação só seria considerada se as testemunhas fossem unânimes 

em identificar o réu in iure, como o transgressor (Mousorakis, 2007, pp. 177-178). Quanto aos casos de 

maiestas do governo Claudiano, particularmente, podemos citar os casos de Cássio Quéreia, Júlio Lupo, 

Cn. Nóvio, Décimo Valério Asiático, Caio Ápio Júnio Silano envolvidos na conspiração de Messalina e 

Caio Sílio foram relacionados a essa prerrogativa. Esses homens foram todos executados na presença de 

indivíduos com iurisdictio, como cônsules, prefeitos pretorianos e o próprio imperador. Assim, não é que 

existisse uma espécie de “doutrina da culpa manifesta”, na qual o réu confessus ou manifestus poderia ser 

executado sem julgamento (Bauman, 1974, pp. 194-195). Como John Cook, destaca, para que a confissão 

ou o flagrante tivessem um efeito legal na lei criminal era necessário que ele fosse explícito na presença de 

uma autoridade com iurisdictio. Assim: “a confissão por boatos, confissão implícita, confissão ouvida por 

acaso, confissão extrajudicial certamente não contava para nada e não podia condenar ninguém a nada” 

(Crook, 1987, p. 41). 
667 Cf. Sue. Cla. 13; Cass. Dio. 60. 27, 5. 
668 Cf. Sue. Claud. 13; Cla. 35; Cass. Dio. 60. 15. 
669 Cf. Tac. Ann. 11, 22. De acordo com a narrativa taciteana, Nóvio foi torturado – e, apesar de Tácito não 

explicitar, possivelmente foi morto, sendo réu flagrante - mas se recusou a entregar outros cúmplices (Tac. 

Ann. 11. 22,1-2). Dião Cássio (60. 18, 4) destaca ainda, que em um momento próximo à censura de Cláudio, 

justamente 47 d.C., um cavaleiro, não nomeado, foi arremessado da Rocha Tarpeia, por conspirar contra o 

imperador. Não podemos ter certeza, mas ele poderia estar se referindo a Nóvio. 
670 Cf. Cass. Dio. 60. 24, 3-5; 61. 31, 1-5; Sue. Cla. 26, 2; Sue. Cla. 36; Sue. Cla. 39, 1; Tac. Ann. 11, 26; 

11, 29-38. Um bom resumo desse evento está em Levick, 1990, pp. 64-69; 
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Situações e períodos de instabilidade, como os pontuados, aumentaram a 

incidência de acusações e condenações de maiestas. Historicamente, são nesses 

momentos também que modificações penais e processuais se justificavam, com base na 

emergência. Pelo menos, essa é uma constante em todos os governos analisados até aqui. 

Quanto a isso, Barbara Levick provavelmente estava certa quando disse que a maior parte 

dos casos de maiestas do período claudiano foram conduzidos dessa maneira, às pressas, 

em situações ad hoc (Levick, 1990, p. 120). Parece ter sido, justamente, essas 

emergências, que autorizaram Cláudio a exercer regularmente sua coercitio ignorando 

precedentes processuais e julgando em ambientes considerados inapropriados, gerando 

críticas recorrentes nas fontes671. 

Essas críticas, de fato, encontram ecos na representação dos casos de maiestas 

durante o governo de Cláudio. Por exemplo, em relação ao uso da tortura, Cass. Dio. 60. 

15, 4-5 narra que a conspiração de Escriboniano e Viniciano levou à tortura e morte de 

homens e mulheres de status social elevados, contribuindo mais para a deterioração das 

relações entre imperador e o Senado672. Em outro possível caso de maiestas é possível 

ver um retrato da displicência atribuída a Cláudio pelos precedentes processuais: [Caio] 

Ápio Júnio Silano, importante senador de status consular, foi condenado e executado 

sumariamente sem conseguir se defender e, além disso, não havendo evidências razoáveis 

que suportassem uma condenação673. 

A concentração de focos de resistência aristocrática entre 42 e 48 d.C. também é 

uma informação relevante porque contribui para reforçar que a instabilidade inicial da 

posição de Cláudio foi seguida pela aparente pouca efetividade de suas políticas de 

 
 

671 Esse enrijecimento na aplicação da pena capital e no número de condenações é colocado, pela 

documentação, junto ao pouco interesse do imperador em respeito aos precedentes processuais 

regularmente adotados. As fontes são praticamente unânimes, bem descritivas e insistentes nessa questão. 

Quanto a essas questões cf. Sen. Apocol. 10, 4; Apocol. 12.3; Sue. Cla. 34; Cla. 37, que narram que Cláudio 

era inconsistente e inconstante nos vereditos e muitas vezes julgava em causa própria e condenava antes 

que a causa fosse julgada e os réus e testemunhas, escutados. Além disso, cf. Sen. Apocol. 12; Sue. Cla. 15 

que destacam que o imperador não seguia precedentes ou jurisconsultos e cf. Tac. Ann. 11, 22; Cass. Dio. 

60. 15, 6; 60. 16, 1, que destacam que o imperador usou diversas vezes do testemunho com base na tortura 

não só de escravos e libertos, mas também de homens e mulheres de status senatorial e equestre. 
672 Cf. nota anterior. Essa conspiração, aparentemente foi bastante importante para a relação de Cláudio 

com os senadores e a postura do princeps na perseguição e punição de possíveis envolvidos provavelmente 

arranhou as promessas feitas inicialmente, em 41 d.C. Sobre isso, cf. McAlindon, 1957, p. 31; Levick, 1990,  

p.60; Osgood, 2011, pp. 45-46. 
673 Cf. Cass. Dio. 60. 14-15; Sen. Apocol. 11. 5, 2; Sue. Claud. 29; 37; Tac. Ann. 6. 9, 12. Silano (Cat. Cla. 

3), segundo as fontes, foi condenado sumariamente intra cubiculum, sem evidências razoáveis – um sonho 

foi a evidência utilizada – com base em uma trama de Messalina e Narciso. Essa condenação é usada pelas 

fontes como fator motivador da conspiração de Escriboniano e Viniciano. No entanto, a historiografia 

moderna apresenta uma visão mais cética desses relatos e relaciona Silano aos conspiradores (Levick, 1990, 

p. 59; Osgood, 2011, p. 45). 
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reconciliação com os setores aristocráticos da sociedade romana. Este cenário, de uma 

ascensão turbulenta, seguida de anos marcados por conspirações, parece ter dado o tom 

do governo claudiano, pelo menos até 49 d.C. Quanto a isso, D. McAlindon, destacou 

que logo depois da conspiração de Escriboniano e Viniciano, apesar do imperador ter 

mantido a postura de cortesia em relação à aristocracia senatorial, ele passou a ser mais 

criterioso com os mecanismos de seleção e promoção aristocráticos, concentrando-se nos 

anos seguintes em controlar melhor o acesso às posições mais relevantes da política 

imperial674. Josiah Osgood também destacou que essas dificuldades na relação com a 

aristocracia senatorial levaram a uma preocupação constante de Cláudio em relação à 

lealdade daqueles que o cercavam. Segundo Osgood: 

“Subitamente levado ao poder e com menos aliados no Senado, Cláudio 

dependia ainda mais dos escravos e libertos em quem acreditava poder 

confiar. Ele também teve que demonstrar que após a desgraça de 

Calígula, uma nova e duradoura dinastia estava sendo construída, o que 

levou a papéis públicos inovadores para suas esposas em particular. 

Esses experimentos não foram totalmente bem-sucedidos. Para alguns, 

eles causaram ressentimento, levando os sucessores de Cláudio a 

articular sua corte de maneira diferente, com tarefas administrativas 

transferidas para funcionários mais explicitamente definidos (Osgood, 

2011, p. 21). 
 

De fato, o governo claudiano aparenta não só ter multiplicado os espaços regulares 

de julgamento, mas também fortalecido a iurisdictio dos magistrados e legados 

imperiais675. Quanto aos ambientes de adjudicação, parece ter havido uma gradual 

diminuição do uso do tribunal senatorial, pelo menos para julgamentos de maiestas, nessa 

época676. Em contraste a isso, a documentação deixa claro que o imperador passava a 

 
674 Cf. McAlindon, 1957. A justificativa de um controle imperial maior sobre o Senado, por exemplo, é 

destacada por McAlindon na decisão de Cláudio em reviver a censura, em 47 d.C., pela primeira vez desde 

o início do governo de Augusto (Ibidem., pp.286-287). Quanto à censura Osgood destacou que além dela 

ter sido usada como uma maneira de promover algumas mudanças no quadro de cidadãos - principalmente 

equestres e senadores, favorecendo homens novos, provinciais, em relação à membros da antiga nobreza 

republicana - o exercício dessa magistratura extraordinária concedeu à Cláudio supremacia de dignidade 

diante dos seus pares, já que nenhum dos antigos censores ainda era vivo (Osgood, 2011, p. 154). 
675 Sobre o SC de reconhecimento da iurisdictio dos legados imperiais, cf. nota 344. 
676As execuções de Cássio Queréia e Júlio Lupo provavelmente contaram com a decisão dos senadores, no 

entanto, aconteceram no Palatino, onde, de acordo com Josefo, Cláudio se reuniu com o Senado após os 

eventos de 24 de janeiro de 41 d.C (Joseph. AJ. 19. 4, 4). No caso daqueles julgados devido à conspiração 

de Escriboniano, Levick destaca que eles foram julgados, pelo menos, frente ao Senado, reunidos pelo 

imperador no templo de Apolo no Palatino (Levick, 1990, p. 119). Além disso, Dião (60. 18, 4) descreve, 

que um cavaleiro foi lançado da Rocha Tarpeia pelos cônsules e tribunos, o que parece significar um 

julgamento senatorial. A ausência de julgamentos senatoriais de maiestas, no entanto, não parece ter 

significado, tal como aconteceu durante o governo de Calígula, que uma postura deliberadamente 

autocrática e anti-senatorial tenha sido adotada por Cláudio. Apesar de durante o governo claudiano, 

aparentemente, o Senado ter sido pouco acionado como um tribunal, o imperador não parece renunciar a 

ratificação posterior dessa instituição, tal como seu antecessor fez. Barbara Levick (1990, pp. 94-97) 
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distribuir a justiça em ambientes pouco usuais, como os aposentos públicos e privados da 

domus Caesaris677, além de, nos casos envolvendo Messalina e Sílio, também tê-lo feito 

no campo pretoriano678. Esses elementos, aliados, fortalecem aquele apontamento inicial 

de que houve um fracionamento da importância do Senado como o principal parceiro do 

poder do imperador, diante da ascensão de outras instituições, mais diretamente 

conectadas e subordinadas a autoridade do princeps – como a Guarda Pretoriana e a Casa 

Imperial. 

Como transparece na fala de Osgood, a multiplicação dos espaços de adjudicação, 

também representou um aumento da possibilidade de agentes políticos mais variados se 

envolverem de forma mais direta nos casos de maiestas, interferindo e participando das 

disputas aristocráticas por status político e privilégios individuais, que aconteciam nesses 

ambientes679. Justamente a combinação desses elementos, que parece ter despertado 

grande desconfiança de críticos contemporâneos e posteriores680 ao governo claudiano. 

 

destaca que Cláudio foi um participante regular das reuniões naquela câmara: suas decisões jurídicas, pelo 

menos aquelas que envolveram senadores são referendadas através de SCs e ele procurou envolver o Senado 

diretamente em debates sobre mudanças legais. No entanto, esse comportamento, para Levick, não significa 

que Cláudio se colocou em situação de paridade, mas que o lugar superior do imperador era muito mais 

bem demarcado do que no tempo de Tibério, por exemplo. 
677 Por exemplo, Cássio Queréia e Júlio Lupo são julgados no átrio da domus Caesaris (Joseph. AJ. 19. 4, 

5) e Caio Ápio Júnio Silano, Décimo Valério Asiático nos aposentos do imperador. Sobre Silano, cf. nota 

666. Já sobre Asiático cf.  Tac. Ann. 13. 42-43. 
678 Os envolvidos na conspiração de Messalina e Caio Sílio foram julgados no campo pretoriano, Cf. Tac. 

Ann. 11, 35-36. 
679 O governo de Cláudio apresenta uma representação distinta daqueles anteriores. As fontes destacam que 

nessa época houve uma política pública de compensação à lealdade e a prestação de serviço dos libertos 

imperiais. Talvez os exemplos mais famosos sejam a consolatio que Sêneca escreve à Políbio - buscando 

o favor do liberto e ressaltando, assim, a influência superior desse homem sobre o imperador – e o pedido 

do próprio Cláudio aos senadores para que honrassem o liberto Pallas com a ornamenta praetoria, após 

esse elaborar uma proposta aceita pelo Senado, envolvendo o casamento entre escravos e mulheres livres 

(Tac. Ann. 12. 53). Segundo Josiah Osgood, essa política compensatória de Cláudio foi resultado da grande 

confiança – somada a uma maior dependência - do imperador nesses indivíduos, o que representou o 

aumento da influência e autoridade deles diante da diminuição daquela de senadores e equestres (Osgood, 

2011, p. 198). Já Bárbara Levick, por sua vez, destaca que a promoção dos libertos imperiais foi resultado 

da absorção da Casa Imperial ao conjunto de instituições responsáveis pela administração pública (Levick, 

1990, p. 47). Sobre a proposta elaborada por Pallas (SC Claudianum), cf. Weaver, 2008 [1972], pp. 162- 

169. 
680 Particularmente, esse é um ponto bastante explorado pelas críticas à política claudiana, após a morte 

desse imperador. As fontes, que na maior parte das vezes, representam membros e interesses das ordens 

senatorial e equestre, dão uma conotação extremamente negativa ao papel dos libertos imperiais, bem como 

da posição política que eles passaram a ocupar, intermediando relações entre a aristocracia e o princeps. A 

reação desconcertada e revoltada de Plínio, o Jovem (Plin. Ep. 7. 29. 2; 8. 6. 1), aos louvores recebidos por 

Pallas é um exemplo importante de como as ações do período claudiano foram lidas pelos aristocratas de 

épocas posteriores. Sobre isso, cf. Levick, 1990, p. 47; Osgood, 2011, p. 198. Miriam Griffin (1990, p. 483- 

488), destacou que o espaço conquistado pelos membros mais ativos da Casa Imperial, como os libertos e 

as imperatrizes, na política romana domina a narrativa taciteana sobre o governo de Claudio, dando uma 

forte passividade ao retrato desse imperador. Isso aparece também em outras fontes, cf. Sen. Apocol. 3. 2; 

6. 2; 8.2; 15; Sue. Cla. 25-28; Cass. Dio. 60. 2. Sobre essa imagem de passividade, quase apatia, Josiah 

Osgood aponta que há uma desconexão, envolvendo a imago claudii, pois as fontes o qualificam de uma 

forma, mas descrevem suas ações de outra (Osgood, 2011, p. 256). Já Barbara Levick, por sua vez, destacou 
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Essa desconfiança transparece no relato das fontes, em geral, através não só de críticas 

negativas, mas também de uma mudança no foco espacial e no status social dos indivíduos 

que protagonizavam os principais eventos narrados pelas fontes681. 

Exemplo disso é que dos 25 casos catalogados, pelo menos 17682, contam com o 

registro mais ou menos claro da participação e influência das imperatrizes ou de libertos 

imperiais. Esses novos protagonistas, por sua vez, têm suas ações regularmente 

representada nas fontes sob contornos negativos. No geral, elas são motivadas por 

motivações pessoais e seguem caminhos contrários ao que deveria ser feito para atender 

à utilitas publica. Destacam-se a satisfação de ambições financeiras, além da vingança 

por paixões não correspondidas ou a proteção de amores libidinosos683. Por mais que 

possamos nos lembrar de casos esporádicos, mesmo aqueles apresentados sob uma tópica 

semelhante – como aquele que sofreram a interferência de Lívia, durante os governos de 

Augusto e Tibério, além de outros eventos, que tiveram a participação fundamental dos 

libertos imperais, como no caso de Protógenes durante o governo de Caio – o foco das 

fontes na atuação desses agentes junto à Cláudio é algo que aparece com uma constância 

sem precedentes nas representações do crimen maiestatis em governos anteriores. 

Considerando esses apontamentos, pode-se observar sob Cláudio, a concretização 

de mudanças relevantes nas representações do crimen maiestatis. Em grande medida, a 

 
 

que Claudio explora sua passividade de maneira racional, se aproveitando da proeminência dos libertos e 

das imperatrizes, como forma de terceirizar o ódio por ações arbitrárias e polêmicas. 
681 É importante destacar que essa mudança do enfoque narrativo, possivelmente nubla a visão do leitor 

sobre possíveis continuidades em relação à iurisdictio imperial, dando a impressão de que Cláudio teria 

sido um grande reformador e nos impedindo de ter acesso à um cenário mais completo sobre a estrutura de 

aplicação do crimen maiestatis. 
682 Cf. Cat. Cla. 3; 7-10; 12-25. Além disso, Dião Cássio destacou que Messalina e os libertos imperiais 

exerciam uma influência negativa sobre Cláudio, amedrontando-o com conspirações inventadas (Cass. Dio. 

60. 14, 1). Nos casos envolvendo os comparsas de Escriboniano e Viniciano, Dião destacou que Narciso 

conduziu as torturas de homens e mulheres da nobreza e junto com Messalina e outros libertos imperiais o 

que influenciou diretamente na condenação de diversos inocentes e na absolvição de outros, claramente 

culpados (Cass. Dio. 60. 15-16). Outras acusações de maiestas também contaram com a influência direta 

de Narciso e (ou) Messalina; além da acusação já citada de Ápio Silano, em 46 d.C. Valério Asiático (Cat. 

Cla. 10) foi acusado da corrupção de soldados, adultério e homossexualidade por Público Suílio, em um 

julgamento intra cubiculum, Tácito no entanto, destaca a influência de Messalina, interessada em se 

apropriar dos jardins de Asiático, nesse caso (Tac. Ann. 11. 1); as acusações referentes à conspiração de 

Messalina e Suílio contaram com a liderança direta de Narciso, já que, de acordo com Tácito, Cláudio 

estava paralisado e os prefeitos da guarda pretoriana não eram confiáveis (Tac. Ann. 11. 23). Por fim, 

acrescenta-se ainda a esse número o caso de Vitélio que, segundo Tácito, contou com a influência de 

Agripina Menor. 
683 Dião Cássio aponta uma diferença entre os atos realizados pelo próprio Cláudio, esses positivos, e outros,  

promovidos por Messalina e os libertos imperiais, reprováveis (Cass. Dio. 60. 8, 4). Suetônio (Cla. 25), por 

exemplo, destacou que os libertos imperiais adulteravam cartas e documentos, usando a assinatura do 

imperador para beneficiar interesses próprios e que a influência desses homens, junto com as imperatrizes, 

foi diretamente sentida nas condenações de vários indivíduos, bem como na revogação das decisões contra 

outros. 
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ampliação do exercício da coercitio por Claudio e o apoio do imperador às determinações 

de seus procuradores viabilizava e autorizava essa influência constante advinda da Casa 

Imperial684. Ela também dava um amplo grau de imprevisibilidade para os processos, o 

que justificaria, mais uma vez, críticas póstumas à condução da justiça por Cláudio. Junto 

a isso, como destacou Josiah Osgood (2011, pp. 196-917), se o imperador concentrava o 

poder administrativo/decisório sob sua autoridade – ainda que fragmentada nos 

indivíduos que a representavam – era esperado que ele também acabasse absorvendo os 

ressentimentos, sendo responsabilizado pelos atos contestáveis cometidos por seus 

subordinados. Assim, Cláudio estaria sempre mais suscetível à acusação de julgar em 

causa própria ou de não ter controle sobre aquilo que acontecia em sua própria casa685. 

Dessa maneira, o exercício constante da coercitio por Cláudio, centralizava a 

responsabilização do imperador sobre as arbitrariedades cometidas e sobre o desrespeito 

às regras processuais e distinções de status perante a lei686. Junto a isso, a centralização 

dos julgamentos de maiestas imminutae sob a iurisdictio do princeps, seja em tribunais 

domésticos ou pretorianos, foi importante para reforçar o papel essencial da Casa Imperial 

e da Guarda na sustentação do governo claudiano. No entanto, em troca disso, Claudio 

possivelmente mobilizou o ressentimento de alguns aristocratas que, envolvidos em 

disputas que atravessavam pelo controle da justiça criminal pública687, tiveram tanto o 

privilégio de julgar seus próprios pares, como um espaço importante de promoção 

individual reduzido, tornando-os ainda mais dependentes da articulação política confiada 

aos libertos imperiais para alcançaram os favores do princeps. 

Por último, esses dois elementos consolidaram a inserção do crimen maiestatis 

dentro de uma estrutura de corte. Como vimos na introdução desse capítulo, nessa corte, 

uma hierarquia paralela se desenvolvia - diretamente conectada aos vínculos de lealdade 

estabelecidos como princeps - embaralhando os lugares políticos e sociais disponíveis. 

 

 

684 Como Josiah Osgood (2011, p. 195) destacou, Cláudio acabou concentrando cargos importantes da 

administração imperial dentro da domus Caesaris, visando garantir um maior controle das ações dos 

subordinados diretos, baseando-se na lealdade e na capacidade técnica. Isso deu estabilidade inicial à 

posição de Cláudio, mas também tornou a posição desses libertos mais relevante para estabilidade do poder 

imperial do que o era nos governos anteriores (2011, p. 40). 
685 Tal como aponta Sêneca, na obra “Apocoloquintose”, através do personagem de Augusto: para um 

governante a ignorância é mais vergonhosa que a crueldade (Sen. Apocol. 10, 4). 
686 Como Dião Cássio deixa bem claro (Dio. 59. 33; 37, 5-6), no discurso de Mecenas, ao aconselhar 

Otaviano sobre seu comportamento como soberano: a responsabilidade por aqueles que eram diretamente 

conectados e dependentes da autoridade do princeps – prefeitos, procuradores, libertos e escravos imperiais 

– era diretamente desse governante e por isso, cabia só a ele controlar os limites do poder que lhes era 

atribuído. 
687 Tac. Ann. 12. 60. 
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Isso tornava maiestas um crime ainda menos delimitado juridicamente e, por isso mesmo, 

mais suscetível a apropriações políticas que poderiam ser julgadas como arbitrárias ou 

mesmo tirânicas. Assim, as imagens do crimen maiestatis sobre Cláudio, bem como a 

representação da competição aristocrática que se desenhou em torno dele, ganhavam 

contornos mais dinâmicos e imprevisíveis e certamente mais dependentes do julgamento 

do imperador e daqueles que o cercavam. Como veremos a seguir, esses contornos não 

vão se apagar após a morte de Cláudio. Pelo contrário, vão adquirir traços ainda mais 

complexos durante o governo de Nero, colocando constantemente em choque a estrutura 

social republicana com uma nova ordenação política, cada vez mais dependente e 

conectada ao poder do imperador e à influência da aula caesaris. 

5. 3. O crimen maiestatis e a Dinastia Júlio-Cláudia: Nero (54 d.C. – 68   d.C). 
 

Tácito688, Suetônio e Dião Cássio689 construíram as narrativas mais detalhadas 

sobre o período neroniano que chegaram até o nosso tempo. Tal como se nota nos 

governos dos imperadores anteriores, esses três autores também são aqueles que oferecem 

as maiores possibilidades analíticas para entendermos as representações do crimen 

maiestatis durante essa época. Por isso, em grande medida, a exposição do governo de 

Nero aparece nessas obras contendo elementos comuns àquelas dos principados 

precedentes, mas também incluem singularidades próprias da personalidade desse 

imperador e dos problemas enfrentados – e causados – por ele na condução do Império. 

Considerando isso, é preciso pontuar algumas questões retóricas e expositivas, 

importantes para a compreensão global do período entre 54 e 68 d.C., recorte analítico 

principal da última etapa desse capítulo. 

Apesar de Tácito, Suetônio e Dião Cásssio/Xifilino serem unânimes ao 

destacarem o papel essencial da incapacidade política e (ou) a personalidade viciosa do 

próprio Nero para a sua queda, as formas pelas quais esses literatos explicaram e 

retrataram o papel do imperador e os eventos causadores do seu destino apresentam 

contornos particulares. Em Tácito, por exemplo, a personalidade viciosa de Nero é 

potencializada ou reprimida de acordo com a qualidade do staff responsável por 

 

 

 
 

688 A narrativa do governo neroniano por Tácito está incompleta, não sabemos detalhes do último ano de 

Nero no poder, 68 d.C, pois só temos o livro XVI dos Anais em sua parcialidade. 
689 Infelizmente, boa parte do que sabemos do relato de Dião Cássio sobre o governo de Nero só sobreviveu 

de maneira indireta, graças a um epitomador do século XI, o monge João Xifilino, o que reduz, mas de 

maneira nenhuma elimina a credibilidade histórica dessa narrativa. 
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aconselhá-lo. Por isso, é possível dividir o governo neroniano nos Anais em duas fases, 

caracterizadas pelo domínio de diferentes grupos intermediários do poder imperial. 

A primeira fase, correspondente ao período entre 54-59 d.C., foi definida pelo 

equilíbrio de influências nos assuntos públicos. É um recorte temporal marcado pelas 

intervenções contrapostas entre a mãe do imperador, Agripina Menor, seu antigo 

preceptor, L. Aneu Sêneca e o prefeito da guarda pretoriana, S. Afrânio Burro690. Tácito 

indica que o assassinato de Agripina, em 59 d.C., enfraqueceu progressivamente as 

posições de Sêneca e Burro. O vácuo deixado por esses três indivíduos gerou a 

oportunidade no relato taciteano para o avanço de novos intermediários junto ao 

imperador, dos quais se destacavam Popeia Sabina, uma amante de Nero de família nobre, 

e o praefectus vigilum e membro do círculo íntimo de amigos do imperador, C. Ofônio 

Tigelino. Ambos seriam definitivamente promovidos a uma posição pública de influência 

no ano de 62 d.C. Popeia, após o divórcio entre Nero e Otávia, se tornaria a esposa do 

imperador e Tigelino, após o falecimento de Burro, seria nomeado um dos prefeitos da 

Guarda Pretoriana691. Desse momento, até o final do relato taciteano, a influência negativa 

desses dois elementos contribuiria para o pleno desenvolvimento da tirania e crueldade 

do próprio Nero e levaria a um cenário de corrupção absoluta do seu governo, 

potencializando os vícios e os crimes desse imperador692 e atraindo outros elementos 

viciosos para o centro do poder693. 

A estrutura não cronológica e biográfica da obra de Suetônio revela uma 

impressão mais uniforme sobre o governo neroniano, se centrando na condução política 

desse princeps de maneira mais monopolista e praticamente ignorando a influência de 

outros personagens na administração do Império. Suetônio, acima de tudo, retrata um 

governante fatalmente incapaz e que nunca deveria ter ascendido ao poder. Nero seria, 

assim, alguém moralmente corrompido desde sua ascendência e fadado a representar o 

 

 

690 Em resumo, entre 54 e 55 d.C., Tácito expõe uma representação negativada da dominação de Agripina 

junto ao filho. Essa influência só seria amenizada no relato taciteano pela contraposição moralizadora de 

Burro e Sêneca (Tac. Ann. 13. 2). Sobre como a aliança entre esses dois homens contribuiu na estabilização 

do poder de Nero cf. Griffin, 2000, pp. 79-80. 
691 Quando Burro morreu, Nero optou por promover dois prefeitos para a Guarda Pretoriana, Ofônio 

Tigelino e Faênio Rufo. Cf. Tac. Ann. 14. 51. 
692 Tanto Popeia, como Tigelino, aparecem na narrativa taciteana como potencializadores e cúmplices dos 

crimes de Nero, mas não como responsáveis por coordenar as ações do imperador, tal como aconteceu na 

representação sobre Cláudio, destacada no último subcapítulo. Em relação a isso, Juliana Bastos Marques 

parece estar certa quando afirmou que “O objetivo direto de Tácito neles é mostrar como Nero deixou de 

ser um jovem manipulado e indolente para se tornar cruel e dissoluto” (Marques, 2010, p. 52). 
693 Tácito destaca que nos últimos anos do seu governo, Nero se torna receptivo à delatores, comportamento 

motivado pela Conspiração Pisoniana, em 65 d.C. Cf. Tac. Ann. 16. 14. 
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que havia de pior entre os romanos, uma herança do caráter vicioso de seus pais, Domício 

Eneobarbo e Agripina Menor (Sue. Ner. 6). Para Suetônio (Ner. 26-32) foi justamente a 

personalidade do imperador - marcada pela liberalidade (Sue. Ner. 31; Ner. 32) e 

libidinagem (Sue. Ner. 29), características descritas como mais propícias a um artista do 

que a um líder político - que desestabilizou a res publica, afetando negativamente as 

finanças e as bases éticas e religiosas que fundamentavam a estrutura tradicional romana. 

O ponto de virada da biografia suetoniana, está, justamente, em Sue. Ner. 19, 3, onde se 

encontra a diuisio dessa biografia. A partir daí a ênfase está em mostrar que Nero teria 

um caráter inadequado para governo. Esse imperador decidiu colocar suas ambições 

artísticas acima das necessidades políticas do Império. Após isso, o princeps aparece 

retratado como alguém que corrompeu continuamente tradições, costumes e hierarquias 

sociais, substituindo as virtudes políticas e militares, que lhe eram ausentes, mas 

essenciais para a posição que ele ocupava, por aquelas artísticas, inúteis para o bem 

comum, mas que ele achava que possuía como contribuição máxima para a 

humanidade694. 

As perspectivas de Tácito e Suetônio encontram eco na descrição de 

Dião/Xifilino. A periodização utilizada nessa obra, é semelhante àquela taciteana695. 

Entretanto, uma representação de Nero como um governante alheio em relação à direção 

da res publica é exibida de maneira muito mais explícita do que nos Anais, de Tácito696. 

 

694 Essas habilidades artísticas, segundo Suetônio, apesar de agradáveis como lazer e diversão, não se 

encaixavam no decoro esperado aos representantes da maiestas populi romani e nem permitiam o 

desenvolvimento de habilidades apropriadas para a condução dos negócios públicos (Sue. Ner. 20). Dentre 

as ações mais obtusas de Nero nesse sentido, Suetônio destacou que ele ignorava o governo do Império 

para participar de festivais de música (Sue. Ner. 23), não discursava aos soldados para preservar a voz. 

Além disso, o imperador frequentemente deixava sua vaidade prejudicar os interesses públicos, 

promovendo e despromovendo indivíduos com base na capacidade de bajulação de suas exibições artísticas 

(Sue. Ner. 25). 
695 Tal como acontece em Tácito, na obra dioniana o início do principado de Nero é destacado como uma 

continuidade do governo de Cláudio: Há uma manutenção geral do staff de apoio e Agripina administrou 

os negócios públicos auxiliada pelos libertos imperiais. Pallas, no entanto, é uma figura de destaque, como 

jamais chegou a ser na obra de Tácito (Cass. Dio. 61. 3, 2). Também de maneira semelhante aos escritos 

taciteanos, a influência de Agripina só seria amenizada pelo contrapeso exercido por Sêneca e Burro, que 

progressivamente ocuparam o espaço da mãe do imperador na condução do Império (Cass. Dio. 61. 3, 3). 

O plano de Sêneca e Burro aqui, no entanto, não era aconselhar Nero, mas afastá-lo das questões públicas, 

para que sua natureza vil ficasse restrita aos negócios privados (Cass. Dio. 61. 4, 2). Ao que Dião/Xifilino 

indica a influência desses dois também se limita temporalmente à morte de Agripina, quando Tigelino e 

Popeia, os substituem como os principais conselheiros do imperador. A essa nova dupla, posteriormente, 

podemos adicionar alguns libertos imperiais, como Hélio e Epafrodito (Cass. Dio. 63. 12). Diferentemente 

de Tácito, no entanto, a obra dioniana também dá um destaque central ao assassinato de Britânico como 

ponto de virada no governo de Nero: marca o momento que o princeps se afasta da tríade Agripina-Burro- 

Sêneca e começa a se aproximar de Popeia e Tigelino (Cass. Dio. 61. 7, 5). 
696 Cf. Cass. Dio. 61. 4, 1. Efetivamente, ao longo do tempo, para alguns imperadores as menções negativas 

vão se avolumando e se tornando mais incisivas, enquanto, para outros, os aspectos negativos vão 

desaparecendo e ficam apenas elogios e reconhecimento. Esse processo levou a que tenhamos uma memória 
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No geral, a principal imagem traçada no relato dioniano é a do príncipe ausente, alguém 

que dependia inteiramente dos seus conselheiros. Assim, quando esses indivíduos eram 

bons, o governo fluía bem, mas quando passaram a ser ruins, a administração imperial se 

corrompeu ao seu limite. A imagem do imperador-artista como um elemento essencial 

para o fracasso de Nero também é muito explorada por Dião/Xifilino, sendo 

complementar à anterior697: Nero é representado como alguém que preferiu o ócio ao 

negócio e que, por isso, procurou desde muito cedo delegar a administração do Império a 

outros, visando se entregar aos prazeres privados698. 

Diante dessa breve exposição, fica visível que, tal como acontece nas 

representações sobre os imperadores anteriores a Nero, a literatura posterior à 68-69 d.C. 

estabeleceu, em perspectiva global, uma hostilidade teleológica à gestão e personalidade 

desse princeps699. Como procurei sublinhar nas análises anteriores, esse posicionamento 

hostil pôde, pelo menos em parte, ser explicado pela posição social e a avaliação 

particular dos responsáveis pela produção daquela documentação – ambos elementos 

fundamentais no estabelecimento de uma relação de crítica moral e ética desses autores 

em referência às ações daquele passado relatado. Essa hostilidade da maior parte 

literatura, tem grandes chances de ter sido herdada, como parte dos relatos em comum 

 

do governo de Augusto que é de algum modo uma idealização do que seria um bom governo, mais do que 

a descrição dos acontecimentos testemunhados no período. Ao contrário, especialmente para Calígula e 

Nero serão produzidas memórias negativas e seus governos terão progressivamente um apagamento de 

qualquer elemento positivo, servindo como modelos ideais de tiranias, loucura imperial e terror. Cf. Joly; 

Faversani, 2020. p. 93. 
697 O principal fator da queda de Nero, no relato de Dião/Xifilino estava na sua política de perversão da 

ética, moral e dos costumes e tradições dos romanos. No discurso de Boudica aos bretões (Cass. Dio. 62. 

6), a chefe dessa revolta tem uma virtus militar e capacidade de mando masculinizadas em contraposição 

as práticas e gostos de Nero, que são comparados aos das mulheres. As representações artísticas de Nero e 

até as vestes de Nero são sempre relacionadas à hábitos feminis e (ou) não compatíveis com os ideais de 

masculinidade romanos (Cass. Dio. 63. 13). Em outro momento, na coroação de Tirídates, o príncipe parta, 

agora rei da Armênia, se mostra incomodado com o Nero-artista e identifica em Corbulão, não em Nero a 

virtus romana compatível com a liderança (Cass. Dio. 63. 7, 6). A inadequação de Nero para a posição de 

gestor da política imperial tem, no entanto, consequências materiais. Segundo Dião Cássio/Xifilino, ele 

quebra as finanças públicas com extravagância e liberalidade (Cass. Dio. 61. 5, 3) e persegue a nobilitas 

romana, bem como o Senado para satisfazer suas pretensões artísticas (Cass. Dio. 61. 5, 6; 63. 15). Tal 

como na biografia de Suetônio, essa relação entre a emulação artística, a liberalidade e a extravagância do 

imperador, a má gestão econômica e perseguições políticas são coisas aparecem vinculadas no relato 

dioniano (Cass. Dio. 62. 14; 63. 11; 63. 17-18). 
698 A construção da imagem de Nero nessa obra pode ser lida como uma contraposição direta à figura de 

Sêneca do rei-filósofo no De Clementia, pois Nero é representado como um escravo de seus próprios vícios 

e paixões, não muito diferente do comportamento atribuídos aos setores mais subalternos da comunidade 

romana (Cass. Dio. 61. 8). O auge disso, parece ser quando Nero volta da Grécia, em 66 d.C. Segundo 

Dião/Xifilino (63. 9), o princeps venceu as disputas dos artistas e perdeu a disputa dos césares. Nesse 

momento, o princeps não parece mais se preocupar minimamente com suas funções públicas e a 

administração imperial se encontra, aparentemente, à deriva (Cass. Dio. 63. 26). 
699 Como destacou Mordine, “Nero se torna a culminância teleológica, alguém poderia dizer, a destilação 

das falhas e excessos de seus predecessores tanto em suas vidas pessoais quanto na esfera pública”. Cf. 

Mordine, 2013, p. 102. 



285  

utilizados por eles na composição das suas próprias narrativas700. Principalmente no caso 

neroniano, como destacado por Edward Champlin, a maioria das fontes primárias 

utilizadas por Tácito, Suetônio e Dião Cásssio/Xifilino foram escritas no período flaviano 

e procuraram se afastar diametralmente da herança política dos governantes Júlio- 

claudianos, mas principalmente do governo de Nero, que passou a simbolizar, após seu 

fim, a destruição da linhagem de Augusto e um exemplo negativo de governança701. 

Contudo, esse processo não se encerra na dinastia Flávia, mas segue tendo uma dinâmica 

importante. Isso que mostram, por exemplo, as fontes do século IV que criaram a ideia 

de quinquennium Neronis, fundamental para muitas das interpretações modernas sobre 

esse principado702. No caso específico de Nero, claramente essas reapropriações e 

reinterpretações seguem ocorrendo até os dias de hoje, uma vez que tal personagem ainda 

é mobilizado nas lutas políticas atuais, em associação com os contextos novos que vão 

surgindo, para a disputa703. Tal acontece em alguma medida também com os outros 

imperadores que analisamos até aqui, especialmente com Augusto e Calígula e em menor 

medida com Tibério e Cláudio. 

Como veremos a seguir, tanto a divisão temporal do governo neroniano, como o 

viés presente nos relatos das fontes sobre aspectos morais e éticos da personalidade desse 

imperador, inevitavelmente influenciam na representação do crimen maiestatis nesse 

período. A incidência cronológica dessas acusações compactua com a linha narrativa 

sugerida pela literatura antiga, principalmente por Tácito e Dião Cássio/Xifilino: os 

períodos de influência de Sêneca e Burro significam os períodos de menor incidência do 

crimen maiestatis nas fontes. Isso, no entanto, me parece ter menos a ver com a condição 

 

700 Plínio, o Velho, Fábio Rústico e Clúvio Rufo são, possivelmente, os três autores que serviram como 

fontes primárias para Tácito, Suetônio e Dião Cássio constituírem sua narrativa sobre o período neroniano. 

Champlin destacou que, “além desses três, havia uma série de fontes menores, todas agora esquecidas, 

todas mais ou menos negativas” (Champlin, 2005, p. 44). Quanto a esses, só conhecemos com mais 

profundidade a obra de Plínio, o Velho, claramente hostil ao governo de Nero. Quanto à Fábio Rústico, 

Champlin destacou que ele pertencia ao círculo interno de Sêneca e possivelmente a mesma postura de 

Plínio se estende a ele (Champlin, 2005, p. 42), tendo em vista o fim do seu patrono e as referências que 

Tácito lhe atribui (Tac. Ann. 13.20.2; 14.2.2; 15.61.3). Em comparação aos dois primeiros, Clúvio Rufo 

parece ter sido aquele que ofereceu o relato mais equilibrado. Ele é elogiado por Tácito pela sua virtude, a 

qualidade de sua escrita e imparcialidade na descrição dos eventos. Cf. Tac. His. 4. 43, 1; Tac. Ann. 13.20; 

14.2. Mesmo diante disso, nada indica que ele se posicionou positivamente quanto ao governo neroniano. 

Sobre uma explanação mais amplificada desse debate, bem como de toda tradição negativada envolvendo 

a imagem de Nero, cf. Champlin, op.Cit., pp. 36-52. 
701 Cf. Champlin, 2005, p. 60. Para E. Champlin, a vitória de Vespasiano na Guerra Civil de 69 foi essencial 

para a consolidação da imagem negativa de Nero. “Com o fortalecimento de sua nova dinastia, os Flavianos, 

e a ascensão de uma moralidade mais rígida, junto com a publicação de obras inimigas como a peça Octavia 

e a história de Plínio, o Velho, a reputação de Nero como monstro foi fixada para a eternidade” (Ibidem., p 

9). 
702 Cf. Faversani, 2014. 
703 Cf. Faversani, 2020. 
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moral depravada do imperador, que encontra seu desenvolvimento final sobre a influência 

de Popeia (que foi morta por Nero em 65) e Tigelino (que desertou de seu governo em 

68), do que com a desestruturação de uma estrutura política estável, que foi capaz de 

manter o equilíbrio de forças e antagonismos políticos durante a fase final do governo de 

Cláudio e que rui progressivamente durante o governo neroniano, levando-o a um novo 

caminho, no qual o uso da violência institucional se tornou a maneira mais usual de 

eliminação de antagonismos políticos e na contenção de crises sistêmicas 

5.3.1. O crimen maiestatis e o governo neroniano: 54 d.C. a 58 d.C. 
 

De modo geral, o principado de Nero é aquele depois de Caio, em que, 

proporcionalmente, mais registros nominais de maiestas imminutae são expostos pelas 

fontes. Entre 54 e 68 d.C. são 65 acusações704. No entanto, são só quatro as acusações 

nominais de maiestas imminutae, registradas entre 54-58 d.C705. Tácito é a principal fonte 

documental responsável por registrar esses casos e a única que nos oferece os detalhes 

necessários para uma análise mais aprofundada. O principal vínculo entre essas acusações 

na narrativa taciteana parece ser a figura de Agripina Menor ou personagens vinculados 

a ela, que são protagonistas de três, das quatro acusações citadas. Ao representá-las, o 

literato trajanino inseriu aspectos retóricos e emocionais ao longo da narrativa, visando 

conduzir o leitor a, desde cedo, considerar que a influência política não só da imperatriz, 

mas também do grupo que apoiava sua posição diante do imperador, se encontravam em 

um estado progressivo de fragilização. Agripina faz parte da casa de Nero e as fronteiras 

entre aqueles que eram dependentes e fiéis ao imperador e a sua mãe não são claras, 

incluído aí Sêneca, que devia seu retorno a Roma e inserção na casa imperial a Agripina. 

Essa divisão pouco clara na casa governante no início do governo de Nero foi uma fonte 

importante de tensões e legitimidade para o principado de um jovem que assumiu a 

direção do Império com apenas dezesseis anos. Se o tema da juventude era crítico sob 

Calígula, sob Nero é ainda mais. 

A primeira acusação de maiestas imminutae relatada nos livros neronianos dos 

Anais é, justamente, contra a própria Agripina Menor (Tac. Ann. 13. 19-22). Ela aparece 

logo após uma breve digressão de Tácito (Ann. 13. 19, 1), que reincide de maneira 

semelhante, no relato de Dião/Xifilino (Cass. Dio. 62. 7, 3), sobre a insuficiência do poder 

 

704 Desse número, temos 44 condenações, 9 absolvições e 12 suicídios. A taxa de absolvição do governo 

neroniano (14%) só não é menor do que do seu antecessor, Cláudio (8%), quem é, justamente, acusado pela 

documentação por sua crudelitas e pouca disposição à clementia. 
705 Cf. Cat. Ner. 1-4. 
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daqueles que não podiam sustentar a suas posições por si mesmos e necessitavam de 

outros para autorizá-los. A intenção dos dois autores com essa fala me parece 

suficientemente clara: mostrar o esvaziamento da influência política de Agripina e sua 

dependência, como mulher, da autoridade parental masculina, que nesse caso recaía sobre 

o próprio Nero706. Assim, pelo menos na narrativa taciteana, me parece igualmente claro 

que essa acusação de encorajar revoluções [res nouae extollere], que é uma forma mais 

ou menos comum a qual Tácito se refere à seditio/maiestas imminutae707, envolvendo a 

mãe do imperador, é usada para dar maior materialidade a esses dois elementos. 

No entanto, na prática, a representação desse episódio evidencia coisas 

razoavelmente diferentes, que contradizem aquela que parece ser a intenção de Tácito. 

Antes de explicarmos os pormenores dessa afirmação, porém, é importante fazer uma 

breve descrição desse caso. Ele acontece em meados de 55 d.C., e é situado nos Anais 

logo depois da morte de Britânico708, quando Nero, aparentemente, retirou a guarda 

pessoal de Agripina – composta por pretorianos e membros da Guarda Germânica do 

imperador – e transferiu a mãe das dependências da domus Caesaris em direção a um 

palácio que havia pertencido a Antônia Menor709. Segundo Tácito, essas mudanças 

expuseram o isolamento político de Agripina e abriram espaço para que seus inimigos a 

 
 

706 Esse processo, na narrativa taciteana, se encontra ininterrupto do início do governo de Nero (54 d.C.) à 

morte de Agripina, em 59 d.C. Já em Ann. 13, 2, Tácito desenha um cenário que ainda no primeiro ano do 

governo de Nero as posições assumidas por Sêneca e Burro foram um contraponto direto à influência da 

política palaciana conduzida por Agripina e pelos libertos imperiais - como vimos anteriormente, 

personagens essenciais à caracterização taciteana do governo de Cláudio. A representação do 

enfraquecimento gradual da influência de Agripina é intensificada na narrativa do ano seguinte (55 d.C.), 

ao qual o foco tanto de Tácito como de Dião/Xifilino é a ruptura entre o imperador e a mãe. A primeira 

etapa desse processo está na relação amorosa de Nero e a liberta Acte (Tac. Ann. 13. 12; Cass. Dio. 61. 7, 

1). A morte de Britânico, que aparece logo em seguida na documentação, seria uma resposta do imperador 

à reação enfurecida e belicosa de Agripina, que ameaçara de colocá-lo no poder, tal como havia feito com 

Nero (Tac. Ann. 13. 13; Cass. Dio. 61. 7, 2). Desse ponto, até o início da narrativa de sua morte – já no 

livro XIV - Agripina ocupa um espaço de quase total ostracismo nos Anais. Isso é inteligível do ponto de 

vista retórico, já que explorar ainda mais a posição de Agripina levaria a uma descontinuidade narrativa, 

que estabelece um padrão de decréscimo a influência dessa mulher sob o governo do filho. Também se 

justifica do ponto de vista moral, pois nas narrativas de Tácito, Dião/Xifilino Agripina é um personagem 

importante para a definição dos limites toleráveis da participação feminina no Império. 
707 Cf. Tac. Ann. 2.27, 2; 4. 28, 16. Para uma visão diferente sobre esse caso, Cf. Bauman, 1973, pp. 211- 

213, que não o analisa como crimen maiestatis, mas como parricidium. 
708 A morte de Britânico representa um ponto fulcral na perda de influência real de Agripina. Para Dião, ela 

representa algo parecido das mortes de Germânico e Gemelo, nos governos de Tibério e Calígula, um ponto 

a partir do qual o princeps, livre da concorrência dinástica, sente sua posição estável suficiente para 

demonstrar seu real caráter vicioso. Para Tácito, ela representa, principalmente, uma declaração de 

independência política de Nero em relação à mãe (Tac. Ann. 13. 16). Em ambos os autores, ela simboliza 

o elemento essencial para explicar a fragilidade do poder de Agripina, que não era autossuficiente em si 

mesmo, mas dependente de outrem (Tac. Ann. 13. 19; Cass. Dio. 61. 7, 3). 
709 Cf. Tac. Ann. 13. 18. Esse episódio também é narrado de maneira similar em Sue. Ner. 34, 1 e Cass. 

Dio. 61. 9, 4-6. Certamente, como as próprias fontes apontam, esse cenário, gerou uma falsa impressão de 

que Agripina se encontrava isolada e vulnerável, o que parece ter motivado os ataques a sua posição. 
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atacassem. Duas dessas opositoras eram Júnia Silana e Domícia Lépida710, que 

procuraram através de seus libertos levar ao imperador uma acusação de que sua mãe 

conspirava contra ele, planejando tomar o poder para si, através de um casamento com 

Rubélio Plauto711. 

Nesse ponto, Tácito (Ann. 13. 20) destaca que a delatio foi feita através do histrião 

Paris, um liberto de Domícia que tinha o favor do imperador. O episódio se passou já 

tarde da noite, quando o princeps estava embriagado712. Segundo Tácito, Nero não 

pareceu hesitar, em um primeiro momento, em ordenar a execução da mãe, um prelúdio 

do matricídio futuro. Foram só as intervenções de Sêneca e Burro que acalmaram o 

princeps. Por fim, ele concordou em enviar esses dois homens junto a alguns libertos para 

julgarem Agripina. Ela foi notificada da acusação [ius uocatio] e sua defesa foi escutada 

[anquisitio] em um julgamento pretoriano. Tácito retrata que a mãe do imperador fez um 

discurso de defesa irrepreensível (Tac. Ann. 13. 21), que parece ter convencido 

suficientemente os presentes para que ela se sentisse segura em solicitar uma audiência 

privada com o filho. Durante esse encontro, Agripina não só persuadiu Nero de sua 

inocência, como rogou-lhe a punição de seus delatores. Esse pedido foi atendido, e junto 

a ele houve também uma série de concessões de posições públicas importantes para 

alguns dos seus associados713. 

Alguns elementos contidos na narrativa desse caso são essenciais para 

entendermos melhor os primeiros anos do governo neroniano. Primeiramente, gostaria de 

destacar o papel operacional fundamental exercido pelos libertos, fossem eles 

pertencentes à Casa Imperial, ou não. O esforço do princeps em adotar oficialmente uma 

 

 

 
 

710 Júnia Silana era irmã de Marco Júnio Silano Torquato, que segundo Tácito foi morto à mando de 

Agripina, logo no início do governo de Nero, em 54 d.C (Tac. Ann. 13, 1). Ambos eram conectados à domus 

Augusta por parte da mãe, Emília Lépida, que era a filha mais velha de Júlia Menor. Já Domícia Lépida era 

tia da imperatriz Messalina e irmã do pai de Nero, Domício Eneobarbo. Ambos se conectavam à casa 

augustana mais indiretamente, através da irmã de Augusto Otávia Menor. Ou seja, estamos diante de um 

conflito aberto entre mulheres com capacidade real de transmissibilidade dinástica, no qual Agripina 

Menor, bisneta de Augusto, assumia maior proeminência. 
711 Cf. Cat. Ner. 1. Rubélio Plauto era neto de Druso César e Lívila conectado diretamente à linhagem de 

Tibério e indiretamente, pelo lado materno, à domus augustana. Plauto não parece ter ocupado nenhuma 

magistratura relevante durante sua vida e aparece nos Anais de Tácito conectado à filosofia estoica (Tac. 

Ann. 14. 57). 
712 Esse é um cenário muito semelhante àquele traçado sob Cláudio, no qual libertos e mulheres 

embebedavam o imperador para influenciá-lo mais facilmente (Cass. Dio. 60. 2, 4-6). Como já dizia o 

ditado latino, in vino, veritas. A embriaguez aparece, assim, na literatura como um elemento narrativo 

importante para evidenciar a verdade, no caso da narrativa tacitena, a natureza viciosa, temerosa e cruel de 

Nero. 
713 Cf. Tac. Ann. 13. 22. 
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formula inicial de afastamento em relação à influência de mulheres e libertos714 – ainda 

que possa ser indiciado por um aumento da centralidade do Senado nas fontes e um menor 

enfoque literário nas disputas políticas no interior da aula Caesaris em comparação com 

o período claudiano – não excluiu o papel prático fundamental desses grupos para o 

funcionamento do Principado. Não seria um exagero falar que a acusação contra Agripina 

só foi viabilizada pela ação conjunta desses indivíduos. Apesar da iniciativa de Itúrio e 

Calvísio - provavelmente cidadãos romanos, descritos como clientes de Júnia Silana - são 

Atímeto e Paris, libertos de Domícia Lépida que fazem a ponte final entre a delação e sua 

recepção, por Nero. Essa questão é importante para mostrar como os vínculos de 

proximidade pessoal com o imperador continuavam a ser elementos essenciais tanto para 

a competição política, como para a administração da justiça715. 

Essa essencialidade parece ter se estendido também para a situação de Agripina 

Menor em 55 d.C. A postura ponderada e a preocupação manifesta de Nero, Sêneca e 

Burro, se juntam a uma série de outros elementos que evidenciam que a posição da mãe 

do imperador era mais estável e relevante para o governo do filho do que Tácito estava 

 

 

 

 

 

 

 

714 Em 19 de Outubro de 54 d.C., Nero fez seu segundo discurso no Senado após a morte de Cláudio. Nessa 

ocasião ele expôs a formula do seu governo. Nela, o imperador se comprometeu em seguir aquilo que 

Suetônio (Ner. 10) chamou de princípios de Augusto [Augusti praescripto]. Segundo o biógrafo, o 

imperador aboliu impostos, desestimulou delatores, distribuiu dinheiro ao povo de Roma e às famílias de 

senadores arruinados, recompensou as cortes pretorianas com cotas gratuitas de trigo (Sue. Ner. 10). 

Dião/Xifilino destacou que Nero prometeu ao Senado dar sequência aos benefícios concedidos por Claudio 

(Cass. Dio. 61. 3, 2). Tácito acrescenta ainda que o novo imperador atestou sua vontade de não repetir 

alguns dos erros mais denunciados do principado anterior: não ceder às intrigas políticas de libertos e 

mulheres ligados à domus Caesaris, respeitar às jurisprudências e a formalidade dos processos criminais, 

abolir os julgamentos intra cubiculum e promover uma divisão mais equitativa de funções e iurisdictio com 

o Senado e os magistrados (Tac. Ann. 13, 4). Sobre as promessas iniciais de Nero, Miriam Griffin destacou 

que esse imperador não conseguiu cumpri-las totalmente, cf. Griffin, 2000, p. 87-88. 
715 Isso fica claro com a absolvição de Páris e Lépida das acusações posteriores de calumnia. O primeiro 

deveu isso a sua proximidade com o imperador e a segunda, provavelmente à suas conexões políticas e sua 

proximidade com a domus augustana. Os outros envolvidos não tiveram a mesma sorte, Calvísio, Itúrio e 

Silana foram banidos. Em geral, durante o governo neroniano, libertos continuaram recebendo presentes 

generosos do princeps, como é atestado na própria conversa entre Sêneca e Nero, logo após a morte de 

Burro, em 62 d.C (Tac. Ann. 14, 55). No entanto, é a visibilidade pública dessas ações que parece diminuir, 

tanto que pouco sabemos sobre os secretários do imperador, já que eles ocupam pouco espaço na narrativa, 

principalmente na primeira metade do governo neroniano. É impossível delimitar até que ponto os 

procuradores imperiais libertos perderam os poderes jurisdicionais extraordinários recebidos durante o 

governo de Cláudio. Entretanto, tal como pontuou Miriam Griffin, ao menos aparentemente, os libertos 

param de ocupar posições e espaços públicos inconsistentes com sua condição jurídica, tal como acontecia 

na administração claudiana (Griffin, 2000, p. 55). O contrário só parece voltar a acontecer em 61 d.C., 

quando o liberto Policlito foi enviado a Bretanha como procurador imperial, incumbido de resolver um 

conflito entre o procurador equestre e a governador daquela província (Tac. Ann. 14. 39). 
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disposto a admitir716, ou mesmo o próprio Nero parecia querer evidenciar717. A atitude 

temerosa do princeps em relação a Burro em um primeiro momento após a delação de 

Páris (Tac. Ann. 13, 20), e o envio de libertos imperiais de confiança para acompanhar a 

condução do julgamento pelo prefeito da Guarda e Sêneca (Tac. Ann. 13. 21) também nos 

dão elementos suficientes para desconfiarmos do viés contido no retrato antagônico 

traçado por Tácito, confrontando as influências desses dois homens e Agripina Menor 

sobre Nero718. 

 

716 Como foi visto anteriormente, Tácito expõe Agripina como o principal elemento de estabilidade do 

governo claudiano. Cf. pp. 274-275. Após a morte de Cláudio, também foi ela quem garantiu uma sucessão 

tranquila ao filho. Esses papéis, provavelmente, lhe conferiram um grande controle sobre a administração 

imperial nos primeiros anos do governo de Nero, como atestado na documentação em geral. No relato de 

Dião Cássio/Xifilino, fica claro que Agripina é quem administrou os negócios públicos no início do governo 

neroniano, se colocando acima do próprio imperador (Cass. Dio. 61. 3, 2). Suetônio destaca que Nero 

deixou a direção dos negócios públicos à mãe, assim que assumiu o poder (Sue. Ner. 9). Na narrativa 

taciteana, uma marca importante da relevância de Agripina aparece já quando Tácito inicia o relato do 

governo neroniano com a exposição de duas mortes, a do procônsul da Ásia, Júnio Silano Torquato e do 

liberto imperial Narciso, ambas articuladas por Agripina, sendo a primeira desconhecida e a segunda 

desaprovada pelo imperador. Cf. Tac. Ann. 13. 1. Também não parece coincidência que Nero foi o primeiro 

princeps que não limitou suas inscrições à sua descendência paterna (Barrett, 2005, p. 181). As cunhagens 

iniciais do governo neroniano também comprovam a extensão da influência de Agripina. 
717 Em relação a isso, Anthony A. Barrett, expõe que o início do governo de Nero foi o período de auge do 

poder de Agripina, quando ela era a pessoa mais importante de Roma (Barrett, 2005, p. 179). Para esse 

autor, a mãe do novo imperador terminou o governo de Cláudio como uma parceira no poder (Ibidem., p. 

175) e procurou fazer o mesmo durante o governo do filho. A negativa de Nero quanto a isso, teria gerado 

os principais elementos de tensão na relação entre os dois. Para Barrett, diferentemente do seu antecessor 

Nero não apreciou as habilidades de condução política de Agripina e se ofendia com a vigilância excessiva 

da mãe e suas críticas quanto ao seu comportamento licencioso e frugal (Cf. Sue. Ner. 34; Tac. Ann. 14. 

XXX). Além disso, uma questão de opinião pública também estava em jogo: o imperador estava 

preocupado em não ter sua imagem retratada como um jovem inexperiente comandado por uma mulher 

(Ibidem., pp. 185-186). No entanto, se por um lado Nero se preocupou em tirar a mãe dos espaços públicos, 

que pudessem dividir as atenções entre os dois e repelir seu desejo aparecer como uma parceira de poder, 

ele também se preocupou em manter relações de, no mínimo, cortesia com ela (Tac. Ann. 13. 19), mais uma 

evidência de que sua capacidade real de articulação política continuava elevada. 
718 As desavenças entre a tríade que sustentava o poder de Nero em seus primeiros anos, formada por 

Agripina, Sêneca e Burro parecem terem se restringido ao campo ético-moral como, por exemplo, no trato 

com a memória de Cláudio e a subversão das políticas claudianas (Tac. Ann. 13, 5). Em nenhum momento 

essa oposição parece ter se estendido a um confronto direto em âmbito político e nenhuma ruptura real é 

atestada entre esses três indivíduos centrais ao governo neroniano na documentação. Considerando isso, a 

maior evidência de que essa tríade estava mais próxima de uma equipe do que de adversários parece ser os 

eventos que enfraqueceram a posição de Agripina, também tiveram o mesmo efeito direto na influência de 

Sêneca e Burro. Pode-se citar a morte de Britânico, a ascensão de Popeia Sabina e Ofônio Tigelino e o 

matricídio. Todos esses episódios são retratados nas fontes como momentos de apreensão e temor tanto 

para a mãe, como para o prefeito da Guarda Pretoriana e para o preceptor do imperador. É importante 

lembrar ainda que tanto Burro, como Sêneca, deviam diretamente sua posição à intervenção de Agripina 

junto à Cláudio. Cf. Tac. Ann. 12. 8; 12. 42. Quanto a Burro ele é diretamente vinculado à Agripina por 

Tácit, três vezes, quando o atestado declínio de poder da imperatriz já estava em curso. Na primeira delas, 

sua lealdade é posta em xeque por Nero e ele intercede pelo direito de defesa da imperatriz diante de uma 

acusação de maiestas imminutae, em 55 d.C (Tac. Ann. 13. 19). Nesse mesmo ano o próprio Burro é acusado 

junto à Pallas, liberto imperial diretamente conectado à Agripina, de sedição (Tac. Ann. 13. 22). Já em 59 

d.C., na eminência da morte de Agripina, Burro se recusa a ordenar à Guarda Pretoriana à execução do 

matricídio, sobre a justificativa de que muitos soldados eram leais demais a Agripina para aceitar essa 

ordem (Tac. Ann. 14. 7). Por último, assim que é nomeado prefeito pretoriano, Tigelino comenta que a 

lealdade de Burro esteve dividida entre Nero e Agripina (Tac. Ann. 13. 58), o que mostra que essas antigas 

lealdades continuaram a fazer sentido após a morte dos envolvidos. No caso de Sêneca, as referências de 
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Mais importante, no entanto, foi a decisão do imperador, não só de condenar 

aqueles que estavam envolvidos na acusação contra sua mãe, como também em promover 

seus clientes a cargos públicos importantes (Tac. Ann. 13. 22). Ao invés de destacar o 

isolamento político da filha de Germânico, esses elementos tornam mais evidente que sua 

influência real no governo de Nero não foi anulada entre 54-55 d.C. e, possivelmente, se 

prolongou mesmo após sua morte, como no caso da divisão da casa de Nero em torno do 

divórcio com Otávia, que traz claras marcas da atuação do grupo que esteve em torno de 

Agripina desde o momento em que esse casamento foi preparado, sob Cláudio, como 

caminho para Nero assumir o poder. É relevante para entendermos a extensão real da 

influência de Agripina, que grande parte daqueles ocupantes conhecidos de algumas das 

posições mais fundamentais da administração imperial do início do governo neroniano 

deviam o sucesso de sua ascensão política a ela719. Isso foi algo que durou até depois de 

sua morte, como já afirmamos, e contrastou diretamente com a imagem taciteana de 

instabilidade e abandono, que introduziu a acusação analisada720. 

Por fim, é importante destacar que essa acusação de maiestas imminutae, tal como 

tantas outras vezes, não parte da promoção direta do imperador, mas se encontra inserida 

dentro de um amplo sistema competitivo, que era viabilizado pelas estruturas internas e 

pela projeção externa da domus Caesaris. Mais uma vez, como tantas outras já citadas, 

as figuras que gravitavam no entorno do princeps, procuravam se aproximar da posição 

 

sua vinculação com Agripina são mais escassas, mas uma ruptura política entre os dois é pouco provável, 

tanto que Dião Cássio/Xifilino destaca de que ambos foram amantes (Cass. Dio. 61. 10, 1) e Tácito, no 

discurso de Suílio contra Sêneca, após a morte de Agripina, não destaca qualquer inimizade entre o 

preceptor e a mãe de Nero. Sobre a relação entre esses elementos, Anthony A. Barrett descreve esses três 

indivíduos como a base política que suportava o poder de Nero junto as instituições públicas (Barrett, 2005, 

pp. 188-189). 
719 Além de Sêneca e Burro, podemos citar o governador da Síria, Públio Anteio, o prefeito da anona, Fênio 

Rufo e o prefeito do Egito, Caio Balbílio, como personagens conectados diretamente à rede de favores de 

Agripina Menor. 
720 Como já destacamos, Tácito induz o leitor a crer que Agripina estava enfraquecida gozou de pouca 

influência entre 55 e 59 d.C. Ela não aparece no relato dos Anais entre os anos de 56-58 d.C., e só volta à 

cena em 59 d.C., pouco antes do matricídio em uma suposta tentativa desesperada de seduzir o filho para 

manter sua autoridade (Tac. Ann. 14. 2). Um afastamento real de Agripina, no entanto, não parece fazer 

muito sentido. Algumas razões fortalecem, a meu ver, esse argumento: 1) as tentativas de sedução de 

incesto, atentadas nos Anais, seja por parte da mãe ou do filho, retratam que ambos ainda mantiveram uma 

relação bastante próxima durante esse tempo; 2) Se Agripina estivesse tão obscurecida e escanteada quanto 

Tácito expõe não teria sido tão difícil achar alguém disposto a matá-la (Tac. Ann. 14, 3); 3) além disso, não 

haveria um número tão grande de pessoas dispostos em dificultar essa tentativa. Tácito relata que os planos 

matricidas do princeps eram dificultados pela fidelidade dos libertos de Agripina (Tac. Ann. 14, 3). Essa 

fidelidade, provavelmente também se estendeu dentro da aula Caesaris, já que esses planos foram 

supostamente revelados a Agripina, que não acreditou na denúncia (Tac. Ann. 14, 5), o que, por sua vez, 

também indica que a ruptura entre as partes não era tão clara assim a ponto da imperatriz temer que o filho 

a assassinasse; 4) Por último, provavelmente, a apreensão e o medo de Nero não se justificariam mediante 

a expectativa de fracasso do seu plano final de assassinar a mãe (Tac. Ann. 14. 7) se Agripina não tivesse 

meios suficientes para ameaçar a posição do princeps, caso escapasse com vida. 
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imperial, visando a ascensão política e social individual e (ou) a eliminação de inimigos 

pessoais. Enquanto isso, aqueles que não estavam em contato imediato e direto com o 

princeps, buscavam alianças com os integrantes da aula Caesaris, tanto com a finalidade 

de obter benefícios quanto procurando eliminar concorrentes e abrir espaços para si 

mesmos no entorno do Imperador. Essa intermediação entre o princeps e outros setores 

externos à aula Caesaris, gerava prestígio e riscos bastante elevados; visibilidade que 

produzia honra, mas também exposição a acusações. 

A fala de Agripina em Tac. Ann. 13. 21 elucida claramente que a base da sua 

defesa foi mostrar que aqueles que a atacavam, o faziam porque a odiavam, ou porque 

estavam interessados em suas próprias ambições pessoais e não porque queriam o bem 

público ou do imperador. Provavelmente, isso foi o que também justificou a punição dos 

acusadores por calumnia. Assim, ainda que as ações do princeps – movendo a mãe das 

estruturas palacianas que sediavam o poder imperial e retirando a sua guarda pessoal, 

marcas importantes de distinção pública – geraram uma impressão de vulnerabilidade e 

sinalizaram aos inimigos de Agripina uma possibilidade de sucesso na acusação, foi uma 

iniciativa individual independente da intervenção imperial direta, como em tantos casos 

anteriores, que fez com que o crimen maiestatis fosse apropriado como uma ferramenta 

competitiva. 

Um aparente ataque a elementos vinculados à Agripina continuou 

sequencialmente a dominar acusações de maiestas imminutae posteriores. No mesmo ano 

de 55 d.C., Burro (Cat. Ner. 2) e Pallas (Cat. Ner. 3) foram acusados de conspiração por, 

supostamente, tentarem promover Cornélio Sula Félix ao poder. Ambos foram absolvidos 

e o acusador também foi banido. O próprio Sula Félix, no entanto, foi acusado só três 

anos depois, em 58 d.C., e banido para Marselha721. A falta de outros casos atestados nas 

fontes e a pouca eficácia de pelo menos três das quatro acusações nominais registradas 

entre 55 e 58 d.C. demonstra que não havia bases factuais razoáveis para conectar naquele 

contexto indivíduos a processos conspiratórios. Isso parece indicar que o governo de 

Nero, até ali pelo menos, gozava de estabilidade bastante sólida que fundamentava a 

 

721 Cf. Cat. Ner. 4. Essa ação, aparentemente, se deu mais por precaução do imperador, do que por Sula 

oferecer alguma resistência real ao poder de Nero. Fausto Cornélio Sula Félix foi cônsul em um dos últimos 

anos do governo de Cláudio (52 d.C.) e foi casado com uma das filhas desse imperador, Claudia Antônia. 

Ele próprio esteve conectado à Casa Imperial sendo irmão de Messalina por parte de mãe e, portanto, 

relacionado indiretamente à Augusto através de Otávia Menor. Além disso, como seu próprio nome sugere, 

ele era descendente do ditador republicano. Em 55 d.C. ele esteve envolvido na acusação contra Burro e 

Pallas, mas aparentemente não foi formalmente acusado (Tac. Ann. 13, 23). Em 58 d.C., no entanto, Sula 

Félix foi delatado por, supostamente, tentar emboscar Nero em uma das saídas noturnas do imperador. Ele 

foi banido para Massília (Tac. Ann. 13. 47). 
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posição do imperador sem que fosse preciso recorrer a mecanismos judiciais de 

legitimação da ordem, como o crimen maiestatis. Além disso, as tentativas de mobilizar 

esse mecanismo mostraram que havia um risco não desprezível de os acusadores serem 

punidos. Isso seguramente era um fator a considerar, pois inibia uma escalada de novas 

denúncias que se aproveitariam das divisões na casa imperial para extrair benefícios. Se 

a casa imperial estava dividida, ela pelo penos mantinha um nível mínimo de coesão em 

torno de Nero. 

5. 3.2. O crimen maiestatis e o governo neroniano: 59 d.C. a 62 d.C. 
 

Qualquer instabilidade significativa no governo neroniano não pode ser localizada 

antes dos eventos subsequentes à morte de Agripina em 59 d.C. Quanto a esse 

acontecimento, as fontes literárias, no geral, destacam que Nero esquematizou o 

assassinato da mãe porque sua presença era um elemento constante de ressentimento e 

insegurança para ele722. No entanto, é impossível termos certeza se o plano de Nero para 

matar a mãe foi realmente uma eliminação pura e simples de alguém que disputava o 

poder, ou se Agripina ultrapassou limites toleráveis para essa disputa, passando a planejar 

a remoção do seu filho e, tendo falhado, foi levada à morte, tal como atestou a versão 

oficial do matricídio723. Qualquer que tenha sido a verdade, entendo que, oficialmente, 

estamos diante de uma condenação coercitiva por maiestas imminutae, justificada pela 

tentativa de assassinato do imperador e o perigo representado pela influência da mandante 

desse crime para futuras sedições. 

As duas versões contrastantes do matricídio parecem ter circulado já na época em 

que ocorre o caso. Não seria exagero afirmar que isso deve ter gerado uma divisão em 

 
722 Cf. Tac. Ann. 13-14; 14. 1; Sue. Ner. 31; Cass. Dio. 61. 7, 2. O comportamento permissivo de Sêneca e 

Burro após o matricídio pode ser um indício de que as repreensões constantes sobre o comportamento do 

princeps foram o principal motivo de desavenças entre Nero e a mãe (Tac. Ann. 14. 13, 2). Segundo Edward 

Champlin a morte de Agripina permitiu Nero desenvolver sua própria imagem pessoal de maneira 

independente e desvinculada da mãe. (Champlin, 2005, p. 113). Não foi à toa que Tácito afirmou que as 

palavras do imperador, ao saber da iminência do matricídio, foram que aquele momento marcava o início 

do seu governo [illo sibi die dari imperium]. Cf. Tac. Ann. 7, 5. Retoricamente, Anthony Barrett destaca 

que a morte de Agripina e a independência de Nero são essenciais para a mutação final desse imperador 

em um tirano (Barrett, 2005, p. 212). 
723 Tácito nos revela que essa versão dos acontecimentos foi sustentada por Sêneca, no Senado (Tac. Ann. 

14. 11) – possivelmente, Burro fez o mesmo junto a Guarda Pretoriana. O relato dos Anais ainda destaca 

que o povo de Roma e os senadores receberam o princeps em grande alegria, por ter sobrevivido à tentativa 

de assassinato (Tac. Ann. 14. 13). Um SC, fez com que festas fossem declaradas em homenagem à Minerva, 

e que duas estátuas de ouro, uma dessa deusa outra, do imperador, fossem colocadas lado a lado, além disso, 

o aniversário de Agripina foi inserido nos dias nefastos (Tac. Ann. 14. 12). O relato de Suetônio é similar, 

ainda que mais conciso. O biógrafo destacou que a suposta tentativa de assassinato por parte de Agripina 

foi acreditada pelo povo, Guarda Pretoriana e Senado, que decretaram solenidades aos deuses pelo 

segurança do princeps (Sue. Ner. 34). 
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diferentes esferas da opinião pública. Apesar das fontes literárias afirmarem que o relato 

oficial da morte de Agripina foi amplamente aceito pelos mais diversos setores da 

sociedade romana, tanto Tácito, quanto Suetônio deixam transparecer que algumas vozes 

discordantes se elevaram, principalmente dentro do Senado e da Guarda Pretoriana724. 

Quanto aos pretorianos, parece claro que havia uma rede de apoio à Agripina nessa 

instituição725. Ela era suficientemente fiel para que Burro, de acordo com Tácito, se 

negasse a cometer o matricídio quando foi requisitado por Nero, sob a justificativa de que 

os pretorianos não matariam a filha de Germânico726. 

Já no Senado, imediatamente após à exposição da morte de Agripina em uma carta 

enviada pelo imperador727, um SC foi aprovado para celebrar a segurança de Nero e 

condenar a memória de sua mãe conspiradora (Tac. Ann. 14. 12, 1). Isso indicou 

claramente que a maior parte dos senadores da época corroborou, pelo menos em público, 

com o relato neroniano sobre o ocorrido. A exceção, no entanto, parece ter sido a 

manifestação isolada de Traseia Peto728, que se retirou da reunião, em uma ação que 

demonstrou desconforto e, possivelmente, descrença em relação à versão oficializada e 

celebrada sobre o matricídio (Tac. Ann. 14. 12, 2). 

A postura de Traseia nos leva a questionar se ele estava sozinho em sua posição, 

ou se as suas frustrações se estendiam a um grupo mais amplo de senadores. Em relação 

a essa última hipótese, é justo supor que a desqualificação das ações anteriores de 

Agripina (Tac. Ann. 14. 11, 2-3) e o perdão daqueles que supostamente haviam sido 

banidos por sua intervenção (Tac. Ann. 14. 12, 3-4) - ações instituídas após a sua morte - 

podem não ter agradado àqueles que haviam apoiado a mãe de Nero em sua ascensão no 

 

724 Sobre a plebe de Roma, nem Tácito, nem Suetônio destacaram a existência de pontos de dissidência em 

relação à morte de Agripina. O biógrafo, no entanto, relatou que panfletos anônimos, contendo epigramas 

em grego em latim foram divulgadas denunciando o matricídio, mas Nero não permitiu que seus supostos 

autores fossem punidos (Sue. Ner. 39). Apesar do retrato bestializado da plebe ser consistente com os 

preconceitos inerentes à documentação literária, em geral, a ausência de manifestações populares fortalece 

a ideia de que não houve nenhum desagrado real desse grupo com a morte de Agripina, diferentemente da 

morte de Otávia, três anos depois, em 62 d.C. 
725 Sobre a relação da Guarda Pretoriana e Agripina Menor, cf. Griffin, 2000, p. 69. 
726 Cf. Tac. Ann. 14. 7, 3-4. Nos anos seguintes, na medida em que os pontos de dissidência do governo 

neroniano também cresciam, a descrença em relação à versão oficial sobre a morte da mãe do imperador 

também parece ter aumentado, de forma que esse se tornara um motivo suficientemente relevante para 

encabeçar as justificativas usadas por um centurião pretoriano, indagado sobre o porquê de ele ter estado 

envolvido na Conspiração Pisoniana, de 65 d.C. Cf. Tac. Ann. 15. 67. 
727 Cf. Cass. Dio. 61. 14, 3; Tac. Ann. 14. 11; Sue. Ner. 34. O matricídio aconteceu em Baias, durante o 

festival de Minerva. Após o ocorrido, Tácito destacou que Nero ainda se demorou na região da Campânia, 

temendo que a morte da mãe fosse impopular em Roma. Cf. Tac. Ann. 14. 13. 
728 Públio Clódio Trásea Peto foi um senador romano, cônsul do ano de 56 d.C. Trásea é conhecido por sua 

vinculação à filosofia estoica e por ser considerado na narrativa taciteana um dissidente do governo 

neroniano, posição que ele assume, aparentemente, a partir da morte de Agripina. Sobre a posição de Trásea 

na narrativa taciteana, cf. Devillers, 2002. 
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principado anterior, na condução da sucessão imperial e na estabilização do poder do 

princeps em exercício. Aquelas medidas atestavam não só os crimes da imperatriz morta, 

mas também daqueles que suportaram e impulsionaram suas ações, ou foram, 

simplesmente, coniventes com elas. 

Se tais indivíduos e grupos foram simpáticos ao posicionamento de Traséia, 

aparentemente não o fizeram de maneira aberta. Assim, mesmo que a versão oficial dos 

acontecimentos não tenha sido unanimemente crível para a opinião pública, a narrativa 

dos anos subsequentes à morte de Agripina mostrou que Nero soube conter possíveis 

pontos isolados de dissidência. Tácito evidencia a estabilidade dentro de Roma, durante 

os anos de 60 e 61 d.C729. Os exemplos são abundantes. Em Tac. Ann. 14. 16, o literato 

trajanino destacou que, apesar de logo depois da morte de Agripina Nero ter iniciado uma 

transformação nos padrões meritocráticos de acesso à aula Caesaris730, as esferas 

políticas e administrativas do Império continuaram a funcionar como antes. Isso 

significava que o princeps interagia positivamente com as aristocracias, oferecendo 

espaços e condições de promoção política sem desvalorizar as magistraturas (Tac. Ann. 

14 28), exercitava a clementia sem se sobrepor aos elementos tradicionais (Tac. Ann. 14. 

40) e tinha uma participação moderada nos julgamentos, em geral (Tac. Ann. 14.40-41). 

O Senado, por sua vez, participava da administração das províncias senatoriais e da Itália 

(Tac. Ann. 14, 17), também era um espaço considerado nas discussões sobre questões de 

costumes e tradições (Tac. Ann. 14, 20; 14. 42-44) e ainda continuava a julgar seus 

próprios membros livremente (Tac. Ann. 14, 18). As intermediações de Sêneca e Burro 

devem ter sido essenciais para a harmonia dessa época. Mesmo aparecendo menos nas 

narrativas literárias posteriores ao matricídio, pode-se supor que ambos continuaram a 

oferecer um suporte estratégico fundamental, como intermediários entre o poder do 

imperador junto às instituições que o legitimavam. 

Esse cenário de estabilidade só foi novamente abalado em 62 d.C. Esse deve ter 

sido o momento de maior crise nos oito primeiros anos do governo neroniano. As derrotas 

militares na Bretanha (61 d.C.) e na Armênia (62 d.C.) – com a Revolta de Boudica e a 

Batalha de Randeia, respectivamente – repercutiram negativamente em Roma. Esses 

 

 

729 Ele faz isso nos breves 27 (Ann. 20-47) capítulos do livro XIV, dedicados ao relato desse período – dos 

quais 17 se concentraram em conflitos externos, na Armênia e na Bretanha (Tac. Ann. 14. 21-26; 14. 29- 

39) 
730 Sobre a tentativa de Nero em modificar os padrões meritocráticos de virtude que permeavam a lógica 

competitiva do Principado até ali, há uma vasta bibliografia. Cf. Griffin, 2000, pp. 113-114; Champlin, 

2005, pp. 54-63; Winterling, 2012, p. 17. 
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fracassos militares se acumularam à uma escassez no abastecimento de grãos (Tac. Ann. 

15. 18) e a um terremoto na região da Campânia, que arruinou Pompéia (Tac. Ann. 15. 

22). O divórcio entre Nero e Otávia731, seguido do banimento e da execução da filha de 

Cláudio também gerou uma imensa comoção popular, que se materializou em protestos 

na capital imperial e pode ter obrigado o imperador a agir de forma violenta contra a 

população732. Junto a esse cenário, a morte de Burro aparentemente enfraqueceu a 

lealdade da Guarda Pretoriana e foi um fator preponderante para o afastamento de Sêneca, 

fragilizado diante da ascensão de um novo grupo de intermediários, encabeçado por 

Popeia Sabina e Ofônio Tigelino (Tac. Ann. 14. 52-57). 

A condenação de Rubélio Plauto733 se destacou como um indício de que essas 

transformações afetaram tanto as mudanças nos padrões de exercício da justiça pelo 

imperador, como na sua comunicação institucional com o Senado. Rubélio pode ser 

qualificado por aquilo que Vasily Rudich chamou de dissidente dinástico: uma pessoa 

espontaneamente considerada como potencial subversivo pelo seu parentesco com a 

domus augusta (Rudich, 2005 [1992], p. 2). O temor e a desconfiança de Nero sobre ele 

já vinham de longa data734. Em 62 d.C., a condenação desse homem junto ao possível 

assassinato de Sula Félix (Tac. Ann. 14. 57, 3) são acontecimentos retratados nos Anais 

como as últimas barreiras para a apresentação do imperador como um tirano nas 

representações literárias. Nero, após esse momento, se viu livre de seus rivais dinásticos 

mais perigosos (Tac. Ann. 14. 59, 3). 

A acusação imputada contra Rubélio Plauto foi de sedição. Especulava-se que ele 

havia tentado sublevar os exércitos da Ásia Menor, aliciando Domício Corbulão (Tac. 

Ann. 14. 58, 2), general que conduzia nessa época a guerra contra os partas pelo controle 

da Armênia. Tácito, no entanto, atestou a inocência do acusado e definiu o caso como um 

 

731 Otávia era filha do imperador Cláudio. A união entre ela e Nero simbolizou a sucessão imperial e foi 

um fator de consolidação entre as dinastias Júlio e Cláudia. O divórcio com Otávia, certamente, enfraquecia 

a posição do imperador do ponto de vista dinástico. No entanto, isso deve ter sido potencializado pelo 

cenário de instabilidade do ano 62 d.C. Tácito e o autor anônimo da tragédia Octauia destacam a enorme 

comoção popular que sucedeu a acusação de adultério sobre Otávia e seu primeiro banimento, para a 

Campanha. Sobre a participação e presença de Otávia, na aula Caesaris e na política imperial, no geral, 

Faversani sugere que a imperatriz, aparentemente, gozava de maior prestígio e influência do que a 

documentação parece estar disposta a admitir (Faversani, 2021, não publicado). 
732Tac. Ann. 14, 61 destaca que a rebelião popular foi contida sem mortes. No entanto, na tragédia Octauia, 

um centurião se dirige a Nero destacando a dispersão do povo com a morte de alguns que resistiram 

cegamente. Cf. Oct. 847. 
733 Cf. Cat. Ner. 7. Sobre Rubélio conferir nota 731. 
734 Como já vimos, em 55 d.C., Rubélio foi associado à acusação falhada de conspiração contra Agripina 

Menor. Já em 60 d.C. ele foi novamente vinculado ao poder imperial, dessa vez devido a passagem de um 

cometa que, segundo boatos, indicava uma mudança de governante (Tac. Ann. 14, 22, 1). Por esse último 

evento, foi-lhe solicitado que se retirasse de Roma e se dirigisse para suas propriedades, na Ásia Menor. 
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embuste arquitetado por Tigelino, que promoveu o crime inserindo uma desconfiança 

exagerada na mente de Nero735. Pouco interessa para nós se Rubélio era culpado ou 

inocente736. Mais importante, no entanto, é que sua existência foi considerada perigosa o 

suficiente para ele ser o primeiro senador, pelo menos que tenhamos o registro, a ter sido 

executado por uma tentativa sedição durante o governo neroniano. Essa execução foi 

representada nos escritos taciteanos com contornos autoritários, lembrando aquelas 

comuns nos governos de Caio e Cláudio - que vinham sendo evitadas por Nero, até então. 

Nela, chama atenção ainda a ambiguidade da comunicação do imperador com o Senado. 

Tácito (Ann. 14. 59, 4) destacou em tom indignado que pouco depois da execução de 

Rubélio, o princeps escreveu uma carta àquela assembleia na qual reafirmou o seu 

compromisso com a proteção da res publica e destacou o caráter inquieto daquele homem, 

sem, no entanto, informar sobre sua morte. A cumplicidade do Senado tornou sua reação 

ainda mais ultrajante: foram decretadas honras públicas aos deuses pelo 

comprometimento do imperador e o status senatorial de Rubélio Plauto foi removido. 

Esse caso pode ser considerado parte de uma representação inicial de uma nova 

postura emergente na comunicação institucional do imperador para com o Senado. Além 

disso, ele se junta a uma série de ações arbitrárias de Nero que parecia estar testando os 

limites do exercício do seu poder e do servilismo dos senadores diante dele737. O possível 

envolvimento de Tigelino como o principal articulador dessa acusação contribui para 

evidenciar o impacto da mudança dos conselheiros imperiais na administração da justiça 

pelo imperador. No entanto, a descrição desse caso demonstra claramente a disputa 

política vigente e a existência de um polo de deliberação (aula Caesaris) e outro de 

homologação das decisões e reforço submisso dessas vontades do imperador (Senado). 

O caso de maiestas imminutae movido contra Antístio Sosiano738 contribui para 

ilustrar que mesmo que, como já vimos, os senadores individualmente fossem 

 

735 Cf. Tac. Ann. 14. 58, 1. Apesar da fala de Tigelino atestando para uma suposta ambição exagerada de 

Rubélio e dos rumores sobre ele ser um pivô de uma conspiração, Tácito destaca que tudo isso era mentira 

e que ele era inocente. Cf. Tac. Ann. 14. 58, 3. 
736Apesar da negativa de Tácito, a possibilidade de que Rubélio Plauto ter estado envolvido diretamente em 

uma conspiração é tratada com bastante seriedade pela historiografia moderna. Sobre isso, cf. Griffin, 2000, 

p. 85. 
737 Sobre as condenações de Sula Félix (Cat. Ner. 6), Rubélio Plauto (Cat. Ner. 7) e Otávia (Cat. Ner. 8), 

todas do ano de 62 d.C., John. W. Thomas (1993) atestou que elas são um marco importante no governo 

neroniano, pois definiram uma ruptura moral naqueles limites que Nero estava disposto a ultrapassar - e 

que o Senado aturaria - para garantir a sua segurança pessoal e a estabilidade do seu poder (Thomas, 1993, 

p. 168). 
738 Cf. Tac, Ann. 14. 48-49. O julgamento de Sosiano, em 62 d.C. também é brevemente citado por Dião 

Cássio/Xifilino (Cass. Dio. 62. 15). Essa acusação já foi apontada por nós no último subcapítulo como um 

marcador temporal relevante da retomada dos julgamentos de asebeia/impietas durante o governo de Nero. 



298 
 

dependentes do princeps para a promoção do cursus honorum e o Senado fosse 

reconhecidamente ineficiente em garantir a estabilidade do Império, essa assembleia era, 

ainda, capaz de, eventualmente, confrontar o poder imperial739. O julgamento de Sosiano 

(Cat. Ner. 9) simboliza a primeira vez, durante o governo de Nero, que o Senado agiu em 

dissonância em relação à vontade do imperador (Griffin, 2000, p. 93). Porém, não foi a 

primeira vez que Antístio Sosiano apareceu nos Anais envolvido em uma situação 

polêmica: quando era tribuno da plebe, em 56 d.C., ele já havia protagonizado uma 

disputa política com um pretor chamado Víbulo740. Em 62 d.C., Sosiano, agora pretor, 

era acusado de maiestas imminutae, por Cossuciano Capitão, diante do Senado. Seu 

crime, supostamente, foi insultar o imperador com uma sátira de sua própria composição, 

lida durante um banquete na casa de Ostório Escápula - um senador de status consular. 

As testemunhas foram ouvidas741 e o cônsul, Júnio Marulo, opinou em favor da 

condenação com a pena capital, seguindo a punição das XII Tábuas para mala carmina, 

que indicava o açoitamento até a morte. De acordo com Tácito, quando os patres estavam 

prestes a aprovar essa sentença, uma intervenção de Traseia Peto (Tac. Ann. 14. 58, 3-4), 

que propôs que a pena fosse diminuída para o banimento in insulam (Tac. Ann. 14. 59, 

1), mudou as disposições. Isso fez com que os cônsules levassem a proposta ao princeps, 

que ratificou a decisão (Tac. Ann. 59, 2). 

Essa é uma descrição simplificada do caso. Tácito, a principal fonte sobre esse 

julgamento, adiciona outros elementos à narrativa, visando compor um retrato, que dá 

contornos deliberadamente negativos e positivos quanto às participações de Nero e 

Traseia Peto, respectivamente. Desde apresentação inicial, em Ann. 14. 48, o historiador 

declara que a acusação em questão era um ardil que objetivava oferecer a Nero a 

oportunidade de salvar um homem condenado à morte pelo Senado, através do seu poder 

 

 

 

Cf. p. 268-273. A semelhança desse caso com aquele de Clutório Prisco, também citado nessa Tese (pp. 

181-190), é claro e as aproximações e particularidades de ambos são discutidas com detalhes em Ginsburg 

(1986). Em resumo, Judith Ginsburg fala que ambos os casos estabelecem uma relação de alusão e que 

podem ser lidos em conjunto, como contrapartida narrativa, permitindo, assim, que Tácito “acrescente um 

elemento espacial simultâneo à sua narrativa linear e temporal” (Ginsburg, 1986, p. 541). 
739 Sobre o papel do Senado nesse caso cf. Thomas, 1993, p. 131. Para John Thomas, o crime cometido, a 

inocência ou culpa do réu nunca foram os elementos centrais desse caso e sim a defesa do direito dos 

senadores em deliberarem e decidirem livremente a respeito dos seus pares. 
740 Cf. Tac. Ann. 13. 28. A polêmica aconteceu quando Antístio usou de seu veto tribunício para libertar 

alguns histriões presos por Víbulo. O caso foi discutido no Senado, que decidiu em favor do pretor e 

diminuiu consideravelmente o poder de intervenção tribunício frente ao imperium pretoriano e consular. 
741 Ao que parece os relatos foram divididos, O próprio Ostório foi chamado frente aos senadores para 

testemunhar sobre o caso, e disse que não ouviu nada. Tácito alerta, no entanto, que outros, deram um 

testemunho contrário e que os senadores preferiram acreditar nesses. Cf. Tac. Ann. 14. 58, 2. 
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de veto742. A descrição taciteana explora a ambiguidade de ações e pensamentos do 

princeps, em uma representação semelhante àquelas de Tibério nos primeiros livros dos 

Anais. Nero era dominado por sentimentos contrastantes de raiva e pudor [pudorem et 

iram] (Tac. Ann. 14. 49, 2), fazendo com ele dirigisse palavras ao Senado incoerentes 

com seu desejo real (Tac. Ann. 14. 49, 3). Por outro lado, Traseia foi descrito como 

alguém de caráter constante [firmitudine animi], cujo discurso de liberdade animou um 

Senado que, segundo Tácito, estava disposto à servidão [Libertas Thrasea servitium 

aliorum rupit]743. Por fim, o relato taciteano deixa claro que o número de vozes 

dissidentes havia aumentado em relação à 59 d.C. e que a confiança nesse número 

inspirou a manutenção de uma decisão senatorial que reclamava para si o direito de julgar 

seus próprios pares livremente, mesmo diante da aparente insatisfação do imperador (Tac. 

Ann. 14. 49, 4). 

Expostas as principais características desse julgamento, gostaria de abrir um 

parêntese para fazer uma consideração importante sobre sua posição na narrativa 

taciteana. Tácito me parece fazer uma organização cronológica improvável dos eventos 

de 62 d.C744. Algumas evidências corroboram com essa hipótese. Por um lado, é pouco 

plausível que o julgamento de Sosiano tenha ocorrido antes da metade do ano, isso porque 

o consul suffectus, Júnio Marulo é quem, de acordo com o relato dos Anais (Tac. Ann. 14. 

48, 2), propõe a pena inicial ao réu – prática mais comum aos cônsules em exercício – 

indicando que ele já havia assumido o cargo naquele momento. Por outro lado, o 

nascimento de Claudia Augusta, a filha de Nero e Popeia é datado de janeiro de 63 d.C. 

e, possivelmente, o casamento entre os dois ocorreu com a gravidez já em andamento745. 

A articulação desses elementos torna bastante improvável que o divórcio entre o 

 

742 Cf. Tac. Ann. 14. 48, 2. Miriam Griffin concorda que o princeps deve ter encorajado ou, pelo menos, 

consentido com a acusação (Griffin, 2000, p. 49). Quanto a isso, convém destacar que o envio antecipado 

de propostas de revisão à antigos decretos imperiais ao princeps em exercício parece ter sido uma prática 

comum no governo neroniano Cf. Tac. Ann. 14. 18). Considerando isso, parece pouco provável que um 

retorno das acusações de asebeia/impietas algo que, certamente, iria contra aquela decisão claudiana 

atestada no capítulo anterior não tivesse sido previamente aprovado por Nero. A participação fundamental 

de Cossussiano Capitão, genro de Tigelino recentemente readmitido no Senado e a postura excessivamente 

rigorosa e posteriormente vacilante do cônsul Marulo, um homem novo e, por isso, mais diretamente 

dependente do favor imperial, também são elementos que contribuem para essa hipótese. Quanto ao 

primeiro, sua presença indica ainda, tal como no caso de Rubélio Plauto, a potencial influência de Tigelino 

sobre essa acusação. Com isso, Tácito procura minar a credibilidade do informante, demonstrando o vínculo 

dessa acusação com Nero (Thomas, 1993, p. 129). 
743 Cf. Tac. Ann. 14. 49, 1. Sobre como Tácito utiliza a escravidão de forma metafórica para narrar a 

inconsistência entre os papéis políticos e sociais exercidos no Principado, cf. Joly, 2004. 
744 Sobre esse tipo de ajuste na narrativa taciteana cf. Bartera. 2011. 
745 A documentação nos permite induzir que Popeia já estava grávida no momento do divórcio. Cf. Tac. 

Ann. 14. 61; Oct. 185; 590. Essa informação nos permite situar o casamento de Nero e Popeia entre abril e 

maio de 62 d.C. 
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imperador e Otávia tenha ocorrido após o julgamento de Sosiano746. Assim, ajustando a 

disposição cronológica da narrativa taciteana, os primeiros acontecimentos relevantes do 

ano de 62 d.C., possivelmente, foram a morte de Burro (Tac. Ann. 14, 51, 1; Cass. Dio. 

62. 13, 3) e a elevação de Tigelino e Fânio Rufo ao comando da Guarda Pretoriana (Tac. 

Ann. 14, 51, 2-3; Cass. Dio. 62. 13, 3). O divórcio de Nero e seu casamento com Popeia 

Sabina (Tac. Ann. 14. 60; Cass. Dio. 62. 13, 1), os assassinatos de Sula Félix e Rubélio 

Plauto e, por fim, a execução de Otávia, se encontrariam, assim, no entremeio daqueles 

eventos iniciais e o julgamento de Sosiano. 

Essa redefinição cronológica é reforçada quando pensamos em retrospectiva, 

especialmente na representação dos principados anteriores, nos quais as dissidências entre 

princeps e Senado sempre assumiram no relato das fontes um contorno mais violento, 

após instabilidades geradas por condenações arbitrárias de senadores à morte747. A nova 

proposta de disposição temporal também ajuda a explicar o caráter político dessa 

acusação e o sucesso da participação dissidente de Traseia Peto. Diante da crise do ano 

de 62 d.C., o interesse urgente do imperador em usar seu veto perante uma decisão do 

Senado poderia significar tanto um sinal de reconciliação como de força, tal como aquele 

empregado por Caio no julgamento – aparentemente, também forjado – de Domício 

Afer748. Em ambos os casos, a falha de Nero em alcançar seus objetivos perante a 

liderança decisiva de Traseia749 sugere certa dificuldade na articulação política do 

imperador com o Senado750, algo que não parece ser coincidência diante do desmanche 

ocorrido na base de apoio fundamental do governo neroniano no ano de 62 d.C. 

Assim, as análises das representações do crimen maiestatis durante esse ano, 

podem ser lidas como indícios de que a desestruturação e substituição do grupo de apoio 

 

746 Essa estrutura expositiva é reforçada pela narrativa de Dião Cássio/Xifilino, que apesar de ser menos 

confiável, na maior parte das vezes, do que a de Tácito, faz muito mais sentido nesse caso. Cf. Cass. Dio. 

62. 14-15. 
747 Alguns exemplos podem ser citados: a execução de Clutório Prisco (Cat. Tib. 14), em 22 d.C, antecede 

uma das principais rupturas do principado de Tibério, no ano seguinte, com a morte de Druso César e a 

ascensão de Sejano. Já o caso de Tício Sabino (Cat. Tib. 36), em 28 d.C. foi o primeiro senador nomeado 

pelas fontes condenado a morte de forma arbitrária por maiestas imminutae, durante o período tiberiano, 

em 28 d.C, marca a intensificação do poder de Sejano em Roma e da sua perseguição aos senadores 

vinculados à Agripina Maior. Sobre Caio, as condenações coercitivas de Lépido e Getúlico (Cat. Cai. 14), 

naquela conspiração de 39 d.C., marcam o ano decisivo para o desenvolvimento da tirania desse princeps. 

Já no governo de Cláudio, a condenação de Caio Ápio Silano (Cat. Cla. 3), intra cubiculum, é exposta por 

Dião Cássio como um dos motivos da revolta de Escriboniano, ambas ocorridas em 42 d.C. 
748 Cf. Cat. Cai. 7. Sobre a discussão do caso de Domício, cf. pp. 251-254. 
749 Como vimos, isso não aconteceu após o matricídio, momento em que Traseia Peto apareceu como uma 

voz isolada na assembleia senatorial. 
750 Com destacou Miriam Griffin, os senadores “primeiro falharam em discernir a vontade imperial e depois 

falharam em ver como corrigir o erro, depois que a carta de Nero os exortou, em tom ofendido, a perseverar 

em sua moderação” (Griffin, 2000, p. 93). 
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do princeps - que deixava de ser vinculado ao círculo construído previamente em conexão 

com Agripina Menor e, através dela, Sêneca e Burro, e passou a se estabelecer em um 

conjunto de relações diretamente dependente do favor de Nero - certamente teve um 

impacto negativo na comunicação já estabelecida entre a casa imperial e as diversas 

esferas de poder que compunham a res publica. A ascensão de Popeia e Tigelino alterou 

peças dentro da aula Caesaris e reorganizou a hierarquia de acesso ao imperador 

estabelecida anteriormente751. Isso fez com que os focos de dissidência de 62 d.C. fossem 

contidos com menos civilidade e traquejo político do que, aparentemente, o foram aqueles 

de 59 d.C. Na documentação literária, essas tensões se manifestaram na representação de 

um número alto de acusações e condenações de maiestas imminutae, durante esse ano. 

São seis registros que foram nominalmente indicados e desses, cinco foram condenados 

- três à morte e dois ao banimento752. Mais uma vez, o crimen maiestatis se viu 

representado não só acompanhando o desenvolvimento da corrupção moral do princeps 

e daqueles que o cercavam, mas também como um dispositivo de controle da ordem 

pública, um espaço de eliminação de conflitos através do exercício do monopólio do uso 

da violência pelo imperador, legitimado extra leges em momentos de emergência. 

5.3.3. O crimen maiestatis e o governo neroniano: 63 d.C. a 68 d.C. 
 

O julgamento de Antístio Sosiano, em 62 d.C fez Nero sentir os limites práticos 

do seu poder de intervenção e isso deve ter gerado certo ressentimento pelo fracasso na 

sua tentativa de manipular o Senado. Grande parte desse ressentimento parece ter sido 

direcionado à Traseia Peto, principal responsável pelo embaraço sofrido753. No entanto, 

 

751 Segundo Miriam Griffin: “Em virtude de sua posição social inferior, Popeia e Tigelino eram mais 

dependentes do favor imperial do que seus predecessores. Portanto, não é surpreendente que eles tenham 

dado conselhos diferentes a Nero e usado meios diferentes para obter seu favor” (Griffin, 2000, p. 104). As 

mortes de Palas e Doríforo, atestadas pelas fontes (Tac. Ann. 14. 45) são indícios que essas transformações 

devem ter afetado a domus Caesaris, eliminando ou relocando indivíduos na hierarquia doméstica. 

Coincidência ou não, outros libertos imperiais parecem ter ascendido, pouco antes e (ou) pouco depois, no 

favor de Nero. Dentre eles destacam-se principalmente Policleto, Epafrodito e Hélio. O primeiro foi 

enviado em 61 d.C., como procurador imperial na Bretenha, para intermediar as desavenças entre o 

procurador equestre Júlio Classiciano e o governador daquela província Suetônio Paulino (Tac. Ann. 14. 

39). O segundo assumiu a posição de secretário imperial (ab epistulis), possivelmente após a morte 

Doríforo. Já o último assume o governo de Roma durante a viagem de Nero à Grécia, em 66-67 d.C (Cass. 

Dio. 63. 12). 
752 São eles: Sula Félix (Cat. Ner. 6), Rubélio Plauto (Cat. Ner. 7), Claudia Otávia (Cat. Ner. 8), Fabrício 

Veiento (Cat. Ner. 11), Antístio Sosiano (Cat. Ner. 9) e Sêneca, o Jovem (Cat. Ner. 10). Desses, os três 

primeiros são mortos e os dois últimos banidos. Só Sêneca é absolvido. A título de comparação, um número 

maior de acusações do que atestado nos oito anos anteriores foi referente ao ano de 55 d.C., no qual três 

casos nominais de maiestas imminutae são registrados pelas fontes e todos os três terminam em absolvições. 
753 Tácito destaca que o papel de Traseia na mitigação da punição de Antístio Sosiano foi uma das razões 

para que Nero desejasse matá-lo, em 66 d.C (Tac. Ann. 16.21.2). Já no ano seguinte ao caso de Sosiano, em 

63 d.C., Traseia Pero foi proibido de ir a cerimônia de celebração do nascimento da filha de Nero e Popeia 
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a despeito da tentativa de Tácito de forçar um ponto de ruptura através dos eventos 

daquele ano (Griffin, 2000, p. 85), nem a liderança dissidente de Traseia e nem a postura 

política mais autoritária de Nero parecem ter sido posições duradouras. Ainda em 62 d.C., 

a própria narrativa taciteana deixa transparecer a volta de uma certa normalidade às 

relações políticas entre imperador e as aristocracias, com o princeps retomando uma 

estratégia comunicativa de civilidade: ele indicou homens de status senatorial elevado a 

cargos importantes (Tac. Ann. 15. 18, 3) e garantiu a liberdade de deliberação em assuntos 

relevantes no Senado, agindo em sintonia com a vontade da maioria dos senadores, 

naquilo que envolvia diretamente a proteção da dignidade dos magistrados e daquela 

própria assembleia aristocrática (Tac. Ann. 15. 19; Tac. Ann. 15. 20-22). 

O breve relato do ano de 63 d.C754 também contribui para indicar, tal como no 

caso dos anos anteriores, de 60 e 61 d.C., que essa normalidade permaneceu. Além dos 

oito capítulos dedicados para a narrativa dos assuntos no Oriente (Tac. Ann. 15. 14-21), 

Tácito só se preocupou em destacar nesse ano o nascimento e morte da filha de Nero e 

Popeia Sabina e a demonstração de respeito do imperador às hierarquias e distinções 

sociais, através, por exemplo, da concessão de assentos diferenciados aos equestres no 

Circo (Tac. Ann. 15. 32). Miriam Griffin sublinhou que essa estabilidade comunicativa 

também permaneceu visível nas emissões monetárias neronianas, como uma continuidade 

da política dos primeiros anos desse governo. Isso é confirmado, segundo ela, pelo uso 

da legenda EX SC [Ex. Senatus Consulto – ou por decreto do Senado] nas moedas de ouro 

e prata, mantido até o final de 64 d.C755. 

Esses elementos me levam a concordar com a proposição de parte relevante da 

historiografia moderna que qualquer ameaça real ao governo neroniano só pode ser 

localizada após o Grande Incêndio de Roma, ocorrido no ano de 64 d.C756. Esse evento 

 

 

Sabina, Claudia Antônia. Tácito chama isso de um anúncio profético [praenuntia] de sua condenação. No 

entanto, o próprio historiador, logo depois de nos contar isso, relata que Nero fala à Sêneca que havia feito 

as pazes com o senador (Tac. Ann. 15. 23, 4). Por um lado, uma ruptura entre os dois parece algo possível, 

já que a narrativa taciteana omite qualquer participação política de Traseia até o momento de sua morte, 

em 66 d.C. e nos conta adicionalmente que ele ficou três anos ausente das reuniões da Cúria (Tac. Ann. 16. 

22, 2). No entanto, se essa ruptura aconteceu, pode não ter sido tão evidente quando Tácito sugere, já Traseia 

só foi oficialmente acusado em 66 d.C (Tac. Ann. 16. 21). 
754 Tácito dedica somente dez capítulos para a narrativa de todo esse ano. Cf. Tac. Ann. 15. 23-32. 
755 Griffin, 2000, p. 85. Nero é o primeiro a estampar essa legenda em moedas de ouro e prata, algo realizado 

desde o início do seu governo. Griffin destaca que a numismática do período neroniano indica que a 

inclusão da legenda de aprovação do Senado nas moedas de ouro e prata – prática incomum nos principados 

anteriores – indica “um gesto de deferência, [mas] não de uma transferência de poder” (Ibidem., p. 59). 

Para ela, isso reforça a ideia de que houve um esforço em estabelecer uma política de cordialidade com o 

Senado. 
756 Cf. Griffin, 2000, p. 165; Champlin, 2003, pp. 120-121; Rudich, 2005 [1992], p. 80. 
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fez com que todo o Império entrasse em uma crise financeira que duraria, pelo menos, até 

o final do período neroniano, em 68 d.C757. Com a urbs parcialmente destruída após o 

incêndio, o princeps aumentou impostos, exigindo grandes somas de indivíduos privados 

e de comunidades inteiras. Além disso, espoliou diversos templos para financiar seu plano 

de reconstrução da cidade (Tac. Ann. 15. 45; Cass. Dio. 62. 18, 4). Dentro desse projeto, 

estava a Domus Aurea, que foi destacada literariamente como um símbolo da 

extravagância e do egoísmo do imperador, acusado de erguer um palácio 

monumentalmente luxuoso, enquanto o resto do Império definhava758. Essa obra 

arquitetônica também se tornou um símbolo máximo, persistente na literatura posterior, 

principalmente Flávia e Antonina, da domesticação da res publica por Nero759. 

Tácito destaca que o ressentimento em relação à Domus Aurea760 também foi 

essencial para impulsionar a Conspiração Pisoniana761, ocorrida cerca de seis meses 

 

757 Os efeitos financeiros dessa crise, certamente arranharam a imagem de Nero em âmbito político com 

grupos de suporte importantes. Dentro da urbs, a plebe foi privada, provisoriamente, da distribuição gratuita 

de grãos (Cass. Dio. 62. 18, 4). Nero ainda aumentou sua participação na parcela da herança de libertos 

imperiais e ignorou testamentos que não lhe fossem suficientemente gratos e precisou adiar o pagamento 

de soldados em exercício e veteranos (Sue. Ner. 32, 1). Sobre isso, cf. Newbold, 1974. 
758 Suetônio relacionou diretamente a situação econômica deplorável do Império – que motivou o 

cometimento de vários crimes – à liberalidade do imperador com gastos excessivos na construção da Casa 

Dourada (Sue. Ner. 31-32). Já Tácito (Ann. 15. 52, 1), expôs que Nero propositalmente se serviu das ruínas 

de Roma para erguer um palácio de ouro e pedras preciosas [Nero usus est patriae ruinis exstruxitque 

domum, in qua haud proinde gemmae et aurum miraculo essent], obra que que ele qualificou como vulgar 

e luxuriosa [luxu vulgata]. 
759 A obra taciteana, por exemplo, inaugura e encerra o relato do Incêndio sobre essa perspectiva. No 

capítulo que precede à narrativa do Incêndio (Tac. Ann. 15. 37, 1), Tácito afirmou que o imperador deu 

inúmeros banquetes públicos pela cidade de Roma, e que passou a tratar toda cidade como se fosse sua casa 

[totaque urbe quasi domo uti]. De maneira complementar, no trecho logo posterior ao relato dessa 

calamidade o historiador antonino ainda destacou que as ruínas da vrbs serviram para o imperador construir 

sua própria casa, a célebre Domus Aurea (Tac. Ann. 15. 52, 1). Já Suetônio (Ner. 39, 2), também destacou 

a domesticação da cidade citando alguns versos satíricos emitidos contra Nero, que falavam que toda Roma 

estava se tornando uma só casa [Roma domus fiet]. Sobre o papel da Domus Aurea na construção do retrato 

de Nero, Mamede Queiroz Dias destacou que: “A subversão dos espaços aristocráticos para, em primeiro 

lugar, dar lugar à Casa Imperial e, em segundo, compartilhá-la com a plebe, fornecia matéria para que a 

elite pudesse amplificar a imagem negativa de Nero após a sua morte.” (Dias, 2019, p. 99). Com base em 

pesquisas arqueológicas e historiográficas, Dias sugere que é uma falácia, alimentada pelo relato de uma 

documentação hostil ao período neroniano, achar que a Casa Dourada se restringiu a uma estrutura privada 

monumental, dedicada somente ao uso do imperador e sua corte (Ibidem., pp. 98-99). No entanto, para esse 

historiador brasileiro, mesmo contendo uma função pública evidente, a solução neroniana para a 

reurbanização dos espaços do Palatino Esquilino e Célio, após Grande Incêndio deve ter parecido afrontosa 

aos olhos da elite social romana, já que substituiu espaços de memória e habitação aristocráticos por uma 

disposição espacial que permitia uma interação simbólica e semântica muito mais ampla do imperador com 

a população citadina, tornando os marcadores hierárquicos da diferenciação social menos evidentes 

(Ibidem., pp. 100-101). 
760 Cf. Tac. Ann. 15. 52. A construção da Domus Aurea, claramente, não foi o único elemento motivador 

dessa conspiração e Miriam Griffin enumerou alguns outros: 1) o ressentimento com a elevação do papel 

dos libertos imperiais; 2) o enfraquecimento do papel do Senado; 3) as mortes arbitrárias e injustificadas 

de membros da família imperial; 4) as manifestações artísticas de Nero, que feriam as virtudes militares 

valorizadas por parte mais tradicional da aristocracia e pela Guarda Pretoriana (Griffin, 2000, p. 166). 
761 Sobre essa conjuração, ela tem uma composição muito similar àquela que matou Caio, em janeiro de 41 

d.C., sendo formada, basicamente, por membros das aristocracias senatoriais e equestres e da Guarda 
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depois do Grande Incêndio. A descoberta dessa conjuração foi um momento de grande 

tensão, seguido por uma perseguição política que acelerou a produção de elementos que 

foram mobilizados no processo de tiranização de Nero nas fontes. É de se esperar que 

uma conjuração desse porte tenha, quantitativamente, um impacto grande na incidência 

de registos de crimina maiestatis na documentação. De fato, os altos números de 

acusações nominais dos anos de 65-66 d.C. superam qualquer outro biênio conhecido até 

aquele momento na história do Principado Romano, só podendo ser comparados ao 

período sangrento que seguiu a queda de Sejano (31-32 d.C), durante o governo de 

Tibério. 

Em resumo, tivemos 42 possíveis acusações nominais de maiestas imminutae 

diretamente vinculadas à Conspiração Pisoniana. São 36 em 65 d.C. e outras seis em 66 

d.C762. Essas acusações geraram nove suicídios antecipados763 e 26 condenações – 11 

desses foram condenados à morte764, 13 ao banimento765 e outros dois foram banidos e 

posteriormente mortos766. Apesar do grande número de casos, é importante destacar que 

só três senadores – possivelmente, aqueles que foram considerados como as lideranças da 

conjura767 - foram condenados à pena capital e nenhum cidadão romano parece ter sido, 

apesar das ameaças, realmente torturado. Além do mais, ao fim do ano de 65 d.C., com a 

conjuração já quase totalmente desarticulada, Nero se preocupou em publicar um édito 

com os depoimentos das testemunhas e as confissões dos condenados em resposta à 

opinião pública que o acusava de ter matado muitos inocentes (Tac. Ann. 15. 73, 1). 

 

Pretoriana. Basicamente, conseguimos mapear o status social de 37, dos 40 acusados: quinze membros da 

guarda pretoriana, oito senadores, treze equestres e uma liberta. Como a documentação deixa claro, por 

mais que Cneu Calpúrnio Pisão tenha dado o nome à conspiração, provavelmente, ele não foi seu principal 

articulador, Dião/Xifilino destaca Sêneca e Fênio Rufo, prefeito pretoriano como as principais lideranças 

(Cass. Dio. 62. 24) enquanto Tácito não consegue apontá-las (Tac. Ann. 15. 49). 
762 Cf. Cat. Ner. 13-48 e Cat. Ner. 51-54; 57-58, respectivamente. É um número bem maior do que aquelas 

26, do biênio tiberiano de 31-32 d.C. De acordo com John W. Thomas, para cada um dos réus neste caso 

foi acusado de conspiração para assassinar Nero: o crime é, portanto, claramente maiestas, embora Tácito 

nunca use esse termo e prefira, em vez disso, usar os termos coniuratio, para se referir à acusação e 

conjurati, para se referir aos acusados (Thomas, 1993, p. 177). 
763 Desses, conhecemos Epícaris, Calpúrnio Pisão, Vestino Ático, Petronio Arbiter, Marco Aneu Mela, 

Anício Cerealis, além de Lúcio Anstítio Veto, sua filha Polita e sua sogra, Sextia. 
764 Cf. Sêneca, o Jovem, Flávio Cevino, Pláucio Laterano, Marco Aneu Lucano, Afrânio Quintiano, Cláudio 

Senécio, Sulpício Asper, Faênio Rufo, Súbrio Flavo, Claudia Antônia (Filha de Cláudio), S. Cornélio 

Cipião Salvidieno Orfito. 
765 Cf. Nóvio Prisco; Ânio Polião; Glício Galo, Vergínio Flavo, Musônio Rufo, Cluvidieno Quieto, Júlio 

Altino, Júlio Agripa, Blício Catulino, Petrônio Prisco, Cesênio Máximo, Cedícia (Esposa de F. Cevino) e 

Públio Galo. 
766 Me refiro aqui a Rúfrio Crispino e Júnio Silano. 
767 São eles: Sêneca, Cevino e Laterano. Dio Cássio/Xifilino nomeia Sêneca como um dos líderes da 

Conspiração (Cass. Dio. 62. 24). Tácito destaca que Laterano e Cevino seriam os responsáveis por iniciar 

o crime, o primeiro distraindo o imperador e o segundo desferindo a primeira apunhalada (Tac. Ann. 15. 

53). 
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No mais, não há nenhuma novidade fundamental nas representações do crimen 

maiestatis na Conspiração Pisoniana No entanto, algumas tópicas já discutidas 

anteriormente são reforçadas e condensadas dentro dos relatos das acusações. Por 

exemplo, mais uma vez, esse crime aparece como uma ferramenta de violência 

institucional legítima, usada em momentos de emergência, como garantia final da 

manutenção da ordem pública e da estabilidade política e social. Essa legitimidade de 

ação, porém, não era definida por qualquer restrição legal imposta ao princeps, mas pelos 

limites éticos e morais que ele seria ou não capaz de ultrapassar. Nero não é culpabilizado 

por punir os conspiradores (Tac. Ann. 15. 73, 2), mas pelo excesso de crueldade com que 

fez isso (Sue. Ner. 36) e pela sua má gestão da justiça, permitindo que muitas mortes de 

inocentes acontecessem (Tac. Ann. 15. 71; Cass. Dio. 62. 24), fossem elas promovidas 

por seus intermediários diretos, por delatores, ou por ele próprio, visando à eliminação de 

rivais e desafetos pessoais768. 

Ou seja, como já pudemos perceber até aqui em análises anteriores, a crítica não 

está no crimen maiestatis em si, mas na maneira pela qual ele é apropriado 

egoisticamente, desestruturando a ordem pública que ele declarava proteger. É novamente 

marcante que essa apropriação não seja exclusiva do César, mas dependa diretamente do 

seu arbítrio para ser ou não viabilizada. Nesse ponto, a centralização da responsabilização 

da documentação literária no imperador parece ser justa. Era esperado que outros 

indivíduos procurassem se aproveitar desses momentos de instabilidade pontual ou 

sistêmica para alcançar ambições pessoais e isso ajuda a explicar a existência de um 

princeps, para a estabilidade do sistema político. O que não era esperado, porém, era que 

o imperador se deixasse influenciar por esses indivíduos, potencializando a instabilidade 

a um nível de violência semelhante à de um conflito civil. 

Os papéis literários ocupados por Tigelino e Popeia Sabina, bem como por alguns 

libertos, imperiais ou não, foram essenciais para o desenvolvimento desse último ponto. 

Quanto à imperatriz e ao prefeito da guarda, as fontes destacam que eles compuseram o 

tribunal doméstico do princeps, que ficou responsável pelos julgamentos de boa parte 

daqueles envolvidos na conjuração (Tac. Ann. 15, 61, 2). Nessa posição, eles venderam 

 

 

768Cf. Tac. Ann. 15. 58; 15. 60. Como John W. Thomas destacou, em casos como esses, “a acusação real 

muitas vezes esconde uma acusação oculta, geralmente um rancor pessoal da parte do imperador” (Thomas, 

1993, p. 177). De acordo com ele, só 20 dentre os acusados são nomeados por Tácito como conspiradores 

reais, os demais são relacionados nos “Anais” à objetos da vingança privada do imperador (Ibidem., p. 177). 

Griffin, 2000, pp. 168-169 também analisa a condenação daqueles que tem sua inocência atestada pelas 

fontes. 
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absolvições e promoveram condenações (Cass. Dio. 62, 27) – como vimos que, durante 

o governo de Cláudio, Narciso e Messalina foram acusados de fazer. Já os libertos, mais 

uma vez, parecem ter sido essenciais para a viabilização tanto das políticas conspiratórias, 

como anti-conspiratórias769. Não foi à toa que Dião/Xifilino destacou que enquanto 

muitos inocentes foram punidos, amigos infiéis e servos domésticos prosperaram nas 

perseguições que se seguiram à descoberta da Conspiração de Pisão. Esses dois pontos – 

sobre a influência nociva de dentro e fora da domus Caesaris - reunidos demonstram 

como a perda de controle do imperador sobre sua própria casa aparece espelhada no 

enfraquecimento das hierarquias sociais em outras casas aristocráticas, comprometendo 

todo o sistema. 

Mesmo diante dessas questões tão relevantes, a grande denúncia presente no relato 

da Conspiração Pisoniana - feita principalmente por Tácito, mas igualmente visível na 

obra de Dião Cássio/Xifilino - está vinculada à exposição da maneira individualista e 

pouco preocupada com o bem coletivo pela qual as aristocracias romanas se 

movimentavam no cenário político. Fica claro, desde início do relato dessa conjuração, 

que, acima de tudo, esse movimento não teve coesão interna, nem foi representativo de 

um grupo ou estrato social, seja no objetivo de implantar uma filosofia política inovadora 

ou de transformar a ordem pública vigente, mas foi um movimento pessoalmente 

direcionado contra Nero. Tácito (Ann. 15. 49-50) destaca que as motivações entre os 

envolvidos foram, no geral, vinganças pessoais ou a perspectiva de alcançar favores 

políticos. Ou seja, a maior parte dos conjurados participou da conspiração inspirada em 

questões individuais e egoisticamente orientadas. 

Claramente, isso refletiu no desmembramento da conjuração, após sua revelação. 

No geral, a descrição de Tácito demonstra um espetáculo sombrio, no qual nenhuma 

fidelidade ou consciência coletiva pode ser observável, salvo a participação elogiosa de 

uma liberta, Epícaris (Cat. Ner. 28), que se portou de maneira mais digna, inclusive diante 

da tortura, do que a maior parte daqueles que deveriam ser os aristoi, os mais virtuosos 

da sociedade romana (Cass. Dio. 62. 27, 3-4; Tac. Ann. 15. 51). Isso transparece em 

números: sobre as primeiras 21 acusações envolvendo a conspiração e nominalmente 

 

 
769 A liberta Epícaris, é descrita por Tácito como uma recrutadora, responsável por ganhar novos membros 

para a Conspiração. (Cass. Dio. 62, 24). O maior exemplo disso foi que um liberto de um dos envolvidos, 

Milico, foi quem denunciou a conspiração a um liberto do imperador Epafrodito (Tac. Ann. 15. 55). É 

também um liberto (Fortunato) quem causou a morte de Lúcio Anstítio Veto, sua filha Polita e sua sogra 

Sextia (Tac. Ann. 16, 10-14). Cf. ainda os casos de Petrônio (escravo corrompido) e P. Galo (Tac. Ann. 16. 

12) 
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citadas na narrativa taciteana, sabemos os nomes dos acusadores em 13. Onze dessas 

delações foram feitas por conjurados que entregaram seus colegas na esperança de 

alcançarem o perdão imperial770. Dos seis acusados que foram absolvidos, é bem possível 

que pelo menos quatro tenham ganhado o perdão por delatarem outros conspiradores771. 

O poeta Lucano, um dos conspiradores/delatores que não tiveram tanta sorte, por 

exemplo, delatou a própria mãe (Cat. Ner. 42), na esperança de ter seu envolvimento na 

conspiração perdoado772. 

Conforme transparece no relato das fontes literárias (Tac. Ann. 15. 58; 16. 14; Sue. 

Ner. 32, 2), esse cenário de promoção e premiação de delações e delatores - que também 

é um cenário de medo generalizado - acaba despertando um novo período de caos e 

extremismos, no qual qualquer coisa se tornava desculpa para uma acusação. É bem nesse 

lugar que Nero é inserido por Tácito (Ann. 16. 15) nesse momento. Segundo o historiador, 

o princeps sempre tinha sido medroso [pavidum semper], mas agora, após a Conspiração 

Pisoniana, ele estava aterrorizado [magis exterritum]. Isso reflete uma tópica mais ou 

menos comum, que Sêneca deixa bem clara no De Clementia tendo em mente os 

antecessores de Nero: violência, medo e tirania são uma tríade inseparável. A violência 

desmedida é a principal arma do tirano, mas também é a expressão do seu medo e aquilo 

que corrói o seu próprio poder, pois faz com que os rancores que o cercam aumentem, 

tornando sua posição insustentável, sempre instável, vigilante e insuficiente773. 

Diante desse contexto, a administração real da justiça, a seleção de culpados e 

inocentes, conspiradores e não conspiradores, tornava-se cada vez menos importante 

diante do propósito político final: a eliminação de antagonismos e a garantia de 

preservação da ordem. Mesmo cometendo muitas injustiças, aposta-se na desarticulação 

da conspiração que, levada adiante, causaria muito mais dano com uma guerra civil, ou 

uma mortandade igualmente sem critério ou justiça daqueles que estavam à frente da casa 

imperial. Nesse momento que, como já vimos na análise feita sob Tibério, há uma 

transformação narrativa essencial do princeps em um completo tirano, e é nesse ponto, 

específico que o crimen maiestatis se torna, por silogismo, uma ferramenta dessa tirania. 

 
 

770 Cf. Cat. Ner. 13-15; 17-21; 23-25; 42. 
771 Tácito destaca claramente que esse foi o caso dos senadores Antônio Natalino e Cervário, no entanto 

parece possível que o mesmo tenha acontecidos nos casos de Estácio Próxumo e Gávio Silvano, ambos 

membros da guarda pretoriana. 
772 Cf. Tac. Ann. 15, 56. Acília, posteriormente, é absolvida (Tac. Ann. 15, 71) e Lucano, condenado (Sue. 

Luc. 2-3). 
773 Cf. Sen. Clem. 3. 10, 3. Tal como o caso de Plutão, destacado no Capítulo 1, o poder legitimado pelo 

medo é um reflexo não só daqueles que sustentam esse poder, mas também daquele que o exerce. Cf. p. 37. 
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Isso fica claro no retrato das fontes, sobre a mudança da postura do imperador nos casos 

de maiestas imminutae nos anos posteriores à Conspiração Pisoniana, até o final do seu 

governo. 

Nesse período - salvo o exemplo da acusação de Salieno Clemente contra Júnio 

Gálio (Cat. Ner. 47), irmão de Sêneca, na qual o Senado foi atendido com sucesso ao 

pedir ao acusador para retirar as acusações, para evitar que as calamidades públicas 

fossem reavivadas por ódios pessoais (Tac. Ann. 73, 3) - a postura do princeps na 

administração dos casos de maiestas imminutae mudou de maneira considerável. Nero 

abandonou completamente suas preocupações em exercer a clemência, agindo inclusive 

como acusador – tal como nos casos de Caio Cássio Longino (Cat. Ner. 50) e Júnio Lúcio 

Silano (Cat. Ner. 49). Além disso, a influência direta daqueles intermediários do poder 

imperial é sentida de forma muito mais clara: Tigelino aparece direta ou indiretamente 

envolvido em pelo menos seis das 17 acusações de maiestas imminutae entre 66 e 68 

d.C.774 e o liberto, Hélio, deixado no comando de Roma enquanto Nero se retirou para 

sua excursão na Grécia em, pelo menos, outras duas775. 

Esse movimento também transparece na documentação consultada776. Tácito 

referiu que, ao final de 65 d.C., Nero dedicou o fim da conspiração a Júpiter Vingador 

(Tac. Ann. 15. 54, 3) e, pouco depois, se recusou a aceitar elogios do Senado (Tac. Ann. 

16, 4. Isso indica uma mudança de direcionamento político do princeps. Suetônio (Ner. 

36-37) também ressalta que, após a Conspiração Pisoniana, Nero passou a se portar de 

maneira desrespeitosa e conflitiva em relação ao Senado e omissa em relação à plebe e 

aos pretorianos. O biógrafo destacou ainda que, nessa época, o imperador exerceu a 

 
 

774 Tigelino ou pessoas ligadas a ele, como seu genro Cossussiano Capitão, foram responsáveis pelas 

acusações contra Petrônio Prisco, M. Aneu Mela, Traseia Peto, Helvídio Prisco, Pacônio Agripino e Cúrcio 

Montano. 
775 Sabemos pouco sobre o período em que Nero esteve na Grécia e Hélio coordenou os assuntos políticos 

em Roma. No entanto, possivelmente foi esse liberto imperial que lidou com a dissolução da Conspiração 

de Viniciano e com as dissidências em Roma entre boa parte dos anos de 66 e 67 d.C. Os casos mais 

notáveis de maiestas imminutae, diretamente relacionados à Hélio, são os de Quinto Sulpício Camerino 

Pético (Cat. Ner. 61) e seu filho Quinto Sulpício Camerino Pítico (Cat. Ner. 62). Sobre a conspiração de 

Viniciano cf. Griffin, 2000, pp. 177-182. 
776 As medidas práticas tomadas por Nero também corroboram com essa perspectiva. Como Miriam Griffin 

apontou, nos anos finais de seu governo, Nero iniciou uma ampla política de substituição dos governantes 

provinciais. Homens de nobreza antiga e histórico militar elevado, promovidos no início do seu governo, 

foram substituídos por outros, de linhagem menos nobre, ainda que capacitados, diretamente dependentes 

do patrocínio do imperador. Griffin não indica que isso pode ter sido por conta da Conspiração Pisoniana, 

mas aponta que isso fez parte de uma política de não reconhecimento das conquistas militares dos antigos 

generais e de reconhecimento dos feitos dos delatores da conspiração. Essa política de distribuição de 

benefícios, segundo ela, causou o descontentamento e a desconfiança dos senadores (Griffin, 2000, pp. 115- 

118). 
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justiça sem nenhum critério ou observar nenhuma medida, somente seguindo seus 

próprios caprichos, e que estava disposto a estender os limites do poder do imperador até 

um ponto que nenhum outro jamais havia chegado (Sue. Ner. 37, 1). Já Dião 

Cássio/Xifilino, destacou que após 65 d.C., Nero proclamou publicamente o seu ódio pelo 

Senado e perseguiu a aristocracia senatorial visando arrecadar fundos para os seus 

projetos dispendiosos e de pouca serventia pública (Cass. Dio. 63. 17). Além disso, ele 

também teria abandonado completamente o governo do Império para se dedicar a suas 

exibições artísticas. 

Em resumo, existem pontos de ruptura reais, ainda que progressivos, na 

comunicação direta entre Nero e as instituições que sustentam sua posição, e todos, em 

maior ou menor grau, são essenciais para a derrocada final do seu governo, em 68 d.C. 

No entanto, o fim do principado de Nero não me parece poder ser atribuído somente à 

Conspiração de Pisão, ou mesmo ao Grande Incêndio de 64 d.C., ou a qualquer fato 

isolado, como o matricídio, o divórcio de Otávia, ou a condenação de senadores à morte. 

Como a própria representação do crimen maiestatis nesse governo indica, o fracasso final 

de Nero deve ser entendido em camadas, pequenos incêndios, crises conjunturais, que 

apesar de potencialmente dissipáveis de maneira isolada, quando sobrepostas, minaram 

as estruturas do poder do princeps, que se baseavam na confiança sobre sua capacidade 

de condução do Império e na percepção de segurança e ordem, bem como de prosperidade 

para alguns e garantia de acesso aos elementos básicos para a sobrevivência para muitos. 

Nesse sentido, a instabilidade política e a insegurança econômica vividas no final desse 

principado devem ser entendidas, assim, como o encadeamento de uma série de situações 

que foram se acumulando com uma interpretação que se tornou crescentemente negativa. 



310  

6.0. Conclusões Gerais. 
 

Fernand Braudel, no artigo “História e Ciências Sociais: a longa duração” (1965), 

destacou que nós, historiadores, devemos ser particularmente cuidadosos ao analisarmos 

os processos históricos de curta, média e longa duração, nas quais acontecimentos, 

conjunturas e estruturas, respectivamente, se movimentam em velocidades distintas, 

indicando, ao mesmo tempo, consistência e fluidez. O cuidado com o tempo histórico foi 

um ponto importante, considerado no decorrer dessa tese. Por isso, uma conclusão mais 

geral desse estudo foi que as representações do crimen maiestatis são uma excelente 

forma – ou fôrma777 – para se pensar nessas velocidades distintas que compõem o 

processo histórico e que definiram os movimentos formativos da estrutura política e social 

dos romanos. 

Essa constatação só é possível porque praticamente toda literatura e cultura 

material produzidas sobre maiestas - estabelecidas em diferentes documentos, escritos 

em épocas, estilos e com motivações igualmente distintos – se comunicaram não só com 

os contextos e temporalidades retratados, mas também com aqueles anteriores e 

posteriores a eles, através de um conjunto de imagens sobrepostas que que dialogam entre 

si. Diante disso, a concepção de maiestas e aquilo que qualificava sua diminuição em 

campo jurídico apresentaram-se como elementos de grande elasticidade, resistentes a 

continuidades e descontinuidades e que, ao mesmo tempo, não tiveram papéis históricos 

e nem literários meramente passivos. Ou seja, as representações do crimen maiestatis nos 

escritos ciceronianos, nas biografias de Suetônio ou na historiografia analítica de Tácito, 

por exemplo, apesar de se referirem na maior parte das vezes a acontecimentos pontuais, 

foram compostas a partir de uma amálgama de passados e suas diferentes interpretações, 

mas também foram elementos construtivos das realidades históricas dos seus próprios 

contextos de escrita e de períodos posteriores a eles. Em outras palavras, os casos 

particulares só eram compreensíveis diante de uma tradição que articulava a experiência 

de diferentes temporalidades e espaços sociais ao mesmo tempo. 

Essa tradição, por sua vez, só fazia sentido para os antigos na sua mobilização 

para a compreensão e intervenção em realidades específicas. Como vimos, o geral não 

dominava o particular, como, por exemplo, a ordenação legal não determina por si o 

 
 

777 Sobre forma (fôrma), ela é, basicamente, uma delimitação generalizante, definida pelo historiador com 

o objetivo aumentar o potencial analítico de um período, temporalidade ou de um conjunto de registros 

documentais. Sobre essa definição cf. Guarinello, 2003. Para alguns exemplos da multiplicidade de formas 

possíveis para o estudo do Império Romano, cf. Faversani; Joly, 2013. 
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julgamento dos casos. Contudo, o particular também não está desligado de quadros mais 

gerais e o julgamento dos casos não pode se dar sem uma mobilização de normas gerais. 

Há uma relação dialética e de transformação permanente articulando e construindo 

mutuamente o que podemos considerar analiticamente particular e geral nas disputas em 

torno dos casos de maiestas. 

A literatura que abordou o crimen maiestatis nos séculos I a.C e I d.C, também 

selecionou e condicionou os relatos compostos através de escolhas que melhor se 

adequavam aos interesses e objetivos políticos e retóricos de seus autores. 

Exemplificando, isso aconteceu quando as fontes enfocaram na condução intra cubiculum 

dos julgamentos de maiestas por alguns imperadores, ou quando a dinâmica de 

apresentação desse crime se enquadrou em um contexto de “guerra civil”, com execuções 

e perseguições intermináveis. Em ambos os casos, o crimen maiestatis serviu ao objetivo 

maior daquelas narrativas: a demonstração das características obscuras e despóticas que 

poderiam tomar conta de um determinado contexto caso os homens bons e virtuosos se 

vissem afastados ou eliminados do jogo político. Isso valia para os imperadores, mas 

como pudemos perceber de forma quase generalizada, era válido também para o conjunto 

da aristocracia. 

Assim, apesar de ser parte desses diferentes contextos e suas interpretações, o 

crimen maiestatis também foi, dentro do contexto literário geral que aborda o período 

estudado, uma ferramenta retórica, utilizada persuasivamente para dar ênfase a ações e a 

personagens dentro das narrativas analisadas. Como vimos, isso não invalidava os 

aspectos históricos de suas representações, mas as tornou repletas de anacronismos e 

outros vieses a serem tratados do ponto de vista metodológico. Tentamos compreender e 

qualificar esses aspectos da melhor forma possível, visando desconstruir uma 

interpretação historiográfica mais restrita, baseada nos preconceitos e padrões morais dos 

indivíduos e grupos que foram responsáveis por compor a documentação que foi 

analisada. Esses, em sua maior parte pertencentes à elite política imperial, apontaram 

problemas e fizeram julgamentos de valor que nem sempre foram extensíveis ou 

igualmente relevantes aos demais estratos sociais ou mesmo à própria elite, um grupo 

não-homogêneo e dinâmico. 

Essa lógica de composição e recepção foi parcialmente responsável pela 

variabilidade e pluralidade de representações e interpretações disponíveis do crimen 

maiestatis. O diálogo dentro dessa multiplicidade só é possível, entretanto, porque o 

conjunto dessas imagens, ainda que sobrepostas ou contrapostas, conversam entre si 
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tornando-se inteligíveis para os romanos dos diferentes séculos que se seguiram à 

publicação inicial da legislação que tipificou esse crime. Foi, justamente, diante desse 

cenário de construção e desconstrução contínua que, fosse como conceito literário ou 

jurídico – ainda que, esse último, literariamente construído –, maiestas foi sendo 

permanentemente adequada ao discurso e ao vocabulário político dos romanos em novos 

contextos, principalmente a partir do século I a.C, tornando-se parte relevante e cada vez 

mais rica de uma sobreposição de semânticas e temporalidades categorizadas como 

“republicanas” e (ou) “imperiais” que nos ajudam a compreender diferentes realidades 

políticas e sociais, assim como também ajudaram aos próprios romanos de diferentes 

contextos a construir, pensar e representar essas realidades. 

Como conceito literário, só se pode entender maiestas na medida em que levamos 

em conta não só seu sentido, mas também o histórico de suas diferentes apropriações em 

momentos distintos. Isso acontece porque esse termo se estabeleceu dentro de um modelo 

indicativo de interdependências relacionais entre sujeitos de diferentes posições 

hierárquicas. Essa relação seria, inicialmente, desenhada preferencialmente em um 

contexto externo-internacional, no qual um projeto imperialista romano - de supremacia 

perante outras nationes, fossem elas vizinhas ou agrupadas em seu Império em expansão 

- foi colocado em prática. Entretanto, essa mesma relação também seria adaptada a uma 

lógica interna de poder, que se viu comprometida diante de um conflito personalista de 

indivíduos e grupos aristocráticos, que competiam intensamente pelo controle e pela 

tutela sobre as instituições romanas. 

Como um conceito juridicamente construído no final do século II a.C, pela lex 

Appuleia, o crimen maiestatis populi romani imminutae, foi ainda uma tentativa de definir 

espaços de poder legítimos e conter a competição sangrenta entre as aristocracias do 

Império - cada vez mais plurais, hierarquicamente desiguais e, ainda, menos coesas e 

homogêneas - e seus efeitos nocivos sobre as instituições republicanas. No entanto, sendo 

parte das mesmas instituições que buscava proteger e tendo sua interpretação definida 

pelas estruturas de poder que o cerceavam, esse crime sofreu com problemas semelhantes 

a elas. Desse modo, paradoxalmente, a legislação que foi criada para colocar limite a 

disputas de caráter pessoal, foi capturada por essas disputas na medida em que maiestas 

foi crescentemente personificada nas mais importantes lideranças dessa aristocracia. Com 

isso, foi apropriada com regularidade por aqueles que dominavam circunstancialmente 

ou conjunturalmente a ordem pública, ficando sujeita a múltiplas leituras e reformulações. 

Isso, junto à dificuldade de se definir o que diminuía a maiestas do povo romano, acabou 
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tornando o crimen maiestatis suscetível às várias instabilidades políticas e disputas pelo 

controle legítimo sobre a legalidade, elementos centrais para as representações literárias 

do e sobre o século I a.C. 

Mesmo diante da sua incapacidade de proteger as instituições romanas de avanços 

e ambições pessoais, os tribunais de maiestas imminutae construíram desde cedo um 

espaço minimamente regulado de conflitos e de negociação de fronteiras políticas, 

especialmente quando comparado com os cenários de guerras civis. Com isso, ajudaram 

a fundamentar o exercício legítimo do poder e da violência, projetando legalidade sobre 

os mais variados discursos de legitimação e ajudando a construir a representação da 

realidade vigente em diferentes conjunturas, que alteraram progressivamente a maneira 

pela qual os romanos enxergavam o sistema político em que viviam. Nesse sentido, a 

negociação dos limites da associação jurídica entre a maiestas populi romani com as 

instituições, grupos e indivíduos que compunham a res publica - um processo que não foi 

nem republicano e nem imperial, mas múltiplo, sobrepondo essas duas temporalidades - 

foi um exemplo de como os tribunais de maiestas podem ser lidos como esse importante 

espaço dialético de transformação social. 

Todos esses aspectos afetaram diretamente as representações do crimen maiestatis 

durante os anos que seguiram ao fim das Guerras Civis do século I a.C. Durante o governo 

dos Júlio-Cláudios, profundas alterações foram produzidas no sistema político romano. 

Apesar de ter se baseado em uma estrutura e semânticas políticas habituais, tradicionais 

e republicanas, esse período teve um forte caráter experimental, que visou integrar e 

articular essencialmente o bem-estar e a segurança da comunidade e a sobrevivência de 

um princeps e de sua domus, restringindo a disputa faccional que mobilizou as 

aristocracias imperiais dos séculos II a.C e I a.C. Isso refletiu nas representações do 

crimen maiestatis, que em boa medida evidenciam as inconsistências e limites dessas 

experimentações. Mesmo assim, após 27 a.C, os julgamentos de maiestas imminutae 

continuaram aparecendo nos relatos literários como um mecanismo de negociação de 

fronteiras políticas - gerando legalidade e legitimidade - mas também de proteção e 

controle sobre a ordem pública e, com isso, de repressão sobre antagonismos potenciais 

e efetivos. 

A centralidade assumida por um indivíduo e sua casa para a securitas publica não 

significou que o crimen maiestatis passou a ser ilustrado pelas fontes com um menor 

potencial de indefinição e nem que os problemas e contradições que o envolviam foram 

inteiramente resolvidos. No entanto, me parece inegável que o ponto focal da noção de 
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maiestas imminutae foi melhor circunscrito ao ser canalizado em última instância na 

manutenção da dignidade e autoridades superiores do imperador e na segurança e 

perpetuação da domus Caesaris. Com isso, o espaço de negociação entre o que 

caracterizaria ou não a diminuição da maiestas populi romani também foi mais bem 

delimitado, tornando-se mais efetivo. Não é à toa que boa parte dos relatos literários de 

ações judiciais no Principado que envolveram o crimen maiestatis são mais focados. Isso 

se torna ainda mais claro quando, como fizemos, se compara esse cenário com uma 

realidade bastante distinta das fontes republicanas, que dão um enfoque maior aos crimes 

de repetundae e ambitus. 

É igualmente notável que a imensa maioria desses casos esteve vinculada a ações 

direcionadas contra os principes ou membros de sua casa enquanto na República a 

maiestas está ligada a uma variabilidade bem mais de objetos. Isso reflete na 

representação do crimen maiestatis nas fontes. Elas mostram que a apropriação desse 

crime em torno do princeps, em espaços reduzidos e mais bem delimitados, potencializou 

sua utilização para a manutenção da ordem pública. Esse cenário redirecionou a 

competição política aristocrática por honos e dignitas, já que o serviço público, que 

condicionava esses dois atributos, passou a estar, cada vez mais relacionado aos 

imperadores. 

Tal cenário se tornou ainda mais evidente quando, durante o governo de Augusto, 

os julgamentos de maiestas foram transferidos para os tribunais senatoriais. Como vimos, 

esses tribunais eram supervisionados diretamente pelo próprio imperador, que passou a 

agir como uma figura moderadora diante de possíveis dissidências entre os patres. Esse 

movimento fundamentou um pacto de reciprocidade no qual o princeps e o Senado – as 

principais forças políticas da res publica naquele momento – se protegeriam mutuamente: 

o primeiro viabilizando a estabilidade dos privilégios e das hierarquias sociais, 

distribuindo ponderadamente os benefícios e as dignidades públicas e o segundo 

suportando politicamente e simbolicamente o poder imperial, conferindo-lhe legitimidade 

e autoridade e enfrentando qualquer dissidência interna que pudesse ameaçá-lo. 

Um fator importante que pudemos notar fortemente na construção das fontes e na 

visão dos diversos principados estudados é a construção de uma memória favorável do 

governo de Augusto em contraposição às de seus sucessores. Nesse sentido, as 

dificuldades vividas por esse imperador, bem como os muitos atritos dele com a 

aristocracia, muitas vezes sangrentos, além dos confrontos entre grupos de interesse, 

aristocráticos e domésticos, foram esmaecidos ou simplesmente apagados nas fontes 
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posteriores. Enquanto isso, os governos de seus sucessores sofreram a mesma operação, 

mas em sentido contrário: os momentos de maior harmonia foram apagados ou relegados 

a uma importância menor nos relatos, que davam mais atenção a aspectos que pudessem 

ressaltar os conflitos, a insegurança e, por fim a tirania. Nesse sentido, percebemos, como 

tem sido indicado pela historiografia mais recente, a necessidade de ler essas fontes 

considerando esses vieses. Contudo, ainda que percebamos claramente que o governo de 

Augusto não foi tão bom quanto é apresentado nas fontes posteriores, do mesmo modo 

que os de Tibério, Calígula, Cláudio e Nero não foram tão ruins, é central compreender 

públicque a construção dessa memória de um modelo augustano foi central para o 

entendimento tanto do funcionamento do Principado quanto para a legitimidade da 

aplicação do crime de maiestas. 

A estabilidade dessa relação aprece no relato das fontes baseada, em grande 

medida, na capacidade do próprio imperador de gerenciar as pressões políticas e sociais 

às quais ele era submetido. Isso acontecia principalmente porque na falta de uma 

constituição clara, que delimitasse o que era maiestas imminutae, qual eram os limites da 

atuação princeps e qual a função da domus Caesaris na res publica, a boa comunicação 

entre o imperador e os demais agentes de poder que condicionavam e viabilizavam sua 

atuação política se tornou o fundamento definidor do papel e das representações do 

crimen maiestatis nas fontes. 

Assim, nos momentos em que a comunicação entre o imperador e o Senado foi 

exibida como saudável e recíproca, os tribunais de maiestas também foram representados 

como elementos reguladores do conflito e da competição política por dignidades públicas, 

pois a proteção do bom imperador e a definição de limites para as ambições individuais 

dos agentes políticos eram elementos que foram se tornando imbricados na proteção e 

segurança do Império. 

Essas fronteiras, no entanto, eram constantemente negociadas e reformuladas 

frente a problemas que se apresentavam a cada momento. Diante desse dinamismo, o 

crimen maiestatis também apareceu literariamente representado como uma ferramenta de 

repressão, principalmente nas vezes em que se entendeu que essas fronteiras negociadas 

foram transpostas. Esse entendimento no mais das vezes era teleológico, na medida em 

que dependia de um julgamento mais geral do conjunto de um governo ou de uma 

conjuntura desse e, especialmente, dos resultados alcançados. Se a uma intervenção mais 

dura se seguia uma pacificação dos conflitos, a intervenção, mesmo assim, poderia ser 

tomada como legítima, enquanto, caso os resultados fossem desfavoráveis, essa mesma 
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ação poderia ser interpretada como tirânica. Desse modo, quando essa característica 

repressiva assegurava a manutenção da ordem pública e das hierarquias sociais ela foi, na 

maior parte das vezes, considerada uma atividade que, apesar de desagradável, era 

inerente à sobrevivência e ao bem-estar do Império. Não era tirania, mas uma medida 

necessária em um quadro de excepcionalidade. No entanto, as fontes consultadas 

consideram que os limites considerados aceitáveis são ultrapassados na aplicação do 

crimen maiestatis quando associado à instabilidade no sistema, pois potencializava 

conflitos e antagonismos, que poderiam ser expressos pelo imperador, assim como 

através ou apesar dele, caracterizando a tirania e servindo, no limite, para justificar a 

supressão do governo. 

Basicamente, essa instabilidade poderia se manifestar tanto devido ao excesso de 

presença do princeps quanto à sua ausência temerária – fosse ela física ou política. No 

primeiro caso, os imperadores foram retratados optando por ampliar o controle pessoal 

sobre os tribunais públicos, ignorando a necessidade de publicidade da administração da 

justiça ou retirando prerrogativas de participação senatorial, bem como privilégios 

estamentais que marcavam distinções sociais centrais para a manutenção da ordem social. 

No segundo, os principes aparecem nas fontes afastados ou omissos em relação à 

administração do Império, permitindo que os antagonismos se expressassem de maneira 

mais direta e menos delimitada, aumentando os níveis de violência arbitrária dentro do 

sistema. A ausência física ou política, redundando na incapacidade de preservação da 

maiestas em suas diferentes acepções possíveis através do princeps, serviria, assim, para 

justificar a sua substituição. 

Nesses dois casos, a postura do imperador aparece com um potencial equivalente 

de gerar dissidência social e conflito político quanto a sua existência de moderar esses 

elementos. Desse modo, ambos cenários deixavam a res publica à mercê de um conflito 

direto, desregulado e com potencial de violência quase ilimitado, de maneira semelhante 

àquele das guerras civis. Diante disso, o crescimento na incidência de casos de maiestas 

imminutae na literatura em situações de instabilidade não é surpreendente. Situações de 

desequilíbrio afetavam diretamente no retrato do crimen maiestatis nas fontes. Quando 

retratadas de acordo com o excesso de presença, vimos o imperador utilizando desse 

crime para constranger e reprimir demonstrações isoladas de valor e liberdade 

individuais, alienadas de seu controle, interferindo na justiça pública para perseguir 

desafetos políticos ou satisfazer ambições e desejos pessoais. Dessa maneira, ele 

incentivava delações e amplificava a competitividade aristocrática ao seu máximo, 
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visando balcanizar potenciais elementos de oposição e instabilidade. Já quando a 

maiestas imminutae se manifestava na ausência do princeps, o vazio deixado também 

incentivava o conflito e a competição, pois o sistema perdia seu elemento regulador e era 

deixado à mercê de uma aristocracia inepta, sem capacidade de liderança e articulação 

política, que não hesitava em ignorar o bem coletivo diante da possibilidade de satisfação 

de ambições pessoais. 

Em ambos os cenários o crimen maiestatis é ilustrado como um caminho aberto 

para a concretização de ódios e ambições pessoais no qual a maiestas principis se tornava 

um elemento tão abstrato e manipulável quanto à maiestas populi romani o fora. Isso só 

acontecia porque, independentemente dos bons ou maus principes, estamos diante de uma 

aristocracia retratada como viciosa e incapaz. Desde a promulgação do da primeira lei 

prevendo o crimen maiestatis, no final do século II a.C., a elite política romana vinha se 

mostrando dividida e pronta para utilizar da res publica para eliminar desafetos pessoais, 

protagonizar vinganças familiares ou ascender politicamente dentro e fora do cursus 

honorum. As fontes, no geral, não se omitem ao retratar que esse problema atravessava 

gerações. Por exemplo, esse é o principal ponto da narrativa de Salústio sobre a 

Conjuração de Catilina (63 a.C) e Tácito, mais de um século depois deixa claro que a 

corrupção da aristocracia ainda é uma realidade: tanto que para esse historiador mesmo 

diante da ascensão de Trajano, o Optimus Princeps, ao poder, a aristocracia ainda estava 

corrompida e doente, já que mais tardos eram os remédios que os males (Tac. Agr. 3, 2). 

Assim, entendo que apesar de que qualquer tipo de “pacto social” admitido entre 

os principes e as aristocracias imperiais possa ter parcialmente resolvido, ou minimizado 

alguns problemas envolvendo o conflito e a competição aristocrática, a nova disposição 

política surgida a partir do imperador parece ter conhecido limites práticos mais ou menos 

claros de materialização. Muitos desses limites foram definidos tanto pela insegurança 

dos imperadores em relação ao Senado – principalmente daqueles imperadores pouco 

testados politicamente e que careciam de uma interlocução mais consolidada, como Caio, 

Cláudio e Nero – como pelo próprio comportamento vicioso das aristocracias imperiais, 

que insistiam em manipular ou mesmo em resistir ao poder imperial visando saciar 

interesses pessoais através de intrigas, delações e alianças políticas e que visavam saciar 

ambições desmedidas, colocando em risco a ordem pública. A aspiração a 

comportamentos e ao exercício tirânico do poder não era algo que se limitava aos 

imperadores, mas se estendia tanto a membros da casa imperial quanto a aristocratas que 

podiam se aventurar em conspirações. 
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A resposta para superação desses limites, em grande medida, parece ter sido a 

construção de novas formas e espaços de expressão e negociação. Essas, em geral, 

reforçavam a posição do princeps no centro do poder político e da administração da 

justiça. No entanto, longe de substituírem aqueles anteriores, que podemos chamar de 

“republicanos” – como o Senado, as assembleias populares, além das construções éticas 

e morais em torno da libertas, por exemplo – coexistiram com eles. Essa coexistência 

influenciou diretamente no crimen maiestatis e nas suas representações literárias, na 

medida em que alteraram também as expectativas em torno da própria adjudicação 

imperial. 

Diante desse novo contexto, as fontes analisadas mostraram que novos espaços 

políticos, como a aula Caesaris, por exemplo, passaram a exercer um papel fundamental 

na construção da legitimidade imperial e, consequentemente, na regulação dos crimina 

maiestatis. Se em algumas ocasiões, esses novos espaços aparecem contrapostos à 

autoridade do Senado nessas questões, na maior parte das vezes, porém, eles são 

retratados, como um elemento coletivo de articulação da política real. 

Assim, mesmo que se alternando em espaços físicos diversos e, com isso, 

mobilizando uma amplitude maior de agentes políticos, os julgamentos de maiestas 

imminutae continuaram, tal como no período anterior ao governo dos principes, 

representando elementos legitimadores importantes para consolidação espaços políticos 

de negociação do pacto de estabilidade social, dessa vez entre imperador e as instituições 

fundamentais para a manutenção da ordem pública, das quais o Senado e a aula Caesaris 

faziam parte e, ainda, regulando conflitos no âmbito da própria aristocracia. 

Essa constatação é essencial para reforçarmos uma das premissas inicialmente 

colocadas nesse trabalho: o principal impasse do Principado não se restringia a uma 

polarização antagônica entre o imperador e os senadores, nem entre a aula Caesaris e o 

Senado, como exposições mais circunscritas dos eventos parecem sugerir, mas consistia 

na permanência nociva de um conflito secular, de raízes republicanas, provindo de dentro 

da própria lógica aristocrática de disputa política, que previa na competição a principal 

forma de interação social entre pares. 

Por fim, um último ponto: como essa proposição influencia nosso entendimento 

sobre o papel das representações do crimen maiestatis? Ela contribui para entendermos 

que a centralidade da maiestas imminutae no imperador e na domus Caesaris não 

significava uma apropriação unilateral do crime por eles ou por seus elementos derivados, 

tal como uma leitura superficial das fontes parece sugerir. A polarização entre imperador 
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tirano e aristocratas vítimas aterrorizadas e inocentes é, em última análise falsa. Essa 

percepção foi em larga medida produzida por fontes escritas por aristocratas de períodos 

anteriores, que buscavam construir imagens desses imperadores e das elites de passados 

mais próximos ou mais distantes como instrumento para as suas lutas presentes, buscando 

construir um momento de ordem e prosperidade para si mesmos. Para tanto, era central 

considerar o comportamento do imperador e da casa imperial, que poderiam alterar sua 

postura e ter papel determinante para a construção da paz e harmonia no interior da 

aristocracia. O papel da própria aristocracia era mais difuso e, ao mesmo tempo, mais 

sujeito ao aparecimento de elementos que afetassem a ordem por sua ambição desmedida 

ou comportamento político temerário frente ao imperador. Visto assim, de fato, parecia 

mais fácil e com resultados mais rápidos colocar toda a esperança ou, onde ela se 

mostrasse vã, toda a culpa no imperador. 

No entanto, por mais que essa estratégia funcione dentro do discurso político, ela 

dificilmente retrata uma realidade histórica de forma neutra e sem vieses importantes. No 

caso da dinastia Júlio-Cláudia, como ficou demonstrado, isso é claro. Mesmo em 

momentos em que a extrema opressão das aristocracias senatoriais e equestres são 

retratadas, como nos anos finais dos governos de Tibério e Caio, por exemplo, os 

julgamentos de maiestas aparecem continuamente criando espaços ambivalentes para as 

disputas que foram utilizados para perseguições e busca de benefícios rápidos e ilegítimos 

com a queda de outros aristocratas. A dinâmica dos processos de maiestas, assim, não 

pode ser simplesmente qualificada como instrumentos de crueldade e tirania de 

imperadores loucos e (ou) incompetentes, ou pela incapacidade ou omissão desses 

mesmos imperadores diante de auxiliares ambiciosos. A mecânica era mais complexa, 

multidirecional e envolveu múltiplos sujeitos, dentro e fora da casa imperial, tanto como 

vítimas como beneficiários de injustiças e abusos. Da mesma maneira, a aplicação 

eficiente da maiestas produziu benefícios tanto para a casa imperial quanto para os 

diferentes setores da aristocracia. 

Dessa forma, o estudo complementar das transformações jurídicas e práticas 

políticas entre os séculos I a.C e I d.C e de suas representações em momentos posteriores, 

como o que fizemos do crimen maiestatis nessa tese, demonstra que os limites entre 

autoritarismo e liberdade, ou entre monarquia e a res publica restituta que permeiam o 

Principado, principalmente no período Júlio-Cláudio, são mais fluídos e variáveis do que 

a historiografia moderna muitas vezes esteve disposta a assumir. De forma alguma, a 

política imperial desse período deve ser entendida como uma caminhada linear em 
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direção a uma monarquia. Muito menos podemos entendê-la como uma estrutura estática 

proveniente da desarticulação de uma res publica que jamais voltaria. As representações 

do crimen maiestatis são somente uma das formas que permitem investigar em maior 

profundidade e detalhe a negociação recorrente dos espaços e limites de atuação dos mais 

diversos agentes políticos quer nos diferentes contextos da República quer nas diversas 

conjunturas do Principado, em suas continuidades e rupturas tanto em cada um desses 

períodos quanto entre eles. 

Desse modo, os crimina maiestas e suas representações são importantes para 

entendermos que os imperadores não criaram um sistema político através de uma 

destruição da república ou uma “revolução augustana”, mas foram incorporados 

gradualmente a uma ordem pública já existente e que vinha em profunda transformação 

há mais de um século. A partir dessa incorporação, novas transformações aconteceram, 

algumas mais, outras menos inovadoras. Permanências importantes também são notadas. 

Nem as inovações nem as continuidades podem ser minimizadas ou esquecidas. No 

entanto, atribuir sua centralidade a um ou alguns poucos momentos ou indivíduos é 

ignorar a riqueza e a complexidade política de um Império tão plural, diverso e longevo, 

tal como foi o Império Romano. 
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7.0. Anexos. 
 

7.1. Anexo 1. Catálogo de Fontes (República Tardia)778. 

a. Lex Appuleia de Maiestate. 
 

Alexander, 77 

Não há certeza quanto a existência esse julgamento. 

data: 100 a.C? 

Acusação: iudicium populi por perduellio? lex Appuleia de maiestate? 

Acusado: Q. Cecílio Metelo Numídico, cos. 109, cens. 102. 

Acusador: L. Apuleio Saturnino, tr. pl. 103, 100, tr. pl. dest. de 99. 

Resultado: exílio para Rhodes, Tralles 

Referências: Cic. Clu. 95; Dom. 82, 87; Sest. 37, 101; Pis. 20; Planc. 89; Leg. 3.26; Liv. 

Per. 69; Vell. 2.15.4; V. Max. 3.8.4; Amp. 18.14; Plut. Cat. Min. 32.3; Mar. 29.4-8; Dio 

38.7.1; Vir. Ill. 62.2, 73.8; Schol. Bob. 168, l74St; Flor. Epit. 2.4.3, 2.5.3; Oros. 5.17.4. 
 

Alexander, 80 

Data: 98 a.C? 

Acusação: lex Appuleia de maiestate? 

Acusado: Sex. Titius (23) tr. pl. 99. 

Jurados: equestres. 

Testemunhas: M. Antonius (28) cos. 99, cens. 97 (ORF 65.IV). 

Resultado: Condenado. Exílio. 

Referências: Cic. Rab. Perd. 24-25; de Orat. 2.48, 2.253, 2.265; V. Max. 8.1. damn. 3 
 

Alexander, 81 

Data: 98/97 a.C. 

Acusação: NC. 

Acusado: C. Apuléio Deciano tr. pl. 99 or 98 a.C. 

Resultado: Condenado. Exílio no Ponto 

Referências: Cic. Rab. Perd. 24; Flac. 5, fr. 3, 77; V. Max. 8.1. damn. 2; Schol. Bob. 95, 

105St 
 

Alexander, 86 

Data: Não antes de 96 a.C. 

charge: lex Appuleia de maiestate (conduta sediciosa como tribuno da plebe, em 103 a.C). 

Acusado: C. Norbano, cos. 83 a.C. 

Defensor: M. Antônio, cos. 99, cens. 97 (ORF 65.VI). 

Acusador: P. Sulpício Rufo, tr. pl. 88 (ORF 76.II). 

Testemunha: M. Emílio Escauro, cos. 115, cens. 109. 

Resultado: absolvido. 

Referências: Cic. de Orat. 2.89, l07, 124, 164, 167, 197-204; Off. 2.49; Part. 104; V. Max. 

8.5.2; Apul. Apol. 66. 
 

Alexander, 88 

Data: 95 a.C 

Acusação: lex Appuleia de maiestate (má conduta pública como questor, em 100 a.C) 
 
 

778 Todas essas referências foram retiradas reagrupadas e traduzidas de acordo com o Catálogo elaborado 

por Michael Alexander, na obra “Trials in the Late Republic 150 BC-50 BC” (1990). Esse trabalho 

encontra-se disponível digitalmente no endereço: http://tlrr.blackmesatech.com/2013/tlrr.1.xhtml. 

http://tlrr.blackmesatech.com/2013/tlrr.1.xhtml
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Acusado: Q. Servílio Cepião, pr. 91 a.C? (ORF 85.IV). 

Defensor: L. Licínio Crasso, cos. 95, cens. 92 (ORF 66.VI); P. Sulpício Rufo, tr. pl. 88 

(ORF 76.II). 

Acusador: T. (Betutio? Betítio?) Barro (ORF 84.I). 

Referências: ad Her. 1.21, 2.17; Cic. Brut. 162; see also ad Her. 4.35; Sal. Hist. 1.62M; 

Cic. de Orat. 2.88; Brut. 169. 

 
b. Quaestiones Variae. 

 

Alexander, 100 

Data: 90 a.C. 

Acusação: lex Varia (permitiu a rebelião os aliados). 

Acusado: M. Emílio Escauro cos. 115 a.C, cens. 109 a.C. 

Acusadores: Q. Vário Severo Híbrida, tribuno da plebe, em 90. a. C; Q. Servílio Cepião, 

pr. 91 a. C?, promagistrado. 90 a.C (ORF 85.III). 

Resultado: Desistiu da acusação? 

Referências: Cic. Sest. 101; Scaur. fr. e; V. Max. 3.7.8; Asc. 22C; Quint. Inst. 5.12.10; 

Vir. Ill. 72.11. 
 

Alexander, 101 

Data: 90 a.C. 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: Q. Pompeio Rufo, cos. 88 (ORF 83.I). 

Testemunha: L. Márcio Filipo, cos. 91 a.C, cens. 86 a.C. 

Resultado: Absolvido. 

Referências: Cic. Brut. 206, 304. 
 

Alexander, 103 

Data: 90 a.C. 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: C. Escribônio Curião, tr. pl., cos. 76 a.C, cens. 61 a.C. 

Resultado: Julgamento não aconteceu. 

Referências: Sis. Hist. 3, fr. 44 Peter (Nonius 393L); cf. Asc. 74C. 
 

Alexander, 104 

Data: 90 a.C. 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: L. Calpúrnio Bestia, cos. 111 a.C 

Resultado: foi para o exílio após o início do julgamento. 

Referências: App. BCiv. 1.37 
 

Alexander, 105 

Data: 90 a.C. 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: C. Aurélio Cota, cos. 75 a.C (ORF 80.II). 

Resultado: Condenado. foi para o exílio após os juízes terem votado. 

Referências: Cic. de Orat. 3.11; Brut. 205, 207, 303, 305; App. BCiv. 1.37 
 

Alexander, 106 

Não há certeza quanto a existência esse julgamento. 

Data: 90 a.C. 
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Acusação: lex Varia. 

Acusado: Q. Servílio Cepião pr. 91 a.C, promagistrado. 90 a.C. 

Acusador: T. (Betutio? Betítio?) Barro (ORF 84.I). 

Referências: Cic. Brut. 169, 206. 
 

Alexander, 108 

Data: 90/89 a.C 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: M. Antônio Orador, cos. 99 a.C, cens. 97 a.C, leg.? 90 a.C, leg. 87 a.C (ORF 

65.X). 

Resultado: Absolvido. 

Referências: Cic. Brut. 304; Tusc. 2.57 
 

Alexander, 109 

Data: 89 a.C 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: Q. Vário Severo Híbrida, tr. pl. 90 a.C 

Jurados: 15 de cada tribo. 

Resultado: Condenado, exílio. 

Referências: Cic. Brut. 305; N.D. 3.81; V. Max. 8.6.4. 
 

Alexander, 110 

Data: 89 a.C 

Acusação: lex Varia. 

Acusado: Cn. Pompônio, tr. pl. 90 a.C. 

Referências: Asc. 79C. 

 

c. Lex Cornelia de Maiestate. 
 

Alexander, 159 

Data: entre 74 e 70 a.C. 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (motim como questor, em 77 a.C, contra Mam. 

Emílio Lépido, cos. 67 a.C). 

Acusado: C. Élio Peto Estaieno, questor em 77 a.C. 

Acusadores: P. Comínio (ORF 143.I) C. (or L.?) Comínio (ORF 144.I). 

Testemunhas: legati, praefecti e tribunos militares de Mam. Emílio Lépido. 

Resultado: Condenado. 

Referências: Cic. 2 Ver. 2.79; Clu. 99, 100; Brut. 241; [Asc.] 216St. 
 

Alexander, 160 

Data: entre 74 e 70 a.C. 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (incentivar a sedição de uma legião na Ilíria). 

Acusado: M. Atílio Bulbo, senador. 

Testemunhas: muitas 

Resultado: Condenado. 

Referências: Cic. 1 Ver. 39; 2 Ver. 2.79; Clu. 71, 72, 75, 97. 
 

Alexander, 179 

Data: 70 a.C 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (má conduta militar como governador da Sicília, 

ente 73-71 a.C). 
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Acusado: C. Verres, pr. 74 a.C. 

Acusador: M. Túlio Cicero, cos. 63 a.C. 

Resultado: Julgamento por maiestas não aconteceu, foi só uma possibilidade levantada. 

Referências: Cic. Ver. 1.12, 5.79. 
 

Alexander, 203 

Data: 66 a.C 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (má conduta como tribuno da plebe nas 

assembleias). 

Acusado: C. Cornélio, tr. pl. 67 a.C 

Acusadores: P. Comínio e C. (or L.?) Comínio 

Pretor: L. (or P.?) Cássio Longino. 

Resultado: Pretor não apareceu, a multidão ficou violenta contra os acusadores, que foram 

forçados a desistir do caso, levantando suspeitas que eles haviam sido subornados para 

levantarem a acusação. 

Referências: Cic. Brut. 271; Asc. 59-60C; Quint. Inst. 5.13.25 
 

Alexander, 209 

Data: 65 a.C 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (ações ilegais como tribuno da plebe em 67 a.C) 

Acusador: C. Cornélio, tr. pl. 67 a.C. 

Defensor: M. Túlio Cícero cos. 63 a.C. 

Acusadores: C. (or L.?) Comínio (ORF 143/144.II) P. Comínio (ORF 143/144.II) 

Pretor: Q. Gálio. 

Testemunhas: Mam. Emílio Lépido Liviano cos. 77 a.C, princeps sen.? 70 a.C, cens.? 64 

a.C; Q. Cecílio Metelo Pio, cos. 80 a.C; Q. Hortênsio Hortalo, cos. 69 a.C (ORF 92.XII) 

Q. Lutácio Catulo, cos. 78 a.C, cens. 65 a.C (ORF 96.V); P. Servílio Glóbulo tr. pl. 67 

a.C; M. Terêncio Varrão, cos. 73 a.C (ORF 91.II). 

Resultado: Absolvido, por uma pequena margem. 

Outros detalhes: duas actiones necessárias, e quatro dias de defesa. 

Referências: Cic. Orat. 225; V. Max. 8.5.4; Asc. 57-81C; Quint. Inst. 5.13.18, 6.5.10, 

8.3.3, 10.5.13; Plin. Ep. 1.20.8; see also Cic. Brut. 271 
 

Alexander, 210 

Data: 65 a.C 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (ações ilegais como tribuno da plebe em 66 a.C) 

Acusado: C. Manílio (Crispo?) tr. pl. 66 a.C. 

Defensor: M. Túlio Cícero (?) cos. 63 a.C. 

Acusador: Cn. Minúcio. 

Pretor: C. Átio Celso. 

Resultado: Condenado. 

Referências: Cic. Corn. fr. 10, 12; Asc. 60, 66C; Plut. Cic. 9.6; Schol. Bob. 119St; Schol. 
 

Alexander, 241 

Data: 59 a.C 

Acusação: lex Cornelia de maiestate, ou lex Plautia de vi (cumplicidade na conspiração 

de Catilina ou má administração dos negócios públicos como governador da Macedônia, 

em 62-60 a.C. 

Acusado: C. Antônio, cos. 63 a.C, gov. Macedônia 62-60 a.C. 

Defensor: M. Túlio Cícero (?) cos. 63 a.C. 
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Acusadores: M. Célio Rudo,  pr. 48 a.C (ORF 162.I) e L. Canino Galo; Q. Fábio 

Sanga/Fábio Máximo Sanga (?). 

Pretor: Cn. Cornélio Lêntulo Clodiano. 

Resultado: Condenado, exílio em Cephallenia. 

Referências: Cic. Flac. 5, 95; Dom. 41; Vat. 27; Cael. 15, 47, 74, 78; Att. 2.2.3; V. Max. 

4.2.6; Quint. Inst. 4.2.123-124, 9.3.58; Asc. 87C; Plut. Cic. 11-12; Suet. Jul. 20.4; Dio 

38.10.3, 51.26.5; Obsequens 61A; Schol. Bob. 94, 126St; see also Cic. Att. 1.12.1-2; Fam. 

5.5, 5.6.3; Strab. 10.2.13-fin. 
 

Alexander, 296 

Data: 54 a.C (postulatio, em 20 de Setembro); nominis delatio (28 de Setembro), veredito 

(23 de Outubro). 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (restauração do monarca Ptolomeu ao trono, 

contrariando um SC). 

Acusado: A. Gabínio, cos. 58 a.C. 

Defensor: M. Calídio (?), pr. 57 a.C. 

Acusador: L. Cornélio Lêntulo, pr. 44 a.C. 

Pretor: C. Alfio Flavo. 

Jurados: L. Élio Lamia, pr. 42 a.C?; Cn. Domício Calvino cos. 53 a.C; C. Porcio Catão, 

tr. pl. 56 a.C, pr. 55 a.C 

Testemunhas: M. Túlio Cícero, cos. 63 a.C. 

Resultado: Absolvido. 32 votos para condenação e 38 para absolvição. 

Outros detalhes: suspeito de prevaricatio. 

Referências: Cic. Att. 4.18.1; Q. fr. 2.12.2, 3.1.15 and 24; 3.2.3, 3.3.3, 3.4.1-3, 3.7.1; App. 

BCiv. 2.24; Dio 39.55.3-5, 62.3; Schol. Bob. 168St. 
 

Alexander, 344 

Data: 50 a.C, acusado em Fevereiro. Veredito por volta de 5 de Abril. 

Acusação: lex Cornelia de maiestate (má conduta pública como governador da Cilícia, 

em 53-51 a.C?; foi a província sem ser autorizado por lei e permaneceu na província por 

mais tempo que o permitido. 

Acusado: Ap. Cláudio Pulcher, cos. 54 a.C, cens. 50 a.C. 

Acusador: P. Cornélio Dolabela, cos. suff. 44 a.C. 

Resultado: Absolvido. 

Referências: Fam. 3.11.1-3; Cael. apud Cic. Fam. 8.6.1. 
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7.2. Catálogo de Fontes do período Júlio-claudiano (27 a.C-68 d.C). 

7.2.1. Augusto (27 a.C – 14 d.C) 

1. 

Data: 26 a.C. 

Acusação: montar imagens de si em todo Egito e inscrever nas Pirâmides uma lista de 

suas realizações (inimicitia principis); peculatus; repetundae. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. No entanto, foi acusado de 

outros crimes, posteriormente, provavelmente diante de uma quaestio (iudicium 

publicum). 

Acusado: Cornélio Galo. 

Acusador: Valério Largo e muitos outros1. 

Defensor: NC2. 

Resultado: Absolvido por maiestas. Condenado por outros crimes. Além da inimicitia 

principis3, domo intedici; provincis suis interdici. Galo suicidou, provavelmente, depois 

do julgamento, no qual ele foi condenado ao exílio e privado de seus bens. 

Fontes: AE, 1992, 01725 / OGIS. II, 654; Am. Marcel. 17, 4, 5; Dio, 53, 23; Sue. Aug. 

66, 1; Suet. Gramm. 16, 1-2. Ovid Trist. 2.445-6. 

 

2. 

Data: 23-22 a.C4. 

Acusação: fazer guerra sem autorização (contra um reino cliente), enquanto governador 

da Macedônia. 

Tipo de Processo: iudicium publicum. 

Acusado: Marco Primo. 

Acusador: NC. 

Defensor: Lúcio Lucínio Varrão Murena. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Dio. 54. 3. 1-2. 

 

3. 

Data: 23-22 a.C5. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador, maiestas. 

Tipo de Processo: Não houve, imperador aparentemente intercede pelo réu. 

 

1 Dião Cássio (Dio, 53, 23-24) destacou que a acusação de levantar imagens suas no Egito foi feita por V. 

Largo (Cf. PIR. V, 66, Routledge, 2001, pp. 275-276) - que volta a atuar como delator sob Tibério (acusando 

Cornélio Galo em 26 d.C) - e aceita por Augusto, que provavelmente lhe retirou o apoio político e sua 

posição como prefeito do Egito. Após isso, Dião afirma que ele sofreu outros ataques, de diversos 

indivíduos. 
2 Destaco que o símbolo “NC” significa que a informação não consta na fonte ou, pelo menos, não foi 

encontrada por mim. 
3 O que parece ter motivado a inimizade de Augusto foi o fato de C. Galo ter espalhado imagens dele mesmo 

em todo Egito e escrito nas pirâmides uma lista com suas realizações (Dio, 53, 23). A declaração de 

inimizade parece inferir que Galo havia caído em desgraça em relação à proteção do princeps. Ao mesmo 

tempo, recriminações de Augusto devido seu comportamento sexual são atestadas por Suetônio (Sue. Aug. 

66, 1; Suet. Gramm. 16, 1-2). 
4 A discussão da datação encontra-se em: Atkinson, 1960, p. 444; Bauman, 1962, pp. 201-203; Stockton, 

1965, p. 37; Levick, 1975. Os dois primeiros argumentam em favor da data de 22 a.C e os dois últimos em 

favor de 23 a.C. 
5 Se Castrício foi realmente acusado, presume-se que tenha sido antes da acusação de Cipião e Murena, cf. 

nota 10. 
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Acusado: Castrício. 

Acusador: não houve processo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido, pela influência do imperador6. 

Fontes: Sue. Aug.56, 5. 

 

4. 

Data: 23-22 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de Processo: senatorial, julgamento parece ter sido in absentia7. 

Acusado: Fânio Cipião. 

Acusador: Tibério César. 

Delator: Castrício. 

Resultado: Condenado. Tentou escapar do julgamento, foi condenado a pena capital in 

absentia e executado, sem dar testemunho de defesa. 

Fontes: Dio. 54. 3. 4-8; Sen. Brev. Vit. 4, 5; Sen. Clem. 1, 9, 6; Suet. Aug. 19, 4; Suet. 

Aug. 56, 5; Suet. Aug. 66, 5; Sue. Tib. 8, 6; Vell. 2. 91. 22. 

 

5. 

Data: 23-22 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de Processo: senatorial, julgamento parece ter sido in absentia8. 

Acusado: Lúcio Licínio Varrão Murena9. 

Acusador: Tibério César. 

Defensor: NC. 

Delator: Castrício. 

Resultado: Condenado. Tentou escapar do julgamento, foi condenado a pena capital in 

absentia e executado, sem dar testemunho de defesa. 

Fontes: Dio. 54. 3. 4-8; Sen. Brev. Vit. 4, 5; Sen. Clem. 1, 9, 6; Str. 14.5.4 (670); Sue. 

Tib. 8, 6; Suet. Aug. 19, 4; Suet. Aug. 56, 5; Suet. Aug. 66, 5; Vell. 2. 91. 2; Vell. 2, 93, 

1; Tac. Ann. 1. 10, 5. 

 

6. 
 

6 Cf. Cat. Aug. 5 e Cat. Aug. 6. 
7 Ao que parece os acusados foram condenados in absentia e mortos durante a tentativa de fuga. Talvez a 

fuga tenha sido por conta de que os envolvidos descobriram que a conspiração tinha sido revelada, pois em 

Suet. Aug. 66, 5 destaca-se a indiscrição de Mecenas sobre o ocorrido. O relato de Dião Cássio sobre o 

ocorrido (Dio. 54. 3) é um pouco confuso. Ao mesmo tempo em que, num primeiro momento, sugeriu que 

os membros da conspiração foram mortos de maneira ilegal, através da coercitio, ele falou, logo em seguida 

que alguns dos jurados absolveram os conspiradores. É interessante notar a mudança de postura na punição 

criminal durante o governo de Augusto, se antes o autoexílio era tolerável, agora, não parece ser assim. De 

qualquer forma, o julgamento lembra um pouco os processos dos Bacanais em 186 a.C e a condenação dos 

membros da Conjuração de Catilina. A emergência da fuga impune é, algumas vezes, usada como forma 

recorrer a medida antijurídicas. Quanto ao local do julgamento, existem dúvidas se ele foi realizado no 

Senado ou em uma quaestio maiestatis. Dio. 54. 3 deixa implícito um julgamento senatorial e Bauman, 

1963, p. 200, parece descartar essa versão, na medida em que a proibição do voto secreto – estipulada por 

Augusto após o julgamento – nunca foi algo destacado como ocorrida no Senado. 
8 Cf. nota 6. 
9 Existe uma dúvida se o Murena em questão é o cônsul de 23 ou seu primo. A discussão mais uma vez 

pode ser vista em: Atkinson, 1960, p. 444; Bauman, 1962, pp. 204; Stockton, 1965, p. 27-37; Levick, 1975, 

pp. 159-160. Os dois primeiros argumentam em favor do Murena em questão ser o genro de Mecenas, 

Lúcio Licínio Varrão Murena, os dois últimos que Murena era uma referência ao cônsul do ano de 23 a.C 

Aulo Terrêncio Varro Murena. 
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Data: 22 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de Processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Ateneu de Selêucia. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido, pela influência do imperador. 

Fontes: Str. 14.5.4 (670). 
 

7. 

Data: 20 a.C ou 19 a.C10. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de processo: senatorial11. 

Acusado: Marco Inácio Rufo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, penal capital12. 

Fontes: Dio, 53, 24; Sen. Brev. Vit. 4, 5; Sen. Clem. I, 9,6; Sue. Aug. 19.1; Tac. Ann. I, 

10, 5; Vell. Pat. 2. 91, 1-3. 
 

8. 

Data: 6 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador, retirar estátuas de lugares públicos. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Aulo Estlácio Máximo. 

Acusador: Públio Sêxtio Escaévola para conspiração e “enviados de Cirene” para a 

acusação de retirada de estátua de lugares públicos13. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido da acusação de conspiração14. No entanto, até onde sabemos, ficou 

em Roma para julgamento quanto a acusação de retirar estátuas de lugares públicos. 

Fontes: SEG IX, 8. 
 

9. 

Data: 6 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de processo: Não houve, já que o caso não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Lúcio Estilcio Macedo. 

Acusador: Públio Sêxtio Escaévola. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: SEG IX, 8. 
 

10. 

Data: 6 a.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 
 

10 Sobre a discussão em relação a essa datação, cf. Bauman, 1963, pp. 207-208. 
11 Um processo senatorial parece provável, tendo em vista a aparente mala fama do réu perante seus pares. 
12 Aparentemente foi morto na prisão, juntamente com seus apoiadores Cf. Vell. Pat. 2. 91, 3. 
13 Não sabemos o desfecho dessa investigação (Cf. SEG. 9, 8). 
14 Isso é reforçado pelo texto em SEG IX, 8. 
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Acusado: Públio Lacutânio Fileros (liberto de Públio [Sextio?]). 

Acusador: Públio Sêxtio Escaévola. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: SEG IX, 8. 
 

11. 

Data: Entre 6 d.C e 8 d.C15. 

Acusação: difamação (libelli aut carmina). 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Tito Labieno. 

Acusador: Cássio Severo (?)16. 

Resultado: Condenado, suicidou antes de receber a pena17, mas suas obras foram 

queimadas18. 

Fontes: Sue. Cal. 16. 1, 3; Sen. Cont. 10. pr. 4, 1; Sen. Cont. 10. 2, 19, 4; Sen. Cont. 10. 

3, 14, 12; Sen. Cont. 10. 4, 17, 4. 
 

12. 

Data: Entre 6 d.C e 8 d.C19. 

Acusação: difamação (libelli aut carmina). 

Acusado: Cássio Severo. 

Tipo de processo: iudicium publicum. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, banido (Ilha de Creta). 

Fontes: Tac. Dial. 19; Tac. Dial. 26; Tac. Ann. 1, 72; Tac. Ann. 4, 21; Sue. Aug. 56; Sue. 

Cal. 16, 1; Sue. Vit. 2, 1; Sue. Gram Ret. 22, 1; Plin. NH. 7, 55; Plin. NH. 35, 164; Sen. 

Cont. 2, 11; Sen. Cont. 3, 1; Sen. Cont. 4. 11; Sen. Cont. 7. 3, 8; Sen. Cont. 9. 2, 12; Sen. 

Cont. 9. 3, 1; Sen. Cont. 9. 3, 14; Sen. Cont. 10. 4, 25, 8; Sen. Cont. 10. 5; Sen. Suas. 6. 

11; Quint. Inst, 6. 3, 27; Quint. Inst, 10. 1, 116; Quint. Inst, 11. 1, 57; Macr. 2.4.9. Plut. 

Adulator 18. 
 

13. 

Data: Entre 6 d.C e 14 d.C20. 
 

15 Segundo Routledge (2001, p. 210), a despeito de Tac. Ann. 1, 72, o caso de Labieno foi o primeiro em 

que se puniu palavras ao invés de ações, através do crimen maiestatis. De fato, se aceitarmos que Cássio 

Severo foi o acusador de Labieno é uma indução lógica que o caso do segundo tenha sido anterior ao do 

primeiro, as dúvidas, no entanto, consistem sobre a abertura de um processo de maiestas contra Labieno. 

De fato, é difícil chegar a uma conclusão se o caso de Labieno foi ou não um caso de maiestas. 

Aparentemente, afirmar isso seria fazer uma afirmação anacrônica. Sêneca, o Velho (Sen. Cont. pr. 10. 7) 

por exemplo enumera que a punição contra Labieno era nova, mas não a acusação, o que nos faz levantar 

a questão de que a acusação não tenha sido maiestas. A relação que Tácito faz entre o crime de Cássio 

Severo e maiestas também reforça essa questão (cf. Tac. Ann. 1, 72). 
16 Routledge (2001, p. 210), especula, através da leitura de Sen. Cont. pr. 10. 7, Cássio Severo como um 

provável acusador de Labieno pela atestada amizade entre ambos e a fama de Severo como delator. 

Aproveito essa nota para destacar que o símbolo “(?)” indica os vários momentos em que me vi em dúvida 

em relação as informações disponíveis ou não pela documentação. 
17 Cf. Sen. Cont. pr. 10. 8. 
18 Como destacou Sue. Cal. 16. 1, 3, as obras de Labieno só voltaram a circular livremente durante o governo 

de Calígula. 
19 Sobre essa discussão das datas das acusações contra Cássio Severo Cf. D'Hautcourt, 1995. 
20 A queda de L. Emílio Paulo certamente aconteceu após seu consulado, em 1 d.C. Suetônio (Aug.64) 

afirma que por volta do ano 6 ele se casa com Júlia Menor. Provavelmente, se isso estiver correto, podemos 
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Acusação: seditio, conspiração contra o imperador(?)21. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Lúcio Emílio Paulo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, exílio ou banimento. 

Fontes: Suet. Aug. 19, 91; Suet. Aug. 64, 1; Tac. Ann. 3, 24, 1; Tac. Ann. 4, 71,1; Dio. 

54. 2. 
 

14. 

Data: 8 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador22; falsificação. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Lúcio Audásio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: NC. 

Fontes: Sue. Aug. 19. 

 

15. 

Data: 8 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração contra o imperador23. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Asínio Epícado. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: NC. 

Fontes: Sue. Aug. 19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ainda recortar a data para entre 6 d.C e 14 d.C. Segundo Ronald Syme (Ronald Syme, 1986, pp. 115-127) 

ele foi banido – e não morto - entre o final do dia 13 e o início do dia 14, quando foi substituído no colégio 

sacerdotal dos arvalii pelo jovem Druso (ILS. 5026). 
21Suet. Aug. 19, 4 atesta para a conspiração de Lúcio Emílio Paulo, no entanto, não podemos ter certeza 

sobre qualquer acusação formal. 
22 De acordo com Sue. Aug. 19 já havia sido parte de uma acusação de falsificação e, posteriormente, tentou 

resgatar Júlia Menor e Agripa Póstumo. 
23 De acordo com Sue. Aug. 19, tentou resgatar Júlia Menor e Agripa Póstumo. 
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7.2.2. Tibério (14 d.C – 37 d.C) 

1. 

Data: 15 d.C. 

Acusação: ter feito entrar um histrião em local sagrado, vendeu imagens de um imperador 

divinizado, relacionados a um imperador divinizado. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Falânio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 1. 73. 
 

2. 

Data: 15 d.C. 

Acusação: perjúrio, usando o nome de Augusto. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Rúbrio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 1. 73. 
 

3. 

Data: 15 d.C. 

Acusação: difamação, relacionada ao imperador, trocar em uma estátua a cabeça de 

Augusto pela de Tibério, concussão (repetundae). 

Tipo de processo: senatorial (?)1. 

Acusado: Grânio Marcelo. 

Acusador: Cepião Crispino. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Romano Hispo. 

Resultado: Absolvido pelo crime de maiestas, mas no caso de repetundae foi conduzido 

aos recuperatores2. 

Fontes: Dio. 57, 17, 13; Tac. Ann. 1.74. 

4. 

Data: 16 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. Sicariis et veneficis, práticas mágicas em relação a 

membros importantes do Senado e da domus Caesaris4. 
 

 
1 Parece ter sido indiciado frente ao senado. No entanto, Tac. Ann. I. 74 não entra em detalhes sobre o local 

da acusação. Presume-se que fora no Senado pela presença de público e a fala de Cn. Pisão, que sugere 

uma votação. 
2 Routledge (2001, p. 320) define os recuperatores como: “um conselho de assessores encarregados de 

resolverem disputas entre Romanos e provinciais”. 
3 Não é certo que seja uma referência a Granio Marcelo. No entanto, tal como atestou Dião um tal de 

Marcelo, citado por Dião afronta Tibério em uma reunião para discussão sobre o uso de uma palavra não- 

latina em um édito imperial. 
4 Na versão de Tácito parece que a acusação inicial fora maiestas imminutae e essa foi recusada por Tibério 

(Cf. Tac. Ann. 2. 28). Á partir disso, uma acusação de envolvimento em artes mágicas parece ter sido levada 

à julgamento e se tornou o principal motivo de investigação. No entanto, Vel. Pat. 2. 130, 3 e Sue. Tib. 25, 



332  

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Lúcio Escribônio Libão Druso. 

Acusador: No julgamento acusaram-lhe além de Fulcínio Trião e Fírmio Cato, Fonteio 

Agripa e C. Víbio. 

Delator: Delatado por Fírmio Cato através de Flavo Vesculário e um tal Júnio, através de 

Fulcínio Trião. 

Defensor: Não teve. 

Resultado: Suicídio, Condenado no post-mortem. 

Fontes: Dio. 57, 15, 4-7; Sen. Ep. 70, 10; Sue. Tib. 25; Tac. Ann. 2. 27-31; Tac. Ann. 2, 

32; Vel. Pat. 2. 130, 3. 
 

5. 

Data: 17 d.C. 

Acusação: difamação do imperador - divinizado e em exercício – e sua família, além de 

adultério. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Apuléia Varila. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvida do crime de maiestas, mas culpada pelo adultério (banida para 200 

milhas longe de Roma). 

Fontes: Tac. Ann. 2. 50. 
 

6. 

Data: 20 d.C. 

Acusação: movimento de tropas além do imperium5, envenenamento de Germânico e 

práticas mágicas (sicariis et veneficis)6, comemoração da morte de Germânico. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Cneu Calpúrnio Pisão (Pisão Pater). 

Acusador: Fulcínio Trião (repetundis)7, Sérvio Verânio e Públio Vitélio. 

Defensor: M. Lépido, Liveneio Régulo e L. Calpúrnio Pisão (irmão)8. 

Resultado: Suicídio, algumas penas foram estabelecidas no post-mortem9. 

Fontes: CIL. II2. 5. 900; Dio. 57. 15, 9; Dio. 57. 18, 9-10; Dio. 57. 20, 1-2; Sen. Dia, 3, 

18; Sue. Tib. 52, 3; Sue. Cal. 2-3; Plin. NH. 11. 187; Tac. Ann. 1. 13, 10-12; Tac. Ann. 

2. 34, 5-12; Tac. Ann. 2, 78, 1-2; Tac. Ann. 3. 8-18. 
 

7. 

Data: 20 d.C. 
 

3) atestam para os propósitos sediciosos de Libão. Esses indícios nos levam a conjecturar que Libão 

realmente esteve envolvido em algo mais grave do que Tácito narrou. 
5 O relato de Tac. Ann. 2, 78 esclarece bem os movimentos militares de Pisão. 
6 Quanto a acusação do uso de veneno para o assassinato de Germânico, cf. Plin. NH. 11. 187. 
7 Segundo Tácito Trião foi impedido de fazer parte do rol de acusadores por maiestas e teve que se contentar 

por uma acusação por crimes anteriores cf. Tac. Ann. 3. 13. 
8 Cf. Tac. Ann. 3. 11. 
9Mesmo após o suicídio voluntário do réu, penas posteriores foram sugeridas. Sobre o suicídio de Pisão Cf. 

Tac. Ann. 3. 15. De acordo com Tac. Ann. 3. 17, a proposta dos cônsules foi: nome riscado dos fastos, fisco 

de metade dos seus bens, seu filho, que havia ficado em Roma e não tinha participado dos acontecimentos 

ficaria com a outra metade da fortuna mas não poderia mais usar o mesmo prenomen do pai (Cneu). Além 

disso que M. Pisão - que havia acompanhado o pai – fosse banido por 10 anos. Plancina seria perdoada, 

como concessão especial feita à Augusta. As penas pecuniárias e o banimento de M. Pisão foram vetadas 

por Tibério, as demais, parecem ter permanecido. 
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Acusação: NC, mas certamente levava em conta uma participação direta nos crimes de 

Pisão Pater10. 

Tipo de processo: iudicium publicum(?)11. 

Acusado: Semprônio Basso. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, banimento 

Fontes: CIL. II2. 5. 900, 120. 
 

8. 

Data: 20 d.C. 

Acusação: NC, mas certamente levava em conta uma participação direta nos crimes de 

Pisão Pater. 

Tipo de processo: iudicium publicum(?). 

Acusado: Visélio Karus12. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, banimento 

Fontes: CIL. II2. 5. 900, 120. 
 

9. 

Data: 20 d.C. 

Acusação: envenenamento de Germânico e práticas mágicas (sicariis et veneficis). 

Tipo de processo: Não houve, aparentemente não foi aceito pelo Senado em respeito ao 

pedido de Tibério e Lívia Augusta 13. 

Acusado: Plancina (I). 

Acusador: Sérvio Verânio e Públio Vitélio14. 

Defensor: Marco Calpúrnio Pisão e Cn. Pisão (filho). 

Resultado: Absolvida. 

Fontes: CIL. II2. 5. 900; Dio. 57. 18, 9-10; Dio. 58.22; Tac. Ann. 3. 13; Tac. Ann. 3. 17. 
 

10. 

Data: 20 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Marco Calpúrnio Pisão. 

Acusador: Sérvio Verânio e Públio Vitélio (maiestas). 

Defensor: NC15. 

Resultado: Absolvido da acusação de sedição, no entanto, perdeu o status senatorial16. 

Fontes: CIL. II2. 5. 900; Dio. 57. 18, 9-10; Dio. 58.22; Tac. Ann. 3. 17-18. 
 

 
 

10 O SC destaca que foi sócio de Pisão em todos seus crimes. Diante disso, as acusações parecem ter sido 

similares. 
11 Semprônio Basso é encaminhado ao pretor. Convém destacar, no entanto, que a decisão do Senado parece 

já estar tomada e ao pretor, aparentemente, só cabe executá-la. 
12 A situação de Visélio Karus é similar à de Semprônio Basso (Cat. Tib. 7). 
13 De acordo com Tácito (Ann. 3. 17) Tibério interveio, não permitindo a acusação de Plancina. 
14 Aparentemente, temos os mesmos acusadores para Plancina e para Pisão Pater e para seu filho, M. Pisão. 
15 Não parece ter havido um processo, portanto, não houve necessidade de defensores. 
16 Segundo Tácito (Ann. 3. 17, 1), Tibério seguiu absolvendo o jovem Piso da acusação de guerra civil, pois 

um filho deveria obedecer ao seu pai. 
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11. 

Data: 21 d.C. 

Acusação: maiestas (não cita a ação cometida). 

Tipo de processo: senatorial17. 

Acusado: Mágio Ceciliano. 

Acusador: Consídio Équo; Célio Cursor. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido, os acusadores ainda foram acusados de calumnia. 

Fontes: Tac. Ann. 3. 37; Tac. Ann. 6.7.1. 
 

12. 

Data: 21 d.C. 

Acusação: maiestas (não cita a ação cometida), também foi acusado de repetundae. 

Tipo de processo: senatorial18. 

Acusado: Césio Cordo. 

Acusador: Ancário Prisco. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado por repetundae. NC nada sobre a acusação de maiestas19. 

Fontes: Tac. Ann. 3. 38; Tac. Ann. 3. 70. 
 

13. 

Data: 21 d.C. 

Acusação: auxílio ao inimigo estrangeiro, participação na morte do rei Cótis. 

Tipo de processo: senatorial20. 

Acusado: Antístio Veto. 

Acusador: Tibério César (?)21. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, interdictio22. 

Fontes: Tac. Ann. 3. 38; Val. Max. 2. 43. 
 

14. 

Data: 22-23 d.C. 

Acusação: compôs versos sobre a morte de Druso, enquanto esse ainda estava doente23. 

Tipo de processo: senatorial. 
 
 

17 Não fala com clareza, mas por ter sido absolvido e seus acusadores acusados de calumnia por um SC 

(Tac. Ann. 3. 37), parece ter sido julgado no Senado. 
18 Não consta na fonte, mas como Cordo era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um processo 

no Senado. 
19 A condenação por repetundae foi citada em Tac. Ann. 3.70. O fato de Tácito não mencionar a condenação 

por maiestas pode implicar que o réu foi inocentado dessa acusação. 
20 Não consta na fonte, mas como Antístio era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um processo 

no Senado. 
21 Tácito é enfático em afirmar que o processo de maiestas se deu por intervenção de Tibério (Tac. Ann. 3. 

38). Até que ponto isso pode indicar que o acusador foi o imperador ou se Tibério simplesmente acrescentou 

a acusação a uma denúncia posterior (adultério), na qual o réu foi inocentado é difícil definir. 
22 Tácito indica que o réu “foi privado da água e do fogo”, acrescentando-se, que ficaria retido em uma ilha 

que não tivesse comunicações nem com a Macedônia nem com a Trácia (Cf. Tac. Ann. 3. 38). 
23 Cf. Dio. 57. 20, 3. A dúvida que fica nesse caso é se a acusação foi por difamação, ou se a proclamação 

de um poema que antecede a morte pode ser encarada como artes mágicas (malum carmen). Ao que parece 

à primeira vista, a acusação atesta um ataque ao filho de Tibério e herdeiro do Império, o que seria possível 

de qualificar maiestas. No entanto, Tácito (Tac. Ann. 3. 50, 3-4), na fala de Lépido, sugere que o réu fosse 

punido “como se fosse” (ac si) um réu de maiestas”, o que indicaria que não era um julgamento desse tipo. 
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Acusado: C. Lutório Prisco ou Clutório Prisco24. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Dio. 57. 20, 3-4; Plin. NH. 7. 129; Tac. Ann. 3. 49-51. 
 

15. 

Data: 22 d.C. 

Acusação: violação da divindade de Augusto e desprezo pela maiestas de Tibério, além 

de repetundae25. 

Tipo de processo: senatorial 26. 

Acusado: Caio Junio Silano. 

Acusador: Mamerco Emílio Escauro, Júnio Oto, Brutídio Níger, Gelio Poplícola e M. 

Pacónio27. 

Defensor: se defendeu sozinho. 

Resultado: Condenado, banimento (Ilha de Citera), no entanto, manteve os bens 

maternos. 

Fontes: Tac. Ann. 3. 66-69. 
 

16. 

Data: 22 d.C. 

Acusação: alienação de imagens. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Lúcio Ênio. 

Acusador: Ancário Prisco. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 3.70.2–3. 
 

17. 

Data: 23 d.C. 

Acusação: auxílio ao inimigo estrangeiro, entregar suprimentos para Tacfarinas. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Caio Semprônio Graco. 

Acusador: NC. 

Defensor: Élio Lâmia e Lúcio Aprónio. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 4.13; Tac. Ann. 6.38.1. 
 

18. 

Data: 23 d.C. 
 

24 Dião Cássio se refere a Caio Lutório, enquanto Tácio e Plínio, o Velho o chamam de Clutório. Levick 

defende Clutório. Cf. Levick, 1999, p. 126. 
25 Cf. Tac. Ann. 3. 66. A acusação de maiestas é, ainda, reforçada em Tac. Ann. 3. 67, quando o historiador 

afirma que o procurador público comprou e pôs sob tortura os escravos de Silano, e que a acusação por 

maiestas acompanhou o réu. As ações que motivaram as acusações não ficam claras: Tácito não esclarece 

como a divindade de Augusto ou a majestade de Tibério foram violadas e desprezadas. 
26 Tac. Ann. 3. 68 dá a indicação de que esse processo foi conduzido pelo senado, pois Tibério busca um 

SC antigo como precedente e os cônsules são os primeiros a votar as penalidades adequadas. 
27 Cf. Tac. Ann. 3. 66 e Tac. Ann. 3. 67. Tácito não deixa claro se os Mamerco Emílio Escauro, Júnio Oto 

e Brutídio Níger foram somente os delatores, ou agiram em conjunto com os segundos como acusadores, 

mas parece que sim. 
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Acusação: auxílio ao inimigo estrangeiro, entregar suprimentos para Tacfarinas. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Carsídio Sacerdos (I). 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 4.13; Tac. Ann. 6.48.1. 
 

19. 

Data: 23 d.C. 

Acusação: seditio, usurpar a autoridade de um superior hierárquico. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Lucílio Capitão. 

Acusador: Província da Ásia Menor. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Tac. Ann. 4. 15. 
 

20. 

Data: 23 d.C. 

Acusação: ter recitado alguns versos impróprios sobre o imperador. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Élio Saturnino. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital, arremessado da Rocha Tarpeia. 

Fontes: Dio. 57.22.5. 

 

21. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: má conduta militar, além de peculato e concussão. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Caio Sílio. 

Acusador: L. Visélio Varrão. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. Algumas penas foram estabelecidas no post-mortem. Seus bens 

foram confiscados e, ao que parece, ele sofreu damnatio memoriae28. Sósia, sua esposa, 

foi banida e teve a quarta parte de seus bens confiscados e entregue a seus delatores29. 

Fontes: Tac. Ann. 4.17- 20; Tac. Ann. 11, 36. 
 

22. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: discursos ofensivos contra o imperador, possuir venenos em casa e estar 

armado na cúria. 
 
 

28 Segundo Tàcito, quando Narciso, liberto do imperador Cláudio, anos depois foi inspecionar a casa do 

filho de Sílio, de mesmo nome, após o adultério com Messalina ter sido descoberto, ele encontrou em um 

vestíbulo uma efígie do pai que, segundo Tácito, havia sido proibida por decreto senatorial (Tac. Ann. 11, 

36). 
29 Cf. Tac. Ann. 4.20. 
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Tipo de processo: senatorial30. 

Acusado: Lúcio Calpúrnio Pisão. 

Acusador: Quinto Grânio. 

Defensor: NC. 

Resultado: Se matou antes da acusação ser discutida no Senado. 

Fontes: Tac. Ann. 4, 21, 1-3. 
 

23. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: difamação de inlustris (?)31. 

Tipo de processo: NC32. 

Acusado: Cássio Severo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, acqua et igni interdictio33 (Rochedo Serifo). 

Fontes: Tac. Ann. 4, 21, 4-5. 
 

24. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Víbio Sereno, o Velho. 

Acusador: Víbio Sereno, o Jovem. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. No entanto Tibério intercedeu para que sua pena não fosse 

aumentada. Daí, foi deportado novamente para a ilha de Amorgo. 

Fontes: Tac. Ann. 4.13.2; Tac. Ann. 4.28–30. 
 

25. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Cecílio Cornuto. 

Acusador: Víbio Sereno, o Jovem. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio, algumas penas foram estabelecidas no post-mortem 34. 

Fontes: Tac. Ann. 4.28–30. 
 

26. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

 
30 Não consta na fonte, mas como Pisão era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um processo 

no Senado. 
31 Tácito afirma que Severo deu continuidade, no desterro, aos seus crimes em Roma, o que gerou a 

possibilidade dessa segunda acusação também ter sido por iniuria/maiestas. Além disso, o historiador ainda 

acrescentou que Severo foi fruto de novas acusações. Cf. Tac. Ann. 4, 21, 4-5. 
32 Não se sabe se por isso um novo processo foi aberto, ou um aumento da pena foi estabelecido pela 

coercitio do imperador sobre aqueles que eram banidos. Cf. D'Hautcourt, 1995. 
33 A reincidência parece ter causado uma intensificação da pena de Severo. Isso lhe rendeu a perda de todos 

seus bens e o banimento mais rígido, para o rochedo de Serifo. Cf. Tac. Ann. 4, 21-5. 
34 A divisão dos seus bens entre os delatores é a única pena citada por Tácito. Cf. Tac. Ann. 4. 30. 
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Tipo de processo: Não houve, processo não foi aceito pelo imperador35. 

Acusado: Cneu Cornélio Lêntulo Áugure. 

Acusador: Víbio Sereno, o Jovem. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 4.29. 
 

27. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: Não houve, processo não foi aceito pelo imperador36. 

Acusado: Lúcio Seio Tuberão. 

Acusador: Víbio Sereno, o Jovem. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 4.29. 
 

28. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: escritos difamatórios contra o princeps37. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Caio Comínio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC, provavelmente o irmão do réu. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 4.31. 
 

29. 

Data: 24 d.C. 

Acusação: maiestas38. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Irmã de Fírmio Cato. 

Acusador: Fírmio Cato. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvida. O acusador foi condenado por calumnia39. 

Fontes: Tac. Ann. 4.31. 
 

30. 

Data: 25 d.C. 

Acusação: escritos de caráter sedicioso40. 

Tipo de processo: senatorial41. 
 

35 Tácito destaca que Lêntulo era um amigo íntimo de Tibério e que isso influenciou para o imperador 

desconsiderasse a acusação. Cf. Tac. Ann. 4.29. 
36 O caso de Tuberão deve ser lido junto com o de Lêntulo, cf. Tib. 26. 
37 Segundo Tac. Ann. 4.31 Comínio era um cavaleiro romano condenado por uma sátira poética sobre o 

imperador. 
38 Tácito não especifica a ação cometida (Cf. Tac. Ann. 4, 31). 
39 De acordo com Tácito (Ann. 4, 31), Cato foi condenado ao banimento, por apresentar uma falsa acusação 

de traição contra sua irmã, sua pena, no entanto, foi reduzida devido a intervenção de Tibério. 
40 Sobre Cremúcio, cf. Dio. 57, 24, 2; Tac. Ann.4. 34. Sêneca acrescenta que as críticas diretas a Sejano o 

fizeram entrar em conflito com o prefeito da cidade e isso motivou sua acusação. Cf. Sen. Ad Marciam. 22. 
41 Sue. Cal. 16, 1 destaca que a condenação de Cremúcio foi decretada por um SC. 
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Acusado: Aulo Cremúcio Cordo. 

Acusador: Sátrio Secundo e Lúcio Pinário Nata. 

Defensor: Pelo que aparenta em Tácito, o próprio Cremúcio se defendeu. 

Resultado: Suicídio, algumas penas foram estabelecidas no post-mortem 42. 

Fontes: Dio. 57, 24, 2; Seneca, Ad Marc. 26,1; Sen. Dial. 6.1.2; Ep. 122.11; Sen. Sua. 6. 

19-23; Sue. Aug. 35. 2, 1; Sue. Tib. 61, 2; Sue. Cal. 16. 1, 3; Sen. Dial. 6.1.2, 5; Tac. Ann. 

4.34-35. 
 

31. 

Data: 25 d.C. 

Acusação: discursos ofensivos contra o imperador (maiestas). 

Tipo de processo: senatorial43. 

Acusado: Votieno Montano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Emílio44. 

Resultado: Condenado, banido ou morto (?)45. 

Fontes: Tac. Ann. 4, 42, 1. 
 

32. 

Data: 26 d.C. 

Acusação: tentar envenenar o imperador; práticas de feitiço contra o imperador, adultério. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Claudia Pulchra. 

Acusador: Domício Afer. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Tac. Ann. 4. 52; Tac. Ann. 4.66. 
 

33. 

Data: 28 d.C. 

Acusação: seditio, procurou atentar contra a vida do imperador46. 

Tipo de processo: coercitio47. 

Acusado: Tício Sabino. 

Acusador: Latínio (Lucânio?)48 Laciáris (?), Tibério César (?)49. 
 
 

42Tácito (Ann. 4.35) e Dião Cássio (57, 24, 2) contam que Cremúcio Cordo suicidou antes do processo ter 

fim (Dio. 57, 24). Também Tácito (Tac. Ann. 4, 35) e Suetônio (Sue. Cal. 16, 1) confirmam que mesmo 

após o suicídio do réu suas obras foram queimadas. 
43 Não consta na fonte, mas como Votieno era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um processo 

no Senado. 
44 Tac. Ann. 4, 42, 2 afirma que certo Emílio, tribuno militar foi testemunha das ofensas de Montano. 

Bauman (1974, p. 120) enumera que o fato de ser uma testemunha militar sugere um crime de sedição. 
45 Não é possível termos certeza sobre a pena, Tácito sublinha que Votieno Montano recebeu a pena mais 

comum aos criminosos de maiestas (Tac. Ann. 4, 42, 3). 
46 De acordo com Tácito, a acusação parece ter sido feita por Tibério, e foi referente a uma possível 

conspiração envolvendo libertos imperiais (Tac. Ann. 4.69). 
47 De acordo com Dião destacou que Sabino foi preso e morto sem julgamento (Dio 58.1.2). 
48 Segundo Syme (1958: 747), Latínio Latiário (Tac. Ann. 4.68.2) é a mesma pessoa que Lucânio Latiário 

(Tac. Ann. VI.4) que, provavelmente é o mais correto e aparece em CIL 15.1245. 
49 Parece ter sido condenado sem julgamento. No entanto, Tac. Ann. 4.68, 2 deixa implícito que foi Laciáris 

quem acusa Sabino a Tibério. É o imperador, no entanto, ao que parece, quem move em carta a acusação 

ao Senado (Tac. Ann. 4.69). 



340  

Defensor: NC. 

Testemunha: Marco Pórcio Catão, Quinto Petílio Rufo, Marco Ópsio. 

Resultado: Condenado sumariamente, pena capital. 

Fontes: Dio 58.1.1–3; Tac. Ann. 4.68–70; Tac. Ann. 6.4.1. 
 

34. 

Data: 29 d.C. 

Acusação: desejar se refugiar na estátua de Augusto com os exércitos(?), impietas in 

principem (?), adultério (?)50. 

Tipo de processo: NC51. 

Acusado: Agripina Maior. 

Acusador: A. Avillius Flaccus(?), Tibério(?)52. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada, banimento (Ilha de Pandatária)53. 

Fontes: Dio. 57. 22, 4; Dio. 58, 22, 4-5; Philo Flac. 9. Plin. NH. 7, 45-46; 7. 57, 5; 22. 92, 

4; Sen. Ira. 3, 21; Sue. Tib. 7, 2-3; Sue. Tib. 53-54; Sue. Cal, 7; Cal. 8; Cal. 15; Tac. Ann. 

4. 54; Tac. Ann. 4. 67; Tac. Ann. 5. 3-5; Tac. Ann. 6. 25. 
 

35. 

Data: 29 d.C. 

Acusação: NC54. 

Tipo de processo: Não houve, preso aguardando julgamento55. 

Acusado: Druso Júlio César (Filho de Germânico). 

Acusador: Cássio. 

Defensor: NC. 

Resultado: Preso em Roma em 30 d.C, Morte em 33 d.C, por inanição56. 

Fontes: Dio. 58. 3, 7-9; Dio. 58, 22, 4-5; Sue. Tib. 65; Tac. Ann. 4. 60; Tac. Ann. 6, 23- 

24. 
 

36. 

Data: 30 d.C. 

 

50 Cf. Sue. Tib. 53; Tac. Ann. 5. 4. Rutledge levanta a possibilidade de adultério (Rutledge, 2001, p. 202). 
51 Não é possível saber se realmente houve um julgamento formal, ou se a decisão sobre Agripina Maior 

foi baseada na autoridade pessoal do princeps e apoiada por um SC, como parece ter ocorrido no caso de 

Júlia Maior (Aug. 12). 
52 De acordo com Philo de Alexandria, Flaco se encontrava entre os acusadores de Agripina Maior (Philo 

Flac. 9). O movimento decisivo para a condenação, no entanto, parece ter partido de Tibério, que através 

de cartas coagiu o Senado para aprovar o banimento de Agripina. 
53 Inicialmente, Agripina parece ter sido banida para Herculano, em 27, cf. Sen. Ira. 3, 21. No entanto, na 

última acusação, de 29, ela foi enviada para a ilha de Pandatária. Em nenhum dos dois eventos sabemos os 

motivos dos banimentos. Segundo Suetônio Tibério a exilou em Pandatária por ela o ter repreendido e 

mandou que um centurião a espancasse, o que fez com que ela perdesse um olho (Sue. Tib. 53). O 

banimento foi seguido do assassinato/suicídio de Agripina, no ano de 33 a.C (Dio. 57. 22, 4) e o decreto de 

diversos ultrajes a sua memória (Tac. Ann. 6. 25; Sue. Tib. 53; Dio. 58, 22, 5. 
54 A suposição de uma suposta acusação por sicariis et veneficiis ou difamação ganha força em Tac. Ann. 

6, 24. As notas dadas por Tácito de que os delatores de Tibério vigiavam Druso na prisão indicam que o 

jovem falava constantemente, diversas ofensas e maldições a Tibério, algumas delas pareceram sérias 

suficiente para assustar os senadores, quando foram expostas por Tibério. Quanto ao crime de Druso, Dião 

Cássio, por sua vez, fala que Sejano utilizou da esposa de Druso, da qual era amante, para fazer falsas 

acusações ao jovem. No entanto, Dião, assim como Tácito, não especifica quais acusações foram essas 

(Dio. 58. 3, 8). 
55 Provavelmente Druso ficou preso aguardando julgamento, até morrer de fome. 
56 Dião (58, 22, 4-5), narra a morte de Druso como uma execução. 
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Acusação: invidia contra o imperador e adultério(?)57. 

Tipo de processo: Não houve, preso aguardando o julgamento58. 

Acusado: Caio Asínio Galo Salonino. 

Acusador: Tibério59. 

Defensor: NC. 

Resultado: Preso60, morre na prisão em 33 d.C. 

Fontes: Dio. 57-58; Tac. Ann. 1. 12- 13; Tac. Ann. 2. 32; Tac. Ann. 2. 35-36; Tac. Ann. 

3. 11, 4; Tac. Ann. 4. 20, 5; Tac. Ann. 4. 30, 2; Tac. Ann. 4. 71, 9; Tac. Ann. 6. 23; Tac. 

Ann. 6. 25, 6-7. 
 

37. 

Data: Por volta de 30 d.C (?). 

Acusação: amizade com um inimigo público(?)61. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Válio Siríaco. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Dio. 58. 3. 
 

38. 

Data: 31 d.C. 

Acusação: maiestas(?)62. 

Tipo de processo: senatorial63. 

Acusado: Lúcio Arrúncio, o Jovem. 

Acusador: L(?) Aruseio e Sanquínio. 

Defensor: Lêntulo64. 

Resultado: Absolvido, acusadores foram levados a julgamento por calumnia65. 

Fontes: Dio. 58, 27, 4; Tac. Ann. 1. 13, 8; Tac. Ann. 6. 5, 6; Tac. Ann. 6. 7; Tac. Ann. 6. 

47-48. 
 

39. 

 

57 De acordo com Dião Cássio (Dio. 58. 3) Tibério denunciou Galo aos patres, falando que ele tinha inveja 

da amizade do imperador com Sejano. No entanto, Tácito se refere a Asínio Galo como adúltero, 

relacionando-o com Agripina Maior (Tac. Ann. 6. 25, 6). Isso pode indicar que a acusação real foi adultério. 

A acusação de Tibério, nesse caso pode ser só uma manifestação de recusatio amicitiae. 
58 A narrativa de Tácito sugere que Asínio ficou três anos na prisão, aguardando julgamento (Tac. Ann. 6. 

23). 
59 Tibério, no relato de Dião Cássio, é quem denuncia Asínio Galo para o Senado. Cf. Dio. 58. 3; 
60 Segundo Dio. 58. 3, Galo foi mantido na prisão até sua morte. Tac. Ann. 6. 23, narra episódio dessa 

maneira, destacando que Galo ficou 3 anos esperando julgamento, antes de morrer, forçosamente ou 

voluntariamente. 
61 De acordo com Dião, Siríaco foi morto por ter declarado publicamente que era amigo de Asínio Galo, 

que era um inimicus principis. 
62 Tácito (Ann. 6. 7, 1) usa o caso de Arrúncio como precedente do caso de Cota Messalino (por maiestas), 

o que é um indício de que as acusações foram similares. 
63 Não consta nas fontes, mas como Arrúncio era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um 

processo no Senado. 
64 Rutledge (2001, p. 200) destaca, com base em em Dig.14.2.12 e Dio 58.8.3, que, um consular, chamado 

Lêntulo, foi o responsável pela defesa de Arrúncio. 
65 Ao falar sobre a acusação contra Cota Messalino, Tácito (Tac. Ann. 6. 7, 1) expõe que seus acusadores 

tiveram o mesmo destino daqueles que, anteriormente, haviam acusado L. Arrúncio (foram processados 

por calumnia). 



342  

Data: 31 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: Não houve, ficou preso aguardando julgamento66. 

Acusado: Públio Calvísio Sabino Pompônio Segundo. 

Acusador: Consídio. 

Defensor: NC. 

Resultado: Preso. 

Fontes: Tac. Ann. 5.8; Tac. Ann. 6.18.1–2. 
 

40. 

Data: 31 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração67. 

Tipo de processo: Não houve, ficou preso aguardando o julgamento. 

Acusado: Públio Vitélio. 

Acusador: Consídio. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio68. 

Fontes: Tac. Ann. 3.10.1; Tac. Ann. 3. 12; Tac. Ann. 3. 19, 1; Tac. Ann. 5.8. 
 

41. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, insubordinação69. 

Tipo de processo: senatorial70. 

Acusado: Júnio Gálio. 

Acusador: Tibério71. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Expulso do Senado. Preso em Roma72. 

Fontes: Dio. 58. 18, 3-4; Tac. Ann. 6.3. 
 

42. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas73. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador74. 

Acusado: Ânio Polião. 

Acusador: NC. 
 
 

66 O destino de Pompônio sugere que ele e Vitélio ficaram presos aguardando um julgamento. Cf. Tac. Ann. 

5. 8. 
67 Tácito deixa claro que Vitélio foi acusado de participar de uma possível conjuração de Sejano, abrindo- 

lhe o erário público (Cf. Tac. Ann. 5. 8). 
68 Tácito afirmou que Vitélio suicidou antes de ir a julgamento (Cf. Tac. Ann. 5. 8). 
69 De acordo com Tac. Ann. 6.3 e Dio. 58. 18, 3 o crime de Júnio Gálio foi ele ter sugerido que pretorianos 

aposentados passassem a ter direito de assento no teatro em meio à ordem equestre. Tácito ainda acrescenta 

que Tibério o repreendeu ferozmente por propor algo que só cabia ao imperador conceder. 
70 Não consta na fonte, mas como Gálio era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um processo 

no Senado. 
71 Tibério escreve a carta ao senado, acusando Gálio. Cf. Tac. Ann. 6.3. 
72 Segundo Tácito Gálio primeiro se exila em Lesbos. No entanto, quando se gaba da docilidade de seu 

cárcere é movido à Roma, onde fica preso nas casas dos magistrados. Cf. Tac. Ann. 6.3. 
73 Tácito não deixa clara a ação cometida, só que a acusação foi maiestas (Cf. Tac. Ann. 6. 9, 12). No 

entanto, o fato de um tribuno militar ter sido testemunha indica um crime militar. 
74 Ao que indica Tácito, Tibério demorou a analisar as acusações e não permitiu a continuidade do caso. 

Cf. Tac. Ann. 6. 9, 12. 
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Testemunha: Celso, tribuno militar75(?). 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 9, 12; Tac. Ann. 15. 56, 15; Tac. Ann. 15. 71, 14; Tac. Ann. 16. 30, 

14. 
 

43. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas76. 

Tipo de processo: Não houve, a testemunha salvou o réu77. 

Acusado: Ápio Júnio Silano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Celso, tribuno militar. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Sen. Apoc. 11. 5, 2; Sue. Cla. 29; Sue. Cla. 37; Tac. Ann. 6. 9, 12. 
 

44. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas78. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador. 

Acusado: Marmeco Emilio Escauro (I). 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Celso, tribuno militar. 

Resultado: NC79. 

Fontes: Dio. 58.24, 3-5; Tac. Ann. 1. 13; Tac. Ann. 6. 9, 12; Tac. Ann. 6.29.21; Sen. Ben. 

4. 31. 
 

45. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas80. 

Tipo de processo: Não houve, testemunho de Celso salvou o réu. 

Acusado: Calvísio Sabino. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Celso, tribuno militar. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. His. 1. 48, 8; Tac. Ann. 6. 9, 12. 
 

46. 

Data: 32 d.C. 

 
75 Celso parece ter sido testemunha do caso. No entanto, não se pode ter certeza, pois Tácito afirma que ele 

só salvou nominalmente Ápio e Calvísio. Cf. Tac. Ann. 6. 9, 12. 
76 Tácito não deixa clara a ação cometida, só que a acusação foi maiestas. 
77 Ao que indica Tácito, o processo não teve início pois o réu foi absolvido pelo depoimento da testemunha. 

Cf. Tac. Ann. 6. 9, 12. 
78 Tácito não deixa clara a ação cometida, só que a acusação foi maiestas. 
79 Ao que parece o processo contra Escauro continuou, mas Tácito não nos conta o fim. Cf. Tac. Ann. 6. 9, 

12. 
80 Tácito não deixa clara a ação cometida, só que a acusação foi maiestas (Cf. Tac. Ann. 6. 9, 12). 
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Acusação: maiestas81. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador 82. 

Acusado: Lúcio Ânio Viniciano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Testemunha: Júlio Celso, tribuno militar. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 9, 12-13. 
 

47. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração(?)83. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Júlio Celso, tribuno militar. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Preso. Suicidou na prisão. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 14. 
 

48. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio 84. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Pompeio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 14. 
 

49. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, covardia, maiestas85. 

Tipo de processo: senatorial 86. 

Acusado: Fúfio Gemino. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 
 

 
81 Tácito não deixa clara a ação cometida, só que a acusação foi maiestas. 
82 Ao que indica Tácito, Tibério demorou a analisar as acusações e não permitiu a continuidade do caso. 
83 Cf. Tac. Ann. 6. 14 só afirma que houve uma acusação por seditio. Tácito indica que Gemino esteve 

envolvido com Sejano. No entanto, o fato de Celso ser um militar contribui para especularmos que a 

acusação pode ter sido covardia, tal como no caso de Fúfio Gemino, cf. Tib. 40. 
84 Cf. Tac. Ann. 6. 14 só afirma que houve uma acusação por seditio. 
85 Dião Cássio destaca o crime de covardia, que poderia ter motivado uma condenação por maiestas. Por 

Fúfio seu testamento lido no Senado seu testamento, é possível que sua acusação contivesse alguma ofensa 

ao imperador (Cf. Dio. 58. 4, 5). De acordo com Tácito, Vícia a mãe de Fùfio Gemino, pouco depois da 

condenação do filho também foi condenada por ter chorado a morte de seu filho (Tac. Ann. 6.10.1). Se o 

crime de Vícia foi considerado maiestas é porque Fúfio Gemino foi condenado, posteriormente ao seu 

suicídio, como traidor da pátria. Tácito, no entanto, destaca mais a perseguição em torno dos apoiadores de 

Sejano do que outro motivo possível. Cf. Tac. Ann. 6. 14. 
86 O fato de ter havido uma votação e de sua esposa, posteriormente, ter suicidado dentro do Senado, sugere 

o local do julgamento, e consequentemente, o tipo de processo. Cf. Dio. 58. 4, 5. 
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Resultado: Suicídio, no entanto, a acusação de sua mãe sugere uma condenação post- 

mortem87. 

Fontes: Dio. 58. 4, 5; Tac. Ann. 6.10.1; Tac. Ann. 6. 14. 
 

50. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: chorou a morte de um traidor. 

Tipo de processo: senatorial 88. 

Acusado: Vícia, mãe de Fúfio Gemino. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada, pena capital. 

Fontes: Tac. Ann. 6.10.1. 
 

51. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração89. 

Tipo de processo: senatorial 90. 

Acusado: Marco Terêncio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido, acusadores foram condenados por calumnia91. 

Fontes: Dio. 58. 19; Tac. Ann. 6. 8, 2. 
 

52. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: difamação do imperador92. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador93. 

Acusado: Lúcio Aprônio Cesiano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Dio. 58. 19. 
 

53. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: difamação do imperador e sua família. 

Tipo de processo: senatorial 94 

Acusado: Marco Aurelio Cota Messalino. 

Acusador: (C.?) M. (C.?). Ceciliano95. 
 

87 Cf. Dio. 58. 4, 5. Sobre a acusação contra Vícia Cf. Tib. 41. 
88 Ao que indica Tac. Ann. 6.10.1 a pena capital contra Vícia foi executava por um SC. 
89 Terêncio parece ter sido acusado devido sua proximidade com Sejano. Cf. Dio. 58. 19. 
90 Tac. Ann. 6. 8-9 situa o julgamento no Senado. 
91 Conforme nos conta Tácito (Ann. 6. 8) Terêncio foi absolvido pelo Senado e seus acusadores foram 

punidos com o exílio ou com a morte. 
92 De acordo com Dio. 58. 19, Cesiano foi acusado por conta de ter zombado da calvície de Tibério no 

festival da Florália. 
93 Dião (58. 19) mostrou que Tibério ignorou essa acusação. 
94 De acordo com Tácito ele foi julgado culpado pelos primeiros da cidade – provavelmente os senadores – 

mas absolvido por Tibério (Tac. Ann. 6.5). 
95 Não se sabe se é o mesmo Mágio Ceciliano de um caso anterior (Cf. Tib. 11). 
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Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. Acusador condenado por calumnia96. 

Fontes: Tac. Ann. 2, 32; Tac. Ann. 4. 20, 17; Tac. Ann. 5.3. 15; Tac. Ann. 6.5–6.7.1. 
 

54. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração97. 

Tipo de Processo: senatorial. 

Acusado: Quinto Serveo Verânio. 

Acusador: Caio Céstio Galo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, mas a pena não foi executada98. 

Fontes: Tac. Ann. 2. 56; Tac. Ann. 3. 12; Tac. Ann. 3. 19, 1; Tac. Ann. 6. 7. 
 

55. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração99. 

Tipo de Processo: senatorial. 

Acusado: Minúcio Thermo. 

Acusador: Caio Céstio Galo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, mas a pena não foi executada. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 7. 
 

56. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas(?)100. 

Tipo de Processo: senatorial101. 

Acusado: Júlio Africano. 

Acusador: Quinto Serveo Verânio e Minúcio Termo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado102. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 7, 21. 
 

57. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas(?)103. 

 
96 Cf. Tac. Ann. 6. 7,1. Tácito expõe que Ceciliano teve o mesmo destino dos acusadores de Arrúncio – no 

caso uma condenação por calumnia. Cf. Tib. 29. 
97 Tácito advoga pela inocência do réu, mas indica que ele foi diretamente implicado na conspiração de 

Sejano. Cf. Tac. Ann. 6. 7, 1. 
98 Serveo utilizou, ao que indica Tácito, de uma tática bastante peculiar: acusou outra pessoa para garantir 

a não execução da pena. Cf. Tac. Ann. 6. 7, 21. 
99 Foi diretamente implicado na conspiração de Sejano. Cf. Tac. Ann. 6. 7, 1. 
100 Tácito não entra em detalhes sobre a acusação. No entanto, maiestas parece ser a acusação mais provável 

diante da gravidade do crime dos delatores. 
101 Não consta na fonte, mas como Africano era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um 

processo no Senado. 
102 Se sofreu alguma penalidade, o que parece que sim pelas palavras de Tac. Ann. 6. 7, 21, não foi capital, 

pois é reconhecido posteriormente como um grande poeta do período neroniano (Cf. Dial. de Orat. 15; 

Quint. 10. 1; 12. 10). 
103 Especula-se o crimen maiestatis pelos mesmos motivos de Júlio Africano. Cf. Tib. 47. 
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Tipo de Processo: NC. 

Acusado: Sejo Quadrato. 

Acusador: Quinto Serveo Verânio e Minúcio Termo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado(?)104. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 7, 21. 
 

58. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas(?)105. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: L. Lucânio (?) Latiário106. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Dio 58.1.1–3; Tac. Ann. 4.68-69; Tac. Ann. 6.4.1. 
 

59. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas(?)107. 

Tipo de processo: NC108. 

Acusado: Vesculário Ático. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Tac. Ann. 2. 28; Tac. Ann. 6.10.2. 
 

60. 

Data: 32 d.C. 

Acusação: maiestas(?). 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Júlio Marino109. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. 

Fontes: Tac. Ann. 6.10.2. 
 

61. 

Data: 32 d.C. 
 

104 Se os acusadores foram absolvidos por essa acusação, parece ser coerente assumir que o acusado foi 

condenado. Cf. Tib. 45 e Tib. 46. 
105 Segundo Tac. Ann. 6.4.1, Laciáris foi condenado, ao que parece, por maiestas. Ele foi um delator famoso 

durante o período sejanino, responsável por delatar Tito Sabino (Tac. Ann. 4.68; Dio 58.1.1–3). No entanto, 

a acusação por maiestas não é certa, na medida em que Tácito não aponta a razão da acusação. 
106 Não consta na fonte, mas como Latiário era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um 

processo no Senado. 
107 Tácito (Ann. 6.10.2) não entra em detalhes sobre a existência de nenhum processo ou acusação claros, 

o que nos leva a crer que Vesculário e Marino foram condenados de maneira extraordinária, pois o 

historiador difere nesse trecho processos senatoriais daqueles resolvidos pelo princeps. 
108 Tac. Ann. 6.10.2 afirma que ele foi morto por ordem do princeps, contrapondo os casos que tinham sido 

resolvidos por SC. 
109 Os mesmos detalhes de Vesculário são atribuídos a Marino. Cf. nota 189. 
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Acusação: difamação de Caio “Calígula”. 

Tipo de processo: aparentemente, não houve nenhum110. 

Acusado: Sexto Vistílio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio111. 

Fontes: Tac. Ann. 6.10.2. 
 

62. 

Data: 33 d.C. 

Acusação: maiestas112. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Consídio Próculo. 

Acusador: Quinto Pompônio Segundo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, banimento. 

Fontes: Tac. Ann. 5.8; Tac. Ann. 6.18.2. 
 

63. 

Data: 33 d.C. 

Acusação: maiestas(?)113. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Sância. 

Acusador: Quinto Pompônio Segundo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada. Banimento. 

Fontes: Tac. Ann. 6.18.1-2. 
 

64. 

Data: 33 d.C. 

Acusação: maiestas(?)114. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Plancina (II). 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 26. 
 

65. 

Data: 34 d.C. 
 

 
 

110 Cf. Tac. Ann. 6. 9. 2-3. De fato, Tácito não afirma que Vistílio foi acusado publicamente, só que perdeu 

sua posição na mesa do imperador (renuntiatio amicitiae) porque lhe foram atribuídos certos versos 

difamatórios sobre Calígula. 
111 Após ter a amizade de Tibério perdida, Vistílio, já idoso, se matou. Cf. Tac. Ann. 6.10.2 
112 Tac. Ann. 6.18.1 não entra em detalhes sobre as ações que motivaram a acusação. 
113Tácito não é claro e, portanto, não se sabe, ao certo, se Sância foi condenada pelo mesmo crime de 

Consídio Próculo, seu irmão. Se foi, ela cometeu maiestas. Cf. Tac. Ann. 6.18.2. 
114 Tácito sugere algo relacionado com seus crimes anteriores, provavelmente envolvendo a morte de 

Germânico, na medida em que o historiador faz questão de sublinhar que Plancina se “alegrava abertamente 

pela morte de Germânico” [palam laeta morte Germanici]. Cf. Tac. Ann. 6. 26, 12. 
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Acusação: seditio, conspiração115. 

Tipo de processo: Não houve, não foi aceito pelo imperador116. 

Acusado: Cneu Cornélio Lêntulo Getúlico. 

Acusador: Abúdio Ruso. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido, acusador foi levado a julgamento por calumnia. 

Fontes: Sue. Cla. 9. 1; Tac. Ann. 4. 42, 15; Tac. Ann. 4. 46, 1; Tac. Ann. 6. 30. 
 

66. 

Data: 34 d.C. 

Acusação: difamação do imperador e (ou) adultério e (ou) carminae (sicariis et 

veneficis)117. 

Tipo de processo: senatorial118. 

Acusado: Mamerco Emilio Escauro (II). 

Acusador: Névio Sutório Macrão (?), Cornélio Crispo(?); Caio Semprônio Graco Servílio 

(Tuscus ?). 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 58.24, 3-5; Tac. Ann. 1. 13; Tac. Ann. 6. 9, 12; Tac. Ann. 6.29.21; Sen. Ben. 

4. 31. 
 

67. 

Data: 35 d.C. 

Acusação: maiestas119. 

Tipo de processo: senatorial120. 

Acusado: Grânio Marciano. 

Acusador: Semprônio Graco. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 6, 38. 
 

68. 

Data: 35 d.C. 

Acusação: maiestas121. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Tácio Graciano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 
 

115 Provavelmente, pela relação de parentesco, foi implicado na conspiração de Sejano. Para Tac. Ann. 6, 

30. 
116 Não se sabe se um processo chegou a ser aberto, ao que parece não, pois Getúlico conseguiu persuadir 

o princeps de sua inocência. Cf. Tac. Ann. 6, 30. 
117 De acordo com Dio. 58.24, 3-5, apesar do real motivo por trás da acusação ter sido uma tragédia, 

intitulada Atreu, oficialmente, ele foi acusado de adultério com Lívila. Já Tácito, expõe a acusação de 

iniuria como algo real (Tac. Ann. 6.29.21). 
118 Não consta na fonte, mas como Escauro era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um 

processo no Senado. 
119 A ação, que motivou o crime, não é declarada. Cf. Tac. Ann. 6, 38. 
120 Não consta na fonte, mas como Marciano era senador, parece coerente supor que ele enfrentou um 

processo no Senado. 
121 A ação, não é declarada. O caso de Graciano é narrado junto com o de Grânio Marcelo. Tácito afirma 

que ambos foram julgados pelo mesmo crime [maiestas]. Cf. Tac. Ann. 6, 38. 
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Resultado: Condenado, pena capital122. 

Fontes: Tac. Ann. 6, 38. 
 

69. 

Data: 35 a.C. 

Acusação: conspirar contra Caio César [Calígula]. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: L (?) Sextio Paconiano. 

Acusador: Tibério123. 

Defensor: NC. 

Resultado: Preso124. Executado na Prisão. 

Fontes: Tac. Ann. 6.3; Tac. Ann. 6. 39, 1. 
 

70. 

Data: 35 a.C. 

Acusação: maiestas (?)125. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Trebeleno Rufo. 

Acusador: NC 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 39, 1. 
 

71. 

Data: 35 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: Não houve, pois o acusado tirou a própria vida antes. 

Acusado: Lúcio Fulcínio Trião. 

Acusador: NC126. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 38, 3-4; Dio. 58. 25, 2-5. 
 

72. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: maiestas127. 

 

122 De acordo com Tac. Ann. 6, 38 Tácio Graciano foi condenado ao suplício mais extremo [extremum ad 

supplicium damnatus]. Ao que parece, Tácito se refere a pena de morte, apesar de que um banimento para 

alguma ilha inóspita não pode ser totalmente descartado. 
123 Tibério escreve a carta ao senado, acusando Paconiano. Cf. Tac. Ann. 6.3. 
124 Através do relato de Tácito, se sabe que ele não recebeu pena capital (Tac. Ann. 6.3). Tácito não 

especifica a pena, mas provavelmente Paconiano foi preso, já que em Ann. 6.39 o historiador afirma que 

ele foi estrangulado na prisão por recitar, ali mesmo, versos difamatórios contra. 
125 É difícil saber ao certo. No entanto, presume-se que ele foi acusado de maiestas, pois na passagem dos 

Anais referente a Trebeleno (Tac. Ann. 6. 39, 1) Tácito afirmou que ele teve um destino igual ao de S. 

Paconiano (Tib. 61). Tácito claramente fala da morte de ambos, mas na medida em que Paconiano foi preso 

e posteriormente morto devido a uma acusação de maiestas, o mesmo pode ser entendido em relação a 

Trebeleno. 
126 No entanto, como mostraram Tac. Ann. 6. 38, 3 e Dio. 58. 25, 2, Tibério pareceu querer exibir a culpa 

de Trião ao Senado, expondo seu testamento, no qual ele afirmava coisas ruins sobre o imperador, Sejano 

e o exílio em Capri. 
127 Cf. Tac. Ann. 6.47.2. A ação que motivou a acusação, no entanto, não é contada. 
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Tipo de processo: NC. 

Acusado: Acúcia. 

Acusador: D. Lélio Balbo. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada128. 

Reação do imperador: NC. 

Fontes: Tac. Ann. 6.47.2. 
 

73. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas in principem, adultério (?)129. 

Tipo de processo: senatorial130. 

Acusado: Albucila. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada. Prisão131. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47. 
 

74. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem (seditio), maiestas132, adultério(?) e incesto133. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Cneu Domício Eneobarbo. 

Acusador: Responsável pela sua própria defesa. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Sue. Ner. 5. 2; Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48, 1. 
 

75. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem, adultério(?)134. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Víbio Marso. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido135. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48, 1. 
 

128 De acordo com Tac. Ann. 6.47.2, Acúcia foi condenada, Júnio Oto, no entanto vetou a concessão de 

qualquer prêmio aos delatores. A pena de Acúcia não foi citada. 
129 Tac. Ann. 6. 47 cita nominalmente só a acusação de ter agido com impietas em relação ao imperador, 

no entanto a descrição de Albucila como adúltera e a inclusão dos seus amantes na acusação sugere que a 

acusação de adultério foi a mais provável. As penas destinadas aos réus são ainda bastante leves, tendo em 

conta outras condenações por maiestas. Bauman relaciona o caso de Albucila com os bacanais de 184 a.C, 

mostrando como comportamentos sexualmente desregrados coletivamente podem significar um crime 

contra a ordem pública. Cf. Bauman, 1974, pp. pp. 131-132. 
130 Tácito destacou um processo senatorial. Cf. Tac. Ann. 6. 47. 
131 Tácito (Ann. 6. 48, 19) destacou que Albucila tentou se matar. Não conseguiu e foi levada à prisão por 

ordem do Senado. 
132 Envolvido na acusação de Albucila. Cf. Tac. Ann. 6. 47. 
133 Suetônio atesta para as acusações de maiestas, adultério e incesto. Cf. Sue. Ner. 5. 2. 
134 Fez parte da acusação de Albucila. Cf. Tac. Ann. 6. 47. 
135 Tácito afirma que Marso foi absolvido, após ameaçar se matar de forme. Cf. Tac. Ann. 6. 48, 1. 
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76. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem, adultério(?). 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Lúcio Arrúncio, o Jovem. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Suicídio136. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48, 1. 
 

77. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem, adultério(?)137. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Carsídio Sacerdos (II). 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Banido para alguma ilha. 

Reação do imperador: Neutralidade/Abstenção. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48. 
 

79. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem, adultério(?)138. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Pôncio Fragelano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Perdeu o posto de senador. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48. 
 

80. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: impietas principem, adultério(?)139. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Lélio Balbo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Banido(?). Perdeu o status senatorial (?)140. 

Fontes: Tac. Ann. 6. 47; Tac. Ann. 6. 48. 
 

 

136 Arrúncio suicidou por não querer viver sobre o governo de Calígula. Cf. Tac. Ann. 6. 48. 
137 Sacerdos foi declarado por Tácito como um daqueles que favoreceram Albucila. Cf. Tac. Ann. 6. 48, 

19. 
138 Fragelano foi declarado por Tácito como um daqueles que favoreceram Albucila. Cf. Tac. Ann. 6. 48, 

19. 
139 Lélio Balbo foi declarado por Tácito como um daqueles que favoreceram Albucila. Cf. Tac. Ann. 6. 48, 

19. 
140 Não se sabe se simplesmente perdeu seu posto no senado ou se foi banido para as ilhas, pois Tácito lhe 

atribui o mesmo destino de Sacerdos e de Frageleno, que tiveram destinos diferente. Cf. Tac. Ann. 6. 48, 

19. 
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81. 

Data: entre 32 d.C e 38 d.C (?)141. 

Acusação: impietas in principem (?)142. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Lampôn. 

Acusador: Aulo Avílio Flaco143. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado144. 

Fontes: Flac. 128-129. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
141 Flaco é nomeado prefeito do Egito em 32, cargo que exerce até o início do governo de Calígula. 
142 O crime não é especificado, somente a acusação de impietas in principem. Cf. Flac. 128. 
143 Filo deixa claro que a acusação foi formulada por Flaco, como vingança a uma acusação de repetundae, 

anteriormente. (Cf. Flac. 126-128). 
144 De acordo com Filo de Alexandria Lâmpôn foi forçado a exercer o cargo de gimnasiarca, um cargo que 

demandava muito dinheiro daquele que o ocupava (Flac. 129). 
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7.2.3. Caio “Calígula” (37 d.C – 41 d.C). 
 

1. 

Data: 37-38 d.C. 

Acusação: orar pela morte do imperador1, conspiração (seditio)2. 

Tipo de processo: coercitio3. 

Acusado: Tibério Gemelo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Suicídio4. 

Fontes: Dio. 59, 8; Phil.Leg.23-31; Sue. Cal. 23; Tac. Ann. 6. 46, 5. 
 

2. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: perjúrio em relação ao imperador5. 

Tipo de processo: NC6. 

Acusado: Públio Afrânio Potito. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado7. 

Fontes: Dio. 59. 8, 3; Sue. Cal. 27, 2. 
 

3. 

Data: 37 d.C. 

Acusação: perjúrio em relação ao imperador8. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Atânio Segundo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado9. 

Fontes: Dio. 59. 8, 3; Sue. Cal. 27, 2. 
 

4. 

Data: provavelmente, por volta de 37 d.C(?). 

Acusação: difamação contra a memória de Agripina Maior. 

Tipo de processo: NC(?)10. 
 
 

1 Dião (59.8.1-2) destacou que a queixa feita contra Gemelo era que ele havia rezado pela morte de Caio. 

Deve-se mencionar que Dio também afirmou que as acusações empregadas contra Tibério Gemelo também 

foram usadas por Calígula contra outras vítimas. Já Suetônio afirmou que a principal acusação contra 

Tibério, foi que seu hálito cheirava a um antídoto que ele tomara para evitar ser envenenado pelo imperador 

(Sue. Cal. 23). Cf também PhilLeg.23-31. 
2 Cf. Phil. Leg.23-31. Fílon de Alexandria destaca que a acusação contra Gemelo foi de conspiração contra 

o imperador. 
3 Cf. Dio 59. 8. 2 e Phil. 5. 29. 
4 Cf. Phil. Leg. 31; Dio. 59, 8, 1. 
5 Tanto Suetônio, como Dião Cássio, indicam uma acusação de perjúrio. No entanto, devido à falta de 

evidências claras, a inclusão desse tipo de crime nas legislações de maiestas não pode ser totalmente 

descartado. 
6 Não parece ter havido um processo público contra Potito, mas as fontes não citam isso com clareza. 
7 Potito, quando recusou a se matar, parece ter sido compulsoriamente conduzido pelas ruas enfeitado como 

uma vítima sacrificial e arremessado de um local elevado (Sue. Cal. 27, 2). 
8 Potito e Segundo se encontram em situações semelhantes, descritos juntos nas fontes. 
9 Sue. Cal. 27, 2 destacou que Atânio foi obrigado a lutar na arena enquanto o próprio imperador observava. 
10 É difícil saber ao certo. A condenação a lutar na arena parece ter sido algo organizado pelo imperador, 

na medida em que não há precedentes quanto a essa pena me processos regulares de maiestas. No entanto, 
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Acusado: Cavaleiro Romano desconhecido. 

Acusador: NC. 

Resultado: Compelido a lutar na arena, posteriormente acusado e condenado. 

Fontes: Dio. 60. 10, 4. 
 

5. 

Data: novembro ou dezembro de 37 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio11. 

Tipo de processo: senatorial(?)12. 

Acusado: Marco Junio Silano. 

Acusador: Calígula. 

Resultado: Suicídio, aparentemente antes do fim do processo. 

Fontes: Dio. 59, 8, 4-5; Phil. De Legatione ad Gaium. 9. 62-65; 10, 70-73; Sue. Cal. 23; 

Tac. Agr. 4. 
 

6. 

Data: 38 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio13. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Névio Sertório Macrão e Ênia. 

Acusador: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 59. 10, 6; Philo. Embassy to Gaius. 8. 57-61; 10. 69-70; 11. 74-75; Sue. Cal. 

26, 1. 
 

7. 

Data: 38 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio14. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Aulo Avílio Flaco. 

Acusador: Lampôn e Isidoro. 

Resultado: Condenado, teve seus bens confiscado e foi banido para Andros. Executado 

no exílio. 

Fontes: Philo Flac. 8-9; Phil. Flac. 135; Philo Flac. 147-154; Philo Flac. 180; Philo Flac. 

183-189. 
 

8. 

Data: 39 d.C. 
 

quando Dio. 60. 10, 4, fala que após o homem sair vitorioso da arena o imperador o entregou aos acusadores,  

isso poderia indicar a abertura de um processo público posterior. 
11 Segundo Suetônio, a acusação de Silano se deu porque ele não acompanhou o barco do imperador em 

uma tempestade, ficando para trás na esperança de tomar a cidade, caso Caio se perdesse (Sue. Cal. 23). 
12 A fala de Tácito em Tac. Agr. 4, sobre a acusação posterior de Júlio Grecino, pai de Agrícola ter sido 

motivada por ele ter se recusado a acusar Silano indica que houve um processo senatorial. 
13 A acusação contra Macrão não aparece de forma clara. Phil. 8. 57; 10. 69-70 destaca a superbia das ações 

de Macrão diante de Calígula. No entanto, parece uma acusação mais materialmente possível um 

envolvimento dele com Avílio Flaco, prefeito do Egito e apoiador de Tibério Gemelo. Sobre isso, Dião cita 

que Calígula envolveu Macrão em um escândalo e o acusou de várias coisas, entre elas de fazer jogo duplo 

(Dio. 59. 10, 6), o que poderia significar que Macrão estava envolvido na possível conspiração de Avílio 

Flaco, para colocar Gemelo no poder. 
14 Segundo Philo de Alexandria, a morte de Flaco se deu pelo apoio dele a Gemelo, o herdeiro natural de 

Tibério. Cf. Philo Flac. 8-9. 
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Acusação: conspiração, seditio15. 

Tipo de processo: senatorial16. 

Acusado: Caio Calvísio Sabino e Cornélia. 

Acusador: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 59. 18, 4; Sen. Ep. 27. 5, 2. 
 

9. 

Data: provavelmente, por volta de 39 d.C (?). 

Acusação: difamação contra o Senado [inlustris(?)]17. 

Tipo de processo: Não houve, suicidou antes 18. 

Acusado: Tito Rufo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 59. 18, 4-5. 
 

10. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: Difamação contra o imperador, crime relacionado a estátuas19. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Cneu Domício Afer. 

Acusador: Caio Calígula20. 

Resultado: Absolvido21. 

Fontes: Dio. 59. 19, 1-7. 
 

11. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: conspiração (seditio) e adultério22. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Marco Emílio Lépido. 

Acusador: NC23. 
 

 

 

15 Cf. Dio. 59. 18, 4. A conexão da condenação de Sabino e Cornélia com a conspiração de Getúlico e 

Lépido parece possível. Getúlico e Sabino foram cônsules junto e ambos tinham imperium sobre as 

províncias melhor militarmente protegidas do Ocidente, Germânia e Panônia. Cf. Tac. Ann. 4. 46, 1. Quanto 

a isso, Barret (1990, p. 60), destaca que a acusação de ambos foi maiestas. 
16 De acordo com Dio. 59. 18, 4 eles foram acusados no Senado, mas suicidaram antes do julgamento. 
17 De acordo com Dião Cássio (59. 18, 5), Tito Rufo teve o mesmo destino de Calvísio Sabino [suicídio] 

após ser acusado de ter declarado que o senado pensava de um jeito e votava no outro. 
18 Se assumirmos as mesmas características da acusação de Sabino, como indicam as fontes, devemos 

assumir que não houve um processo e o réu suicidou antes. 
19 Segundo Dião Cássio, Afer escreveu uma inscrição sobre o segundo consulado de Calígula, objetivando 

glorificá-lo, mas foi mal interpretado. Cf. Dio. 59. 19, 2. 
20 Dião deixa claro que a acusação é feita pelo próprio Calígula, que lê, no Senado o discurso contra Afer. 
21 Dião Cássio conta que Calígula absolveu Afer após este ter uma postura subserviente e fingir ter sido 

vencido pelo discurso do imperador. De acordo com Dião, o crime de Afer era ser um bom orador, quando 

se mostrou um ruim, foi absolvido. Cf. Dio. 59. 19, 6-7. 
22 Cf. Sue. Cal. 24, 3. Segundo Barrett (1990, p. 106 – 111) Lépido, bem como as irmãs de Calígula, 

estiveram envolvidos em uma conspiração, juntamente com Lêntulo Gentúlico, governador da Germânia 

Superior. 
23 Suetônio e Dião Cássio dão grande ênfase no papel do imperador em expor a aparente conspiração contra 

ele, mas não deixam claro os acusadores. Cf. Dio. 59, 22. 6-8; Sue. Cal. 24, 3. 
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Resultado: Condenado, pena capital24. 

Fontes: Dio. 59, 22. 6-8; Dio, 59. 23, 7; Suet. 24, 3; Sue. Cal. 36, 1. 
 

12. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: conspiração(seditio) e adultério25. 

Tipo de processo: NC26. 

Acusado: Agripina Menor. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenada, banimento para as ilhas Pontianas. 

Fontes: Dio. 59, 3, 6; Dio. 59, 22. 6-8; Dio, 59. 23, 7; Dio. 59. 29, 1; Suet. 24, 3. 
 

13. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: conspiração (seditio) e adultério. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Júlia Lívila. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenada, banimento para as ilhas Pontianas. 

Fontes: Dio. 59, 3, 6; Dio. 59, 22. 6-8; Dio, 59. 23, 7; Dio. 59. 29, 1; Suet. 24, 3. 
 

14. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio27. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Lêntulo Getúlico. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital28. 

Fontes: Dio. 59. 22, 6; Sue. Cla. 9. 1. 
 

15. 

Data: 39 d.C. 

Acusação: Difamação do imperador. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Carrinas Segundo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banido. 

Fontes: Dio. 59. 20, 7. 
 

16. 

Data: 40 d.C. 

 

24 Dio. 59, 22. 6-8 atesta para a execução de Lépido, afirmando que ele havia sido uma vítima da sede de 

sangue de Calígula. 
25 Cf. Sue. Cal. 24, 3. Segundo Suetônio, o imperador condenou as irmãs como adúlteras e por conhecerem 

a conspiração de Lépido e Getúlico. Dião destaca que as irmãs de Caio foram banidas por ter relações com 

Lépido, mas não deixa claro a participação direta delas conspiração (Dio. 59, 22. 7). 
26 É difícil saber se Calígula levou o assunto para ser discutido no Senado (aparentemente, não) ou se ele 

usou da autoridade de pater familias e (ou) pater patriae para punir os culpados. 
27 Suetônio fala da conspiração envolvendo Lêntulo Getúlico e Emílio Lépido (Sue. Cla. 9. 1). 
28 Dião (59, 22, 6) destaca que Calígula matou Lêntulo Getúlico, pela sua reputação com os soldados. No 

entanto, Sue. Cla. 9. 1 destaca o envolvimento de Getúlico em uma conspiração. 
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Acusação: conspiração contra o imperador, seditio. 

Tipo de processo: NC29. 

Acusado: Anício Cerialis. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital (?)30. 

Fontes: Dio. 59. 5b – 6. 

 

17. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: conspiração contra o imperador, seditio (maiestas). 

Tipo de processo: NC31. 

Acusado: Sexto Papínio. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena capital (?). 

Fontes: Dio. 59. 5b – 6. 
 

18. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: conspiração contra o imperador, seditio. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Betilino Basso. 

Acusador: Sexto Papínio (?), Anício Cerealis (?)32. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Dio. 59. 6 
 

19. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: NC33. 
 
 

29 Dião Cássio, única fonte sobre o caso, não é claro se houve ou não um processo regular. A narrativa 

dioniana desenha um comportamento despótico e cruel do imperador, que mata Cerialis diante dos olhos 

de Papínio. Como vimos na perseguição dos amici Seiani, sob Tibério, o fato de ser uma conspiração, 

demonstra um perigo imediato para a res publica e pode justificar ações emergenciais. 
30 O relato é confuso e provavelmente Dião confunde a execução de Papínio com a de Cerialis. 

Primeiramente, Dião (Dio. 59. 5b – 6) destaca que ambos foram torturados. Como não revelaram nada foi 

oferecido um acordo a Papínio: vida e a liberdade em troca da delação dos demais conspiradores. Isso foi 

aceito por Papínio, mas, aparentemente, não foi cumprido pelo imperador. Dião afirma que Cerialis foi 

morto, mas ele aparece vivo durante o principado de Nero. Steven H. Rutledge (2001, p. 163) fornece uma 

interpretação para dar sentido à narrativa de Dião: Anício Cerialis e Sexto Papinius, foram torturados, mas 

não forneceram nenhuma informação. O imperador então se ofereceu para poupar a vida de Papínio se ele 

denunciasse seus companheiros conspiradores, o que ele fez; Calígula então executou Papínio e os homens 

que ele nomeou. Ou seja, é provável que, quando Dião cite que "Cerialis" foi executado ele tenha se 

confudido e, na verdade, se refira a Papínio. Se for assim, é Cerialis quem conserva a vida, enquanto Sexto 

Papínio é morto. 
31 Papínio é envolvido no mesmo episódio que Cerialis. 
32 De acordo com o relato de Dião (59. 6) parece provável que Basso esteja no meio das delações de Papínio 

ou Cerialis. A dúvida é qual dos dois fez as denúncias. 
33 O relato de Dião deixa claro que Capito não tinha cometido nenhum crime. Segundo o historiador, a 

condenação desse foi uma decisão arbitrária e cruel do imperador. Cf. Dio. 59. 6. No entanto, não é 

impossível que Capito tenha sido envolvido na mesma conspiração de Betilino Basso. 
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Tipo de processo: coercitio34 

Acusado: Capito. 

Acusador: Caio Calígula. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital35. 

Fontes: Dio. 59. 6. 
 

20. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: conspiração contra o imperador, seditio. 

Tipo de processo: coercitio36. 

Acusado: Calisto. 

Acusador: Capitão. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido (veto), delator foi condenado por calumnia. 

Fontes: Dio. 59. 6. 
 

21. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: conspiração contra o imperador, seditio (maiestas). 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cesônia37. 

Acusador: Capito. 

Defensor: NC. 

Resultado: Absolvido (veto). 

Fontes: Dio. 59. 6. 
 

22. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: NC38. 

Tipo de processo: Não houve, foi assassinado de forma arbitrária pelos senadores39. 

Acusado: Escribônio Próculo. 

Acusador: Não houve. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena capital, a punição foi arbitrária, dada pelo senadores. 

Fontes: Dio. 59, 26, 1-3. 
 

23. 

Data: 40 d.C. 

 

34 Parece coerente induzir que esse caso foi julgado pela coercitio imperial, na medida em que a decisão de 

Calígula se demonstra arbitrária. 
35 Segundo Dião (Dio. 59. 6), Capitão tenta escapar da morte nomeando outros possíveis conspiradores, 

entre eles Calisto e Cesônia. Isso, no entanto, não funciona. 
36 Ao que parece, a denúncia foi feita diretamente ao imperador, que optou por não a aceitar, executando 

assim, o delator. 
37Mesma situação de Calisto (Cat. Cai. 20). 
38 Como indicou Dio. 59, 26, 1-3, não parece ter havido uma acusação clara além do fato de Escribônio não 

ter cumprimentado um proeminente liberto imperial, Protógenes. 
39 Parece ter sido um assassinato completamente arbitrário, que, no entanto, abre um precedente importante 

para o uso indiscriminado da violência sobre o governo de Calígula. As ações da aristocracia pareciam fora 

do controle e o imperador não atuava mais como um moderador mas como um catalizador desses conflitos. 
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Acusação: seditio, insubordinação(?), difamação (?)40. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Pompédio (Pompônio)41. 

Acusador: Timídio. 

Testemunha: Quintilia42. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Dio. 59. 26, 4-5; Jos. AJ 19.33–4. 
 

24. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: NC43. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Júlio Grecino. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Tac. Agr. 4; Sen. Ben. 21, 5-6. 

25. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: NC44. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Caio Cássio Longino. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Prisão(?) Pena Capital(?)45. 

Fontes: Dio. 59. 29, 3; Sue. Cal. 24, 1; Sue. Cal. 57, 3. 
 

26. 

Data: 40 d.C. 

Acusação: NC46. 

Tipo de processo: NC. 
 

40 Segundo Flávio Josefo (AJ 19.33) a acusação de Pompédio/Pompônio foi que ele havia censurado o 

imperador. 
41 Enquanto Jos. AJ 19.33–4 se refere a ele como Pompédio, Dio. 59, 26, 4 o chama de Pompônio. 
42 Segundo Josefo (AJ 19.33–4) Quintilia era a principal testemunha da defesa e, por isso, foi torturada. 
43 O caso de Grecino é confuso e as informações disponíveis são rasas. De acordo com Tac. Agr. 4, Grecino, 

pai do sogro e modelo de comportamento aristocrático taciteano, Júlio Agrícola, foi morto por se recusar a 

acusar Silano. No entanto, Silano é condenado dois anos antes. Acusações bastante posteriores eram 

comuns na justiça romana, como mostra o caso de Rabírio, narrado por Cícero durante o século I a.C. No 

entanto, diante das várias conspirações que aconteceram no governo de Caio, do retorno da Gália, nessa 

época e dos problemas envolvendo a ordem senatorial, a acusação contra Grecino pelos acontecimentos de 

38 d.C, apesar de possível, parece descolada do contexto do ano de 40 d.C. Em relação a isso, Aloys 

Winterling, descarta que Grecino tenha sido condenado pela recusa de acusação contra Silano (Winterling, 

Calígula, p. 49) e Barret levanta a possibilidade dele estar vinculado à uma conspiração. 
44 Não há uma referência direta à maiestas nesse caso. A documentação afirma que a acusação se deu por 

um crime ainda não cometido. Calígula consultou um vidente que lhe aconselhou a tomar cuidado com 

Cássio. O imperador logo pensou em Cássio Longino, descendente de Caio Cássio, um dos assassinos de 

Júlio César e o prendeu. No entanto, a referência do vidente era a Cássio Queréia, posteriormente um dos 

responsáveis pela morte de Calígula. 
45 Dio. 59. 29, 3 afirma que Cássio foi trazido preso. Já Sue. Cal. 57, 3 afirma que Calígula ordenou sua 

morte. Qualquer que tenha sido a decisão do imperador, no fim Cássio não é morto, mas novamente é 

acusado e, dessa vez, condenado ao banimento sob o governo de Nero. 
46 De acordo com Sen. De tranquilitate animi. 14. 4, o crime de Canio foi ter desagradado o imperador em 

uma discussão. No entanto, Barret (2015, p. 250) vincula Julio Canio à conspiração de Betileno Basso. 
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Acusado: Júlio Canio. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Sen. De tranquilitate animi. 14. 4-9. 
 

27. 

Data: NC47. 

Acusação: Difamação. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Escritor de atelanas. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. Foi Queimado vivo na arena. 

Fontes: Sue. Cal.  27. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

47 Na medida em que Suetônio é a única fonte que relata o ocorrido e não segue uma sequência cronológica, 

não sabemos a data ao certo sobre o ocorrido. 
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7.2.3. Cláudio (41 d.C – 54 d. C). 

1. 

Data: Janeiro de 41 d. C. 

Acusação: seditio, conspiração 1. 

Tipo de processo: coercitio2. 

Acusado: Cássio Queréia. 

Acusador: Cláudio3. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Sue. Cla. 11; Dio. 60. 3, 4-5; Jos. AJ. 19. 4, 5. 
 

2. 

Data: Janeiro de 41 d. C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Tibério Júlio Lupo4. 

Acusador: Cláudio. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Sue. Cla. 11; Dio. 60. 3, 4-5; Jos. AJ. 19. 4, 5. 
 

3. 

Data: 42 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?)5. 

Tipo de processo: coercitio6. 

Acusado: Caio Ápio Silano. 

Acusador: Narciso7. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Dio. 60. 14-15; Sen. Apoc. 11. 5, 2; Sue. Clau. 29; Sue. Clau. 37. 
 

4. 

Data: 41-42 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?)8. 
 
 

1 De acordo com Dião (60. 3, 4) Cláudio tratou as ações de Cássio Quereia como uma conspiração contra 

ele e não contra Caio. 
2 A acusação e condenação de Quereia e Lupo foram decididas intra cubiculum, ao que indica Josefo, no 

Palatino, em uma reunião entre Cláudio e um grupo de amigos. Cf. Jos. AJ. 19. 1. 4, 5. 
3 Ao que indica Josefo, é Cláudio o responsável pelas acusações de Queréia e Lupo. Cf. Cf. Jos. AJ. 19. 1. 

4, 5. 
4 Os mesmos critérios usados no julgamento de Quereia parecem ter servido à Lupo. Segundo as fontes, 

esse tribuno militar estava envolvido no assassinato de Calígula e segundo as fontes, foi o responsável pela 

morte de sua esposa, Cesônia e sua filha, Drusila. Cf. Jos. AJ. 19. 2, 4 
5 Silano é, segundo as fontes, condenado por conspiração, mas baseado em adivinhações, ou seja, em uma 

premonição de crime. Cf. Dio. 60. 14-15. Esse episódio também é contado em Sue. Cla. 37. No entanto, é 

impossível ignorar que Silano já havia sido acusado anteriormente, anos antes, em 32 d.C em uma 

conspiração que o ligava diretamente a Camilo Escriboniano e Anio Viniciano, os dois principais 

articuladores da tentativa de levante de 42 d.C, contra Cláudio (Cf. Tib. 43). 
6 Suetônio (Sue. Clau. 37) aponta que Cláudio só contou sobre a condenação para o Senado no dia seguinte 

ao ocorrido. 
7 Narciso parece ter sido o protagonista dessa acusação, pois foi ele quem teve a visão do assassinato e 

alertou ao imperador. 
8 As fontes – mais interessadas em destacar a persona nociva do acusador Públio Suílio, que cai em desgraça 

durante o governo neroniano - não citam o crime pelo qual Quinto Pompônio foi acusado e nem dá muitas 

informações sobre essa acusação. No entanto, ele ter se refugiado junto a Lúcio Arrúncio Camilo 
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Tipo de processo: NC. 

Acusado: Quinto Pompônio Segundo. 

Acusador: Públio Suílio Rufo9. 

Resultado: NC10. 

Fontes: Dio. 59. 6, 1-4; 29, 5; Tac. Ann. 13. 42-43. 
 

5. 

Data: 41-42 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração(?)11. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Quinto Futio Lúsio Saturnino. 

Acusador: Públio Suílio Rufo12. 

Resultado: Condenado, preso e, possivelmente, morto13. 

Fontes: Sen. Apoc. 13; Tac. Ann. 13. 42-43. 
 

6. 

Data: 42 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração14. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Aulo Cecina Peto. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, suicídio. 

Fontes: Dio. 60. 16, 4. 
 

7. 

Data: 43 d.C. 

Acusação: enterrou o marido condenado, maiestas. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Cloatila. 

Acusador: NC. 

Defensor: Domício Afer. 

Resultado: Absolvida pelo imperador. 

Fontes: Quin. Inst. 8. 5, 16; Inst.9. 2, 20; Inst. 9. 3, 66; Inst. 9. 4, 31. 
 

8. 

Data: 45 d.C. 
 

 

 

Escriboniano na Dalmácia, após se sentir ameaçado em Roma, pode ilustrar que uma acusação de maiestas 
realizada por Suílio pode ter sido consequência ou levado à descoberta prévia da conspiração. 
9 Tácito, em Ann. 13,43,2 coloca Pompônio entre as vítimas da atividade de Suílio como delator. 
10 Tac Ann. 13,43, 2 dá a entender que após ser acusado, Pompônio fugiu para se juntar à sedição de Camilo. 

O seu fim após a supressão da sedição, no entanto, é desconhecido. 
11 Tácito indica que Lúsio Saturnino foi um dos que apoiou Camilo Escriboniano na luta pela restauração 

da República. Cf. Tac. Ann. 13, 43, 2. 
12 Em Tac. Ann. 13,43,2 a condenação de Saturnino aparece que dentre os crimes pelos quais Suílio foi 

acusado, já sob o governo de Nero. 
13 Esse último dado não aparece de forma explícita nas fontes. Tac. Ann. 13, 43, 2 cita diretamente à 

condenação e prisão de Saturnino. Porém Senêca, em Apocolocyntosis o cita como uma das vítimas fatais 

do governo de Cláudio. 
14 Dião indica que Cecina Peto foi um dos que apoiou Camilo Escriboniano na luta pela restauração da 

República. Cf. Dio. 60. 16, 4 
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Acusação: seditio, conspiração15. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Lúcio Asínio Galo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banido16. 

Fontes: Dio. 60. 27, 5; Suet. Cla. 13 
 

9. 

Data: 45 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Estatílio Corvino. 

Acusador: NC. 

Resultado: NC. 

Fontes: Suet. Cla. 13 
 

10. 

Data: 46 d.C. 

Acusação: seditio, corrupção das legiões, adultério e homossexualidade. 

Tipo de processo: coercitio [ad cubiculum]17. 

Acusado: Décimo Valério Asiático. 

Acusador: Públio Suílio Rufo e Sósibio. 

Resultado: Condenado, liberum mortis arbitrum et permisit, com perda de propriedade18. 

Fontes: Jos. AJ. 19. 1, 20; Sen. Const Sapient. 18; Sen. Dial. 2. 18, 2; Sen. NQ. 2. 26, 6; 

Tac. 13. 42-43. 
 

11. 

Data: 47 d.C. 

Acusação: tentou assassinar o imperador durante a salutatio matinal, maiestas. 

Tipo de processo: flagrante. 

Acusado: Cneu Nóvio. 

Acusador: NC. 

Resultado: NC19. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 22. 
 

12. 

Data: 48 d.C. 
 

15 Dião Cássio (60. 27, 5) afirma que Asínio Polião conspirou contra Cláudio. Sue. Cla. 13, junta Estatílio 

Corvino à essa conspiração. 
16 Dião destacou que Asínio Polião deveria ter sido morto pelo crime que cometeu. No entanto, ele foi 

somente exilado, pois apesar de ser um conspirador, não oferecia perigos reais à posição do princeps, já 

que não tinha exército, apoio político ou os fundos necessários para fomentar a revolução (Dio. 60. 27, 5). 
17 Segundo Tácito (Ann. 11. 2, 1) Asiático não foi julgado diante de um tribunal público, mas em um quarto, 

na presença do imperador e outros membros da corte. 
18 Aparentemente, Claudio concede permissão para Asiático escolher como irá morrer. Quanto ao confisco 

da propriedade, isso parece ser uma indução provável. Dião deixa claro o interesse da imperatriz Messalina 

nas propriedades de Asiático (Dio. 61, 29, 6). Em outro momento o historiador bitiniano narra a morte de 

Messalina em uma dessas propriedades, cf. Dio. 61, 31, 5, sugerindo que elas haviam sido confiscadas. 
19 Tácito registra que Nóvio foi torturado, mas não fala nada sobre uma pena capital. Cf. Tac. Ann. 11, 22. 

Dião (60. 18, 4) destaca em um momento próximo à censura de Cláudio, justamente 47 d.C, que um 

cavaleiro, não nomeado, foi arremessado da Rocha Tarpeia, por conspirar contra o imperador. Poderia ser 

Nóvio. 
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Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?)20. 

Tipo de processo: coercitio21. 

Acusado: Valéria Messalina. 

Acusador: Calpúrnia, Cleópatra e Narciso(?)22. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenada, pena capital, seguida de damnatio memoriae23. 

Fontes: Dio. 60. 24, 3-5; Dio. 61. 31, 1-5; Sue. Cla. 26, 2; Sue. Cla. 36; Sue. Cla. 39, 1; 

Tac. Ann. 11, 26; Tac. Ann. 11, 29-38. 
 

13. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?). 

Tipo de processo: coercitio, confessus24. 

Acusado: Caio Sílio. 

Acusador: Calpúrnia, Cleópatra e Narciso(?). 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Dio. 60. 24, 3-5; Dio. 61. 31, 1-5; Juv. Sat. 10, 331Sue. Cla. 26, 2; Sue. Cla. 36; 

Sue. Cla. 39, 1; Tac. Ann. 11, 26; Tac. Ann. 11, 29-38. 
 

14. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?)25. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Pláucio Laterano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 
 

 
 

20 O cerne da acusação de Messalina, certamente, parece ter sido o adultério com Caio Sílio e o fato dela 

ter, ilegalmente, se casado com esse senador, mesmo ainda estando casada com Cláudio. Suetônio, 

principalmente, se concentra nesse aspecto da queda de Messalina (cf. Sue. Cla. 26, 2) e coloca uma 

possível conspiração mais como uma suspeita de Cláudio do que como uma realidade, de fato (Sue. Cla. 

36). Uma descrição semelhante do episódio é feita por Dião Cássio (cf. Dio. 61. 31, 4-5). No entanto, Tácito 

deixa claro a eminência de uma conspiração (Cf. Tac. Ann. 11, 26). 
21 Houve, durante o episódio da queda de Messalina, uma preocupação clara de Narciso, principal arquiteto 

da ação, de não deixar a imperatriz ter um julgamento público, ou se defender adequadamente (Tac. Ann. 

11, 29) para evitar a comoção do público e do imperador. Narciso impede que os cônsules (cf. Tac. Ann. 

11, 33-34), os filhos (Tac. Ann. 11, 35) e a virgem vestal Vibídia (Tac. Ann. 11, 35) intercedessem por 

Messalina, mostrando o real poder dos escravos e libertos imperiais na condução da política. Quando, já no 

estender do episódio, Cláudio apresenta uma postura mais moderada quanto à esposa, Narciso, em segredo, 

manda executá-la (Tac. Ann. 11, 37). 
22 Calpúrnia e Cleópatra eram amantes de Cláudio e são elas que revelam inicialmente ao imperador sobre 

o casamento de Messalina e Síli. No entanto, principalmente no relato de Tácito, Narciso tem um papel 

fundamental na trama. Cf. Tac. Ann. 11, 37). 
23 A morte de Messalina foi registrada por Tácito, Suetônio e Dião Cássio. Tácito é o mais descritivo deles. 

(Cf. Tac. Ann. 11, 38) afirmando inclusive que a o nome e as estátuas da imperatriz foram removidos tanto 

de locais públicos como privados. 
24 Tac. Ann. 11, 36 deixa claro que Sílio e outros cavaleiros foram condenados pela autoridade de Cláudio, 

perante um tribunal pretoriano. Como eles não procuraram se defender, provavelmente foram tratados como 

réus confessos. 
25 Tácito destaca o envolvimento de Pláucio Laterano com Messalina em Ann. 11, 30, 1-2 e em Ann. 11.36. 

Já quanto a Ann. 13.11, já falando do governo de Nero, ele ainda diz: que o novo princeps repôs a posição 

de Laterano, perdida pelo seu envolvimento com a antiga imperatriz. 
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Resultado: Condenado, teve a pena de morte cancelada26, mas perdeu o estatuto 

senatorial27. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 30, 1-2; Tac. Ann. 11.36; Tacitus. Ann. 13.11. 
 

15. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?). 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Públio Suílio Cesonino. 

Acusador: NC 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado, teve a pena de morte cancelada. NC se foi punido por outra 

coisa28. 

Fontes: Tac. Ann. 11.36. 
 

16. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério (?)29. 

Tipo de processo: coercitio30. 

Acusado: Títio Próculo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 30, 1-2; Tac. Ann. 11, 35. 
 

17. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?) 31. 

Tipo de processo: coercitio, confessus32. 

Acusado: Vécio Valente. 

Acusador: NC 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

14; Tac. Ann. 11. 35. 
 

18. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério (?)33. 
 

26 Cf. Tac. Ann. 11.36. Segundo Tácito, Cláudio intervém em prol de Laterano devido a influência de seu 

tio Aulo Pláucio, que havia sido governador da Bretanha. 
27 Conforme nos conta Tac. Ann. 13.11, Nero, posteriormente, restituiu a posição de Laterano. 
28 Não aparece nas fontes uma resolução correta para esse caso. Tácito deixa claro que a pena de morte foi 

revogada (Tac. Ann. 11.36), mas não destaca se Suílio Cesonino sofreu alguma punição. 
29 Tácito deixa claro o envolvimento de Titio Próculo com Messalina e Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 30, 1-2 e 

Tac. Ann. 11, 35. 
30 É razoável supor que Valente foi julgado junto a Caio Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 35. 
31 Tácito deixa claro o envolvimento de Valente com Messalina e Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 30, 1-2; Tac. 

Ann. 11, 35. 
32 É razoável supor que Valente, Urbicão, Trogo e Sulpício Rufo estavam entre os cavaleiros que seguiram 

o exemplo de Caio Sílio. 
33 Tácito deixa claro o envolvimento de Urbicão, Trogo, Sulpício Rufo, Calpurniano, Vergiliano, Montano 

e Mnester com Messalina e (ou) Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 35-36. 
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Tipo de processo: coercitio, confessus. 

Acusado: Pompeio Urbicão. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 35. 
 

19. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?). 

Tipo de processo: coercitio, confessus. 

Acusado: Saufeio Trogo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 35. 
 

20. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?). 

Tipo de processo: coercitio, confessus 

Acusado: Sulpício Rufo. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 35. 
 

21. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério(?). 

Tipo de processo: coercitio34. 

Acusado: Décrio Calpurniano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 35. 
 

22. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério (?). 

Tipo de processo: coercitio35. 

Acusado: Junco Vergiliano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11, 35. 
 

23. 
 

34 É razoável supor que Calpurniano foi julgado junto a Caio Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 35. 
35 É razoável supor que Vergiliano foi julgado junto a Caio Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 35. 
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Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério (?). 

Tipo de processo: coercitio36. 

Acusado: Traulo Montano. 

Acusador: NC. 

Defensor: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital37. 

Fontes: Tac. Ann. 11.36. 
 

24. 

Data: 48 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração (?), adultério (?). 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Mnester. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Tac. Ann. 11. 36, 1; Dio. 61. 31, 5. 
 

25. 

Data: 51 d.C. 

Acusação: seditio, conspiração. 

Tipo de processo: coercitio38. 

Acusado: Lúcio Vitélio, o Velho. 

Acusador: Júnio Lupo. 

Resultado: Absolvido, o acusador foi banido39. 

Fontes: Tac. Ann. 12, 42, 2-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 É razoável supor que Montano foi julgado junto a Caio Sílio. Cf. Tac. Ann. 11, 35. 
37 Tácito expõe que a pena de morte não foi perdoada no caso de Montano. Cf. Tac. Ann. 11.36. 
38 Tácito destaca que Vitélio foi acusado diretamente à Claudio e a intervenção do imperador se deu dentro 

da domus Caesaris, por influência de Agripina Menor. 
39 Tácito registra que Nóvio foi torturado, mas não fala nada sobre uma pena capital. Cf. Tac. Ann. 11, 22. 

Dião (60. 18, 4) destaca em um momento próximo à censura de Cláudio, justamente 47 d.C, que um 

cavaleiro, não nomeado, foi arremessado da Rocha Tarpeia, por conspirar contra o imperador. Poderia ser 

Nóvio. 
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7.2.4. Nero (54 d.C – 68 d. C). 

1. 

Data: 55 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio1. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Agripina Menor. 

Acusador: Domício Paris (liberto de Emília Lépida)2. 

Defensores: Fênio Rufo, Arrúncio Estrela, Tibério Balbilo, Públio Anteio3. 

Resultado: Absolvida. Os acusadores foram condenados por calumnia4. 

Fontes: Sue. Ner. 34, 1; Tac. Ann. 13. 19-22. 
 

2. 

Data: 55 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio5. 

Tipo de processo: NC6. 

Acusado: Sexto Afrânio Burro. 

Acusador: Peto. 

Resultado: Absolvido. O acusador foi condenado por calumnia. 

Fontes: Tac. Ann. 13. 23. 
 

3. 

Data: 55 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Pallas, liberto imperial7. 

Acusador: Peto. 

Resultado: Absolvido. O acusador foi condenado por calumnia. 

Fontes: Tac. Ann. 13. 23. 
 

4. 

Data: 58 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 8. 
 
 

1 Dentre as acusações levantadas contra Agripina Menor Tac. Ann. 13. 19, destacavam-se o luto pela morte 

de Britânico e a difamação contra Otávia. No entanto, o principal crime certamente foi incentivar Rubélio 

Plauto à revolução. A relação de Agripina Menor e Plauto também apareceu em Sue. Ner. 35, 2. 
2 Essa acusação é descrita como um grande telefone sem fio, como demonstra Tac. Ann. 13. 19. A principal 

motivação parece ter sido a vingança de Júnia Silana contra Agripina, que lhe sabotara um casamento. 

Segundo Tácito, Silana subornou dois de seus clientes Iturius e Calvísio para delatarem Agripina à Atimeto, 

um liberto de Domícia Lépida, tia do imperador e uma rival histórica de Agripina pelo controle da casa 

imperial. Por fim, Atimeto incitou outro liberto, da mesma Lépida a levar a denúncia diretamente à Nero. 
3 Tácito cita que esses homens receberam magistraturas públicas após a absolvição de Agripina. Isso nos 

leva a induzir que eles estavam envolvidos em sua defesa. Cf. Tac. Ann. 13. 22. 
4 Cf. Tac. Ann. 13. 22. O historiador destaca que Silana foi banida, Calvisius e Iturius rebaixados; e Atimeto, 

condenado à morte. No entanto, Paris escapou sem punição pois era uma figura importante na corte. 
5 Cf. Tac. Ann. 13. 23. Segundo Tácito Pallas e Burro foram denunciados por conspirarem contra Nero e à 

favor de Cornélio Sula, genro de Cláudio. 
6 Apesar de não podermos afirma ao certo, a presença de juízes, conforme atestado por Tac. Ann.13, 23, 

indica um processo público. 
7 Pallas e Bruto foram denunciados juntos. 
8 De acordo com Tac. Ann. 13.47 a denúncia de Grapto era que Sula havia armado uma emboscada para 

matar Nero. A acusação parece ter sido armada e segundo Tácito ninguém vinculado à Sula pôde ser 

reconhecido. 
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Tipo de processo: NC. 

Acusado: Fausto Cornelio Sula Felix. 

Acusador: Grapto, liberto imperial. 

Resultado: Condenado, banimento para Marselha9. 

Fontes: Tac. Ann. 13.47. 
 

5. 

Data: 59 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 10. 

Tipo de processo: coercitio11. 

Acusado: Agripina Menor. 

Acusador: Nero (?). 

Fontes: Dio. 61. 12-13; Sue. Ner. 34, 4; Tac. Ann. 14. 7. 
 

6. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 12. 

Tipo de processo: coercitio13. 

Acusado: Fausto Cornélio Sula Felix (II). 

Acusador: Ofônio Tigelino. 

Resultado: Condenado, pena capital14, expulso do Senado após a morte15. 

Fontes: Tac. Ann. 14, 57-59. 
 

7. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 16. 

Tipo de processo: coercitio17. 

Acusado: Rubélio Plauto. 

Acusador: Ofônio Tigelino. 

Resultado: Condenado, pena capital, expulso do senado após a morte. 

Fontes: Tac. Ann. 14, 57-59; Dio. 62.14.1. 
 

 

9 Segundo Tácito, se referindo a morte de Sula, tempos depois desse caso, ele foi relegado para Massília, o 

que nos leva a crer que ele foi banido por Nero. A possibilidade que ele tenha se retirado voluntariamente 

também não pode ser excluída. Cf. Tac. Ann. 14, 57. 
10 Agripina foi acusada de mandar seu liberto, Lúcio Agermo, matar Nero. Cf. Dio. 61. 13; Sue. Ner. 34,3; 

Tac. Ann. 14. 7. 
11 Tal como observa Tácito, a intenção de Nero era simular um flagrante de tentativa de assassinato, algo 

que justificaria uma ação imediata. Cf. Tac. Ann. 14. 7. Tácito, ainda, (Ann. 14. 7) adiciona Sêneca e Bruto 

à trama. 
12 As especulações levantadas por Tigelino fizeram efeito em Nero, que ordenou a execução de Sula, por 

medo de um levante na Gália. Cf. Tac. Ann. 14, 57. 
13 Pelo menos segundo a narrativa de Tácito, as decisões parecem ser tomadas pelo imperador. Cf. Tac. 

Ann. 14, 57. 
14 Segundo Tácito (Ann. 14, 57) assassinos foram mandados de Roma à Massília. Após o assassinato a 

cabeça de Sula foi enviada a Nero, que escarneceu sobre os cabelos brancos do morto. 
15 Tácito (Ann. 14, 59) destacou que Nero enviou uma carta ao Senado, indicando Plauto e Sula como 

conspiradores. Os senadores retiraram ambos da ordem senatorial, sem, no entanto, saber que já estavam 

mortos. 
16 Cf. Tac. Ann. 14, 58. A acusação que pairou sobre Plauto foi sedição, que ele estava liderando um levante 

na Ásia Menor. 
17 Pelo menos segundo a narrativa de Tácito, as decisões parecem ser tomadas pelo imperador. Cf. Tac. 

Ann. 14, 57. 
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8. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio e adultério 18. 

Tipo de processo: coercitio19. 

Acusado: Cláudia Otávia. 

Acusador: Aniceto. 

Resultado: Condenada, banida para Pandatária, posteriormente liberum mortis arbitrum 

et permisit. 

Fontes: Tac. Ann. 14, 62-64; Dio. 62.13. 
 

9. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: difamação do imperador20. 

Tipo de processo: senatorial21. 

Acusado: Antístio Sosiano. 

Acusador: Conssutiano Capito. 

Testemunhas: Marco Ostório Escápula. 

Resultado: Condenado. Banimento22, provavelmente para as ilhas23. 

Fontes: Tac. Ann. 14.48-49; Tac. Ann. 16. 14-15; Tac. His. 4. 44. 
 

10. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: coercitio, intra cubiculum24. 

Acusado: Sêneca, o Jovem. 
Acusador: Romano. 

Resultado: Absolvido. O acusador foi condenado por calumnia. 

Fontes: Tac. Ann. 14. 65. 
 

11. 

Data: 62 d.C. 

Acusação: difamação de senadores e sacerdotes25; ambitus26. 

Tipo de processo: coercitio27. 

Acusado: Aulo Dídio Galo Fabrício Veiento. 

Acusador: Ter. Tulio Gemino. 

 

18 Cf. Tac. Ann. 14, 63. Otávia foi acusada de seduzir Aniceto, o comandante da frota do Miseno, para 

incitá-lo a sedição. 
19 Pelo menos segundo a narrativa de Tácito, as decisões parecem ter sido tomadas pelo imperador. Cf. Tac. 

Ann. 14, 62 e publicadas só posteriormente, em um édito (Tac. Ann. 63). 
20 Cf. Tac. Ann. 14.48. Nesse trecho Tácito cita que o motivo da acusação contra Sosiano foi que ele havia 

feito alguns versos difamatórios contra o princeps. 
21 Tácito (Tac. Ann. 14.48-49) narra uma ação que teve lugar no Senado e teve sua decisão ratificada pelo 

princeps, posteriormente. 
22 Apesar dos cônsules proporem a pena de morte, Traséia Peto conseguiu mobilizar os senadores para 

optarem pelo banimento, tal como descreve Tácito em Ann. 14.48-49. 
23 Em Tac. His. 4. 44 o historiador fala que Vespasiano enviou Sosiano de volta para as ilhas, o que indica 

que ele já havia estado lá antes. 
24 Tácito destacou que a acusação não foi pública, mas secreta [secretis criminationibus]. 
25 Segundo Tac. Ann. 14. 50. Difamou inlustris nos livros aos quais ele havia dado o nome de "Codicils". 
26 Segundo Tácito foi por esse crime, e não o de difamação que despertou a atenção do imperador. Cf. Tac. 

Ann. 14. 50. 
27 Tácito destaca que a decisão do banimento foi iniciativa de Nero. Cf. Tac. Ann. 14. 50 
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Resultado: Condenado, banimento e seus livros foram queimados e proibidos. 

Fontes: Tac. Ann. 14. 50. 
 

12. 

Data: 64 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio28. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Décimo Júnio Silano Torquato (filho de Marco Júnio Silano Torquato, cônsul 

em 46 d.C). 

Acusador: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 62. 27, 2; Tac. Ann. 15.35.3. 
 

13. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio29. 

Tipo de processo: coercitio30. 

Acusado: Caio Calpúrnio Pisão. 

Acusador: Mílico e Antônio Natalino. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Sue. Ner. 36; Tac. Ann. 15, 48; Ann. 15, 49; Ann. 15, 52; Ann. 15, 53; Ann. 15, 

59; Ann. 15, 65. 
 

14. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 31. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Sêneca, o Jovem. 

Acusador: Antônio Natalino. 

Resultado: Condenado. Pena Capital, liberum mortis arbitrum et permisit. 

Fontes: Dio. 62. 24-25; Sue. Ner. 35, 5; Tac. Ann. 15. 56; Tac. Ann. 15. 60 – 64. 
 

15. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 32. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Flávio Cevino. 

Acusador: Mílico, Antônio Natalino. 
Resultado: Condenado, pena capital. 

 
 

28 Dião afirma que a acusação contra Torquato foi desejar o poder imperial (Dio. 62. 27, 2). Tácito destaca 

a mesma acusação, no entanto dá mais credibilidade ao crime de Torquato que Dião, afirmando que uma 

revolução era a única chance que Torquato tinha de se salvar das dívidas (Cf. Tac. Ann. 15.35.3). 
29 Todas as fontes indicam que Pisão era uma das principais lideranças e uma peça-chave para o sucesso da 

conspiração. 
30 As narrativas sobre o caso indicam que as ações envolvendo a conspiração foram inicialmente tomadas 

pelo imperador e só depois ratificadas pelo Senado. 
31 Certamente o suicídio de Sêneca foi motivado por seu suposto envolvimento na conspiração de Pisão. 

Tanto que essa conspiração é descrita por Dião Cássio como a Conspiração de Sêneca. Cf. Dio. 62. 24. 
32 A participação de Cevino na conspiração pisoniana é atestada em Tac. Ann. 15, 49; Tac. Ann. 15, 53. 

Mílico, o principal delator da conspiração era um liberto vinculado a casa desse homem (Cf. Tac. Ann. 15, 

55). 



373  

Fontes: Tac. Ann. 15, 49; Tac. Ann. 15, 53-57; Tac. Ann. 15, 66; Tac. Ann. 15. 70. 
 

16. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 33. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Pláucio Laterano. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 49; Tac. Ann. 15. 53; Tac. Ann. 15. 60, 1; Epict. Disc. 1. 1, 18-19; 

Juv. Sat. 10. 17. 
 

17. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 34. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Marco Aneu Lucano. 

Acusador: Flávio Cevino. 

Resultado: Condenado. Pena Capital, liberum mortis arbitrum et permisit. 

Fontes: Statius. Silvae. 2. 7, 55-135; Sue. Lucano. 2-3; Tac. Ann. 15, 49; Tac. Ann. 15, 

56; Tac. Ann. 15, 57-58; Tac. Ann. 15. 70. 
 

18. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 35. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Afrânio Quintiano. 

Acusador: Flávio Cevino. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Tac. Ann. 15, 49; Tac. Ann. 15, 56-58; Tac. Ann. 15. 70. 
 

19. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 36. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cláudio Senécio. 

Acusador: Flávio Cevino. 

Resultado: Condenado, pena Capital. 

Fontes: Tac. Ann. 13. 12, 1; Tac. Ann. 15. 50, 1; Tac. Ann. 15, 56; Tac. Ann. 15, 58; Tac. 

Ann. 15. 70. 
 

 
 

33 A participação de Laterano na conspiração pisoniana é atestada em Tac. Ann. 15, 49. 
34 Lucano é envolvido na conspiração de Pisão. Sua morte é cantada em Statius. Silvae. 2. 7, 55-135 como 

resistência a um tirano louco. Suetônio destaca, de maneira menos glamurosa que Estácio (Statius. Silvae. 

2. 7, 55-135), caracterizando Lucano como um delator, que se acovardou com a descoberta da conspiração 

(Sue. Lucano. 2-3). 
35 A participação na conspiração de Pisão é atestada por Tácito Tac. Ann. 15, 49. A razão para o ódio de 

Quintiano a Nero foi que ele havia sido difamado por Nero em um poema abusivo. Cf. Tac. Ann. 15, 49. 
36 A participação de Senêcio na conspiração é atestada em Tac. Ann. 15. 50, 1. Tácito qualifica Senêcio 

como alguém ainda próximo a Nero quando a conspiração foi descoberta. 



374  

20. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 37. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Antônio Natalino. 

Acusador: Mílico38. 

Resultado: Absolvido39. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 50, 1; Tac. Ann. 15, 55-57; Tac. Ann. 15. 71. 
 

21. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 40. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Cervário Próculo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Absolvido41. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 50; Tac. Ann. 15, 66; Tac. Ann. 15. 71. 
 

22. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 42. 

Tipo de processo: não houve. 

Acusado: Marco Júlio Vestino Ático. 

Acusador: NC43. 

Resultado: Suicídio44. 

Fontes: Sue. Ner. 35; Tac. Ann. 15, 48; Tac. Ann. 15, 52; Tac. Ann. 15, 68-69. 
 

23. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 45. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Faênio Rufo. 

Acusador: Flávio Cevino e Cervário Próculo. 

Resultado: Condenado, pena capital. 
 

37 A participação de Natalino na conjuração pisoniana é largamente documentada. Cf. Tac. Ann. 15. 50, 1; 

Tac. Ann. 15, 55-57. 
38 Tácito cita Mílico, liberto de Natalino, como o delator da conspiração. Cf. Tac. Ann. 15, 56. 
39 Natalino foi acusado por Mílico, no entanto, como delatou muitos comparsas, foi absolvido por Nero. 

Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
40 A participação de Cervário na conjuração é atestada em Tac. Ann. 15. 50. 
41 A absolvição de Cervário, tal como de Natalino, foi condicionada pela contribuição de ambos com a 

delação dos companheiros. Cf. Tac. Ann. 15, 66; Tac. Ann. 15. 71. 
42 Vestino, cônsul em exercício, aparentemente, não cometeu nenhum crime, mas Nero o vê implicado na 

Conspiração Pisoniana. Cf. Tac. Ann. 15, 68-69. 
43 Não houve, pois não houve acusação. 
44 Apesar de Suetônio afirmar que Nero matou Vestino, parece claro que o mesmo suicidou, assim que foi 

convocado pelo tribuno militar à prestar contas sobre um possível envolvimento na Conspiração Pisoniana.. 

Cf. Tac. Ann. 15, 69. 
45 A participação de Fênio na conspiração é atestada em Tac. Ann. 15, 50, onde Tácito diz que a participação 

que mais empolgou os conspiradores foi a de Fênio Rufo, o prefeito da Guarda Pretoriana. Tácito nos 

informa que quando a conspiração foi descoberta, Fânio continuou fingindo não saber de nada e foi o 

responsável pela tortura dos ex-companheiros (Tac. Ann. 15. 58). 
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Fontes: Tac. Ann. 15, 50; Tac. Ann. 15, 53; Tac. Ann. 15. 58; Tac. Ann. 15. 60; Tac. Ann. 

15. 66; Tac. Ann. 15. 68. 
 

24. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 46. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Sulpício Asper. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 68. 
 

25. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 47. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Súbrio Flavo. 

Acusador: Flávio Cevino e Cervário Próculo. 

Resultado: Condenado, pena capital48. 

Fontes: Dio. 62. 24; Tac. Ann. 15, 49-50; Tac. Ann. 15, 58; Tac. Ann. 15. 65; Tac. Ann. 

15, 67-68. 
 

26. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Estácio Próxumo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Absolvido49. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 50; Tac. Ann. 15. 60; Tac. Ann. 15. 71. 
 

27. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Gávio Silvano. 

Acusador: NC. 

Resultado: Absolvido, mesmo assim suicidou50. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 50, 2; Tac. Ann. 15. 60; Tac. Ann. 15. 61, 4; Tac. Ann. 15. 71. 
 

28. 

Data: 65 d.C. 
 

 
46 A participação e condenação de Asper é evidenciada em Tac. Ann. 15, 68. 
47 A participação e condenação de Súbrio é evidenciada em Tac. Ann. 15, 49 e confirmada em Tac. Ann. 

15, 50 e Dio. 62. 24. 
48 Com indica Tac. Ann. 15. 68, Súbrio foi condenado a morte e decapitado. 
49 Tac. Ann. 15. 71 destaca Estácio perdoado pelo princeps. Tácito destaca que Nero escolhe absolvê-lo, 

junto com Silvano pelo maiestatem auxi. 
50 Tácito destaca que Silvanus, embora absolvido, tirou sua própria vida (Tac. Ann. 15. 71). 
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Acusação: conspiração, seditio 51. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Epícaris. 

Acusador: Volúsio Próculo. 

Resultado: Suicídio52, após tortura53. 

Fontes: Dio. 62. 27, 3-4. Polyaenus: Estratagemas. 8, 62; Tac. Ann. 15. 51; Tac. Ann. 15, 

56-57. 
 

29. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 54. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Nóvio Prisco. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento55. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71, 13. 
 

30. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio56. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Ânio Polião. 

Acusador: Cláudio Senêcio. 

Resultado: Condenado. Banimento. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 56; Tac. Ann. 15. 71, 3; Tac. Ann. 16. 30. 
 

31. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Glício Galo. 

Acusador: Afrânio Quintiano. 

Resultado: Condenado. Banimento57. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 56; Tac. Ann. 15. 71, 3. 
 

32. 

Data: 65 d.C. 
 
 

51 A participação de Epícaris na conspiração é atestada por Dião (62. 27, 3-4), Tácito e Polieno 

(Estratagemas. 8, 62). Tanto Tácito, quanto Dião afirmam que Epícaris se envolveu na conspiração de 

maneira obscura (Tac. Ann. 15. 51). No entanto, segundo Polieno, ela era amante de Mela, irmão de Sêneca. 
52 Segundo Polieno (Estratagemas. 8, 62) Epícaris se estrangulou com seu próprio cinto. Tácito detalha 

melhor o suicídio. Cf. Tac. Ann. 15, 56-57. 
53 Cf. Tac. Ann. 15, 56-57. 
54 Provavelmente foi envolvido na conspiração de Pisão, na medida em que Tac. Ann. 15. 71, 13 fala que 

seu banimento se deu pelo seu envolvimento com Sêneca, o Jovem. 
55 Cf. Tac. Ann. 15. 71. Tácito ainda destaca que Prisco foi acompanhado pela esposa, Artória Flácila. 
56 Tácito insere Polião e Glício Galo em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 

15. 56; Tac. Ann. 15. 71. Tácito ainda destaca que ele e Glício foram mais difamados [infamati] que 

condenados [convicti], o que parece indicar que todos eram inocentes. 
57 Tal como Polião, Glício é condenado ao banimento. Tácito afirma que ele foi acompanhado pela sua 

esposa, Ignácia Maximila. Cf. Tac. Ann. 15. 56. 
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Acusação: conspiração, seditio 58. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Rúfrio Crispino. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento para a Sardenha e posteriormente suicídio59. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71, 4; Tac. Ann. 16. 17. 
 

33. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 60. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Vergínio Flavo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento de Roma. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

34. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 61. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Musânio Rufo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento de Roma. 

Fontes: Dio. 62. 27, 3; Tac. Ann. 15. 71. 
 

35. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 62. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cluvidieno Quieto. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento (Ilhas do Mar Egeu)63. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

36. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 64. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Júlio Altino. 
 

58 Crispino foi mais um dos envolvidos na conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71, 4. Tácito ainda 

acrescenta que esse homem contava com a antipatia de Nero, por já ter sido casado com Popaeia. 
59 Tac. Ann. 15. 71, 4 destaca seu banimento e Tac. Ann. 16. 17 sua morte. 
60 Tácito insere Vergínio Flavo em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão, no entanto destaca 

que ele era inocente e só foi culpabilizado pelo nome ilustre que tinha. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
61 Tácito insere Rufo em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. No entanto, tal como no caso 

de Flavo, Tácito atesta que Rufo foi condenado pela sua popularidade como intelectual. Cf. Tac. Ann. 15. 

71. 
62 Tácito insere Cluvidieno em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
63 Cf. Tac. Ann. 15. 71 destacou que Cluvidieno, Júlio Agripa, Blício Catulino, Petrônio Prisco e Júlio 

Altino foram banidos para as ilhas no Mar Egeu. 
64 Tácito insere Altino em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
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Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento (ilhas do Mar Egeu). 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

37. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 65. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Júlio Agripa. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento (Ilhas do Mar Egeu). 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

38. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 66. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Blício Catulino. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento (Ilhas do Mar Egeu). 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

39. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 67. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Petrônio Prisco. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento (Ilhas do Mar Egeu). 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

40. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 68. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cesênio Máximo. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento da Itália69. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

41. 

Data: 65 d.C. 
 

 

 
 

65 Tácito insere Júlio Agripa em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
66 Tácito insere Catulino em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
67 Tácito insere Petrônio Prisco em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 

71. 
68 Tácito insere Cesênio em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
69 Foi banido juntamente com Cedícia, esposa de Flávio Cevino. Cf. Tac. Ann. 15. 71. 
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Acusação: conspiração, seditio 70. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cedícia. 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Banimento da Itália. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 71. 
 

42. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 71 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Acília. 

Acusador: Marco Aneu Lucano. 

Resultado: Absolvido. 

Fontes: Tac. Ann. 15, 56; Tac. Ann. 15. 71. 
 

43. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: NC72. 

Tipo de processo: não houve, réu suicidou antes73. 

Acusado: Lúcio Anstítio Veto. 

Acusador: Fortunato (liberto de Veto) e Cláudio Demiano (provincial, da Ásia Menor)74. 

Resultado: Suicídio. Condenação post-mortem. 

Fontes: Tac. Ann. 16, 10-11. 
 

44. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: NC (?), no entanto, pode ser maiestas75. 

Tipo de processo: não houve, réu suicidou antes. 

Acusado: Polita (filha de L. Veto). 

Acusador: Fortunato (liberto de Veto) e Cláudio Demiano (provincial, da Ásia Menor). 

Resultado: Suicídio. Condenação post-mortem. 

Fontes: Tac. Ann. 16, 10-11. 
 

45. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: NC (?), no entanto, pode ser maiestas. 
 

70 Tácito insere Cedícia, esposa de Cevino, em meio àqueles condenados pela Conspiração de Pisão. Cf. 

Tac. Ann. 15. 71. 
71 Acília foi acusada pelo filho, Lucano, de fazer parte da Conspiração de Pisão. 
72 Esse caso é retratado de forma muito confusa. Na narrativa taciteana o único possível crime amputado a 

Antístio Veto era a lamentação da morte do genro, Rubélio Plauto, algo que pode ter em si mesma 

acrescentado alguma expressão de ressentimento contra o princeps. Cf. Tac. Ann. 16, 10. No entanto, não 

é possível descartar que ele tenha sido colocado como um dos envolvidos da Conspiração de Pisão, ainda 

que acusado posteriormente. Todas essas acusações poderiam ser conformadas como crimen maiestatis. 

Tácito sugere que, mesmo após a morte dele e de sua família, aparentemente todos sofreram um processo 

póstumo, no qual foi-lhes concedido liberum mortis arbitrum et permisit. 
73 Tácito destaca que assim que o Senado notificou a abertura de um processo, Antístio se matou, junto à 

mulher e filha. Cf.  Tac. Ann. 16. 14. 
74 Segundo Tácito (Ann. 16. 10), Fortunato faz a acusação contra o mestre, com a ajuda de de Cláudio 

Demiano, que havia sido preso em decorrência de ultrajar Veto durante o proconsulado desse, na Ásia. 
75 Cf. Nota 72. 
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Tipo de processo: não houve, réu suicidou antes. 

Acusado: Sextia (sogra de L. Veto). 

Acusador: Fortunato (liberto de Veto) e Cláudio Demiano (provincial, da Ásia Menor). 

Resultado: Suicídio. Condenação post-mortem. 

Fontes: Tac. Ann. 16, 10-11. 
 

46. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: NC (?), no entanto pode ser maiestas76. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Públio Galo. 

Acusador: um liberto e um acusador (anônimos). 

Resultado: Condenado. Banimento. 

Fontes: Tac. Ann. 16, 12, 1. 
 

47. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio77. 

Tipo de processo: não houve, no entanto, foi uma acusação feita no Senado78. 

Acusado: Lúcio Aneu Júnio Gálio. 

Acusador: Salieno Clemens. 

Resultado: Acusador desiste do caso. 

Fontes: Tac. Ann. 15. 73. 
 

48. 

Data: 65 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 79. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Cláudia Antônia (Filha de Cláudio). 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenada, pena capital. 

Fontes: Ner. 35, 4; Tac. Ann. 15, 53. 
 

49. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio . No entanto a condenação parece ter se dado por causa de 

um suposto incesto, com a sua tia Lépida e artes mágicas80. 

Tipo de processo: senatorial81. 
 
 

76 Tácito diz que o que motivou sua acusação foi que ele era amigo de L. Veto. 
77 Foi acusado de fazer parte da Conspiração de Pisão. 
78 Tácito (Ann. 15. 73) destaca que a acusação de Salieno foi feita no Senado. 
79 Segundo Suetônio (Ner. 35, 4, 2) Nero matou Antonia, por ela se recusar a se casar com ele após a morte 

de Popéia. A acusação foi “tentativa de revolução”. Tácito atribuiu participação de Cláudia Antônia na 

Conspiração Pisoniana (Cf. Tac. Ann. 15. 53). Mostra quem no início de 66 d.C, Nero ainda estava punindo 

membros da conspiração pisoniana. 
80 Apesar de não afirmar diretamente, fica claro que a acusação inicial contra Júnio Silano parece ter sido 

que ele, juntamente com Caio Cássio, estava preparando uma conspiração contra o imperador. Eles também 

podem ter sido envolvidos na Conspiração Pisoniana, ainda que acusados com maior atraso. A acusação de 

maiestas aqui parece ter funcionado como porta de entrada para as outras duas, incesto e artes mágicas, 

pelas quais Silano e Cássio, provavelmente, foram condenados. Cf. Tac. Ann. 16. 7. 
81 Segundo Tac. Ann. 16. 7 o imperador enviou uma acusação ao senado. 
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Acusado: Lúcio Júnio Silano (sobrinho de Marco Júnio Silano Torquato, cônsul em 46 

d.C). 

Acusador: Nero abriu uma investigação  maiestas, os acusadores de incesto e artes 

mágicas. 

Resultado: Condenado. Banimento para cidade de Bário e posteriormente morto. 

Fontes: Tac. Ann. 16. 7-9. 
 

50. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio, artes mágicas (?) 82. 

Tipo de processo: senatorial83. 

Acusado: Caio Cássio Longino. 

Acusador: Nero. 

Resultado: Condenado, banimento para a Sardenha. 

Fontes: Dio. 62. 27, 1; Juv. Sat. 10. 1; Sue. Ner. 37; Tac. Ann. 16. 7-9. 
 

51. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 84. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Sérvio Cornélio Cipião Salvidieno Orfito. 

Acusador: Marco Aquílio Régulo. 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Dio. 62.27.1; Sue. Ner. 37. 1; Tac. His. 4. 42. 
 

52. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 85. 

Tipo de processo: coercitio86. 

Acusado: Caio Petronio Arbiter. 

Acusador: Ofônio Tigelino. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 16. 17-19; Plutarco. De adulatore et amico, 60E. 
 

53. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 87. 
 

 

 
 

82 Cássio foi acusado de cultivar a imagem e o exemplum de seu descendente, o tiranicida de mesmo nome. 

No entanto, esse não parece ter sido o motivo da condenação, mas somente uma porta de entrada para a 

abertura do processo. Cf. Nota 206. 
83 Segundo Tac. Ann. 16. 7 o imperador enviou uma acusação ao senado. 
84 Suetônio (Ner. 37. 1) afirma que a acusação de Salvidieno foi que ele cedeu espaços para a sedição. Dião 

Cássio relata o mesmo (Cf. Dio. 62.27.1). 
85 Tácito sublinha que a participação de Petrônio na Conspiração de Pisão foi forjada por Tigelino (Tac. 

Ann. 16. 19). 
86 Ao que indicam as fontes, essa acusação não foi ao Senado, sendo julgada e executada diretamente por 

Tigelino, seguindo ordens do imperador. 
87 Mela, pai de Lucano e irmão de Sêneca, foi posteriormente envolvido na conspiração de Pisão. Cf. Tac. 

Ann. 16. 17, 1. 
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Tipo de processo: NC88. 

Acusado: Marco Aneu Mela. 

Acusador: Fábio Romano. 

Resultado: Suicídio89. 

Fontes: Tac. Ann. 16. 17. 
 

54. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio90. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Anício Cerealis. 

Acusador: NC. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Tac. Ann. 16. 17. 
 

55. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio, impietas in principem (?), maiestas91. 

Tipo de processo: senatorial92. 

Acusado: Públio Clódio Trásea Peto. 

Acusador: Cossutiano Capito e Éprio Marcelo. 

Resultado: Condenado. Pena Capital, liberum mortis arbitrum et permisit. 

Fontes: Dio. 62.26.1; Plut. Mor. 14, 810; Sue. Ner. 37. 1; Tac. His. 4. 6-8; Tac. Ann. 16. 

21-29. 
 

56. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio. 

Tipo de processo: senatorial93. 

Acusado: Helvídio Prisco. 

 
88 O relato de Tácito não deixa claro quem foi responsável pelo destino de Mela. Aparentemente a denúncia 

foi feita ao imperador, que a aceitou. Não há certeza se houve julgamento ou se a morte de Mela foi decidida 

privadamente. 
89 Tácito indicou que Mela se matou quando o imperador não rejeitou a acusação. 
90 Na medida em que o destino de Cerialis é narrado junto a Mela e Crispino, ambos envolvidos na 

conspiração de Pisão, parece coerente pensar que esse homem morreu pela mesma acusação. Cf. Tac. 16. 

17. 
91 As ações que aparentemente levaram à acusação e condenação de Traséa Peto são documentadas 

largamente por Tácito, mas também por Dião Cássio. Mesmo assim, o relato dessas fontes parecem omitir 

informações essências para reconstituirmos essa acusação apropriadamente. Dentre as ações relatadas, 

destacam-se em ambas as fontes as faltas ocasionais e propositais no Senado, a pouca reverência pública 

ao princeps por parte de Traséa. Cf. Tac. Ann. 16. 21-22; Dio. 62.26.1. Suetônio, em uma descrição mais 

breve sobre o caso, afirma que o motivo da condenação de Trasea foi sua postura “superior”, agindo como 

um preceptor do princeps. Como vimos em casos anteriores, acusações eram na maior parte das vezes 

componentes retóricos de outras, mais graves, como a sedição. Por isso, me parece um cenário mais 

coerente especular – apesar de que isso não encontra suporte direto nas fontes – que Trasea, bem como seu 

genro Helvídio Prisco, Pacônio Agripino e Cúrcio Montano foram envolvidos posteriormente – de forma 

equivocada ou não – em alguma conspiração. 
92 Apesar de Dião e Suetônio narrarem o caso como uma execução sumária, por parte de Nero. Tácito é 

quem melhor descreve o julgamento de Trásea Peto e o insere claramente no Senado. Cf. Tac. Ann. 16. 21- 

29; Tac. His. 4. 8. 
93 Conforme exposto em Tac. Ann. 16. 28-29, a condenação de Helvídio se deu por ordem do senado e o 

julgamento também ocorreu lá. 
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Acusador: Conssutiano Capito e Éprio Marcelo. 

Resultado: Condenado, banimento da Itália. 

Fontes: Tac. His. 4. 4-8; Tac. Ann. 16. 28-29; Tac. Ann. 16. 33. 
 

57. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio94. 

Tipo de processo: senatorial95. 

Acusado: Pacônio Agripino. 

Acusador: Conssutiano Capito e Éprio Marcelo. 

Resultado: Condenado, banimento da Itália. 

Fontes: Tac. Ann. 16. 28-29; Tac. Ann. 16. 33. 
 

58. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: difamação, conspiração, seditio96. 

Tipo de processo: senatorial97. 

Acusado: Cúrcio Montano. 

Acusador: Conssutiano Capito é Éprio Marcelo. 

Resultado: Condenado. Proibido de ocupar cargos públicos98. 

Fontes: Tac. Hist. 4. 40-42; Tac. Ann. 16. 28-29; Tac. Ann. 16. 33-34. 
 

59. 

Data: 66 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio, consultas astrológicas (?) 99. 

Tipo de processo: senatorial. 

Acusado: Servílio Barea Sorano. 

Acusador: Ostório Sabino. 

Testemunhas: Públio Inácio Celer100 e Cássio Asclepiodotus. 

Resultado: Condenado. Pena Capital, liberum mortis arbitrum et permisit. 

Fontes: Juv. Sat. 3. 116-118; Tac. His. 4. 10; Tac. Ann. 16. 30-33. 
 

60. 

Data: 66-67 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio101. 

Tipo de processo: NC. 
 

94 Envolvido na conspiração pisoniana. 
95 Conforme exposto em Tac. Ann. 16. 28-29, a condenação de Pacônio Agripino se deu por ordem do 

Senado e o julgamento também ocorreu lá. 
96 Envolvido na conspiração pisoniana. 
97 Conforme exposto em Tac. Ann. 16. 28-29, a condenação de Curtio Montano se deu por ordem do senado 

e o julgamento também ocorreu lá. 
98 Tàcito (Ann. 16. 34) destacou que Montano teve sua pena abrandada pela consideração dos serviços 

prestados no passado pelo seu pai. 
99 Segundo Tácito, a acusação foi se opor às decisões do procurador imperial durante seu proconsulado na 

Ásia e de contribuir com Rubélio Plauto para promover tendências sediciosas em cidades na Ásia. Cf. Tac. 

Ann. 16. 30. 
100 Juv. Sat. 3. 116-118; Cf. Tac. His. 4. 10; Tac. Ann. 16. 32. Tácito destaca que o testemunho de Inácio 

foi essencial para a condenação do réu. 
101 Segundo Suetônio, Nero matou o filho de Popéia, ainda criança, porque costumava brincar de general e 

imperador. Cf. Sue. Ner. 35, 5. Esse caso não aparece em mais nenhuma fonte e parece mais uma invenção 

de Suetônio ou algum boato difamatório da época. 



384  

Acusado: Rúfrio Crispino (filho de Popéia Sabina) 

Acusador: NC. 

Resultado: Condenado. Pena Capital. 

Fontes: Sue. Ner. 35, 5. 
 

61. 

Data: 67 d.C. 

Acusação: impietas in principem(?), maiestas102. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Quinto Sulpício Camerino Pético (pai). 

Acusador: Hélio (liberto imperial) (?), Marco Aquílio Régulo(?). 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Dio 63.18.2–3; Plin. Ep. 1.5.3. 
 

62. 

Data: 67 d.C. 

Acusação: impietas in principem(?), maiestas. 

Tipo de processo: NC. 

Acusado: Quinto Sulpício Camerino Pítico (filho). 

Acusador: Hélio (liberto imperial) (?), Marco Aquílio Régulo(?). 

Resultado: Condenado, pena capital. 

Fontes: Dio 63.18.2–3; Plin. Ep. 1.5.3. 
 

63. 

Data: 67 d.C103. 

Acusação: conspiração, seditio104. 

Tipo de processo: não houve. Suicidaram antes. 

Acusado: Escribônio Rufo. 

Acusador: C. Pácio Africano. 

Resultado: Suicídio. 

Fontes: Dio. 63. 17, 2; Tac. Hist. 4. 41. 
 

64. 

Data: 67 d.C. 

Acusação: conspiração, seditio 105. 

Tipo de processo: coercitio. 

Acusado: Cneu Domício Corbulão. 

Acusador: Árrio Varo. 
 

 
 

102 Dio 63.18.2–3 relata que a morte de Camerino e seu filho se deu porque eles não abandonaram o título 

de Pítico e caçoaram do imperador, quando ele adotara o mesmo agnomen. 
103 O processo acontece, certamente, depois de 65. Como aparece em Tac. Ann. 13. 48, em 58 d.C os irmãos 

assumiram o comando pretoriano e contiveram uma rebelião em Puteoli. A inscrição AE 1978, 658 ainda 

confirma que pelo menos até 65 a.C os irmãos são governadores das Germânias. Dião, ainda, insere o 

julgamento claramente no ano de 67 d.C, quando Nero está na Grécia. 
104 As fontes não especificam a acusação. No entanto, presume-se que os irmãos Escribônios, Rufo e 

Próculo foram envolvidos na conspiração de Viniciano. 
105 As fontes, definitivamente, não são claras sobre a acusação que pairou sobre Corbulão. Tac. His. 3. 6, 

afirma que Varo fez críticas ao caráter de Corbulão, sem entrar em maiores detalhes. No entanto, a mais 

provável é que Corbulão tenha sido envolvido na Conspiração de Viniciano, seu filho adotivo. Sua queda 

é relacionada por Dião (Dio. 63. 17) com a dos irmãos Sulpícios, Rufo e Próculo. 
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Resultado: Condenado, pena capital. Suicidou106. 

Fontes: Dio. 63. 17; Tac. His. 2. 76; Tac. His. 3. 6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

106 Cf. Dio. 63. 17. Dião narra que na eminência da morte, Corbulão se atirou em cima de sua espada e 

matou-se. Tac. His. 2. 76 também confirma a morte, embora não cite como aconteceu. 



386  

 

8.0. Referências: 

8.1. Autores Antigos. 
 

[ANÔNIMO]. Origine del popolo romano, trad. of G. D'Anna. Milan: Mondadori, 1992. 
 

[ANÔNIMO]. Retórica a Herênio. Trad. Adriana Seabra & A. P. Celestino Faria. C. 

São Paulo: Hedra, 2005. 
 

[ANÔNIMO]. Booklet about the style of life and manners of the imperatores. 2ª ed., 

Buffalo: Canisius College, 2009. 
 

APPIAN. Roman History, trad. Horace White. Books 1-3, Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1964. 
 

ARISTÓTELES. Retórica. Trad. Manuel Alexandre Júnior; Paulo Farmhouse Alberto; 

Abel do Nascimento Pena. Lisboa: Imprensa Nacional, 2005. 
 

ASCONIUS PEDIANUS. The Commentary of Asconius Pedianus on Cicero's Pro 

Cornelio. Trad. Myrtle S. Tanner. University of North Carolina at Chapel Hill, 1942. 
 

AUGUSTO. Res Gestae Divi Augusti, in A Vida e os Feitos do Divino Augusto/textos 

de Suetônio e Augusto; Trad. Matheus Trevizam; Antonio Martinez de Rezende, Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2007. 
 

CÍCERO. Da Natureza dos Deuses. Trad. Willy Paredes Soares. João Pessoa: Editora 

Ideia, 2018. 
 

  , De Inventione. In: Cicero, De Inventione, De Optimo Genere; Oratorium Topica, 

trad. H.M. Hubbell. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968. 
 

  , Disputationes Tusculanae, trad. Alberto Medina González. Madrid: Editorial 

Gredos, 2005. 
 

  , Dos Deveres (De Officiis). São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
 

  , In Catilinam 1-4. Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco. Trad. C. Macdonald. Loeb 

Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976. 
 

  , Letters to Friends, Volume I: Letters 1-113. Trad. D. R. Shackleton Bailey. Loeb 

Classical Library 205. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. 
 

  , Letters to Friends, Volume III: Letters 281-435. Trad. D. R. Shackleton Bailey. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. 
 

  , Partitiones Oratoriae. Trad. H. Rackham. Loeb Classical Library. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1923. 
 

  , Philippics 1-6. Trad. D. R. Shackleton Bailey. Loeb Classical Library 189. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 



387  

  , Philippics 7-14. Trad. D. R. Shackleton Bailey. Loeb Classical Library. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010. 
 

  , Pisonem. Pro Scauro. Pro Fonteio. Pro Rabirio Postumo. Pro Marcello. Pro 

Ligario. Pro Rege Deiotaro. Trad. N. H. Watts. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1931. 
 

  , Pro Caelio. De Provinciis Consularibus. Pro Balbo, trad. R. Gardner. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958. 
 

  , Pro Lege Manilia. Pro Caecina. Pro Cluentio. Pro Rabirio Perduellionis Reo, 

Trad. H. Grose Hodge. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927. 
 

  , Pro Sestio. In Vatinium. Trad. R. Gardner. Loeb Classical Library. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1958. 
 

  , Speech on Behalf of Publius Sestius, trad. Robert A. Kaster. Clarendon Ancient 

History Series. Oxford: Clarendo Press, 2006. 
 

  , On Divination: De Divinatione Book 1. Translated with an Introduction and 

Historical Commentary by David Wardle. Clarendon Ancient History Series, 2006. 
 

  , Discursos IV, trad. José Miguel Baños Baños. Madrid: Biblioteca Clássica 

Gredos, 1994. 
 

  , Discursos V. Trad. Jesús Aspa Cereza. Madrid: Biblioteca Clasica Gredos, 1995. 
 

  , La Invención Retórica. Trad. Salvador Nuñez. Madrid: Biblioteca Clasica 

Gredos, 1997. 
 

  , Sobre el Orador, trad. José Javier Iso. Madrid: Editorial Gredos, 2002. 
 

  , Verrinas, trad. José. M. R. Prieto. Vol. 2. Madrid: Editorial Gredos, 1990. 
 

DIO CASSIUS. Historiae Romanae, trad. Earnest Cary, Herbert B. Foster. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 2000. 
 

DIODORUS OF SICULUS. The Library of History, trad. F. R. Walton. Vol. 11. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1967. 
 

DIONISIUS OF HALICARNASSUS. Roman Antiquities, vol. 3, trad. Ernest Cary. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1940. 
 

EUTROPIUS. Breviarium, trad. H.W. Bird. Liverpool: Liverpool University Press, 1993. 
 

FLORUS. Epitome of Roman History, trad. E. S. Forster. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1929. 
 

HORACE. Odes and Epodes. Trad. Niall Rudd. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2004. 
 

JÚLIO CÉSAR. Bellvm Civile: A Guerra Civil. Trad. Antonio da Silveira Mendonça. São 

Paulo: Editora Estação Liberdade, 1999. 



388  

  , Comentários sobre a Guerra Gálica. Trad, Francisco Sotero dos Reis. Rio de 

Janeiro: Ediouro, SD. 
 

  , Alexandrian, African and Spanish wars. Trad. A. G. Way. Loeb Classical 

Library. Cambridge: Harvard University Press, 1955. 
 

LUCAN. Pharsalia, dramatic episodes of the civil wars. London: Cassel, 1961. 
 

OVIDIO. Arte de amar. Trad. de Natália Correia e David M. Ferreira. 2. ed. São Paulo: 

Ars Poetica, 1992. 
 

  , Fastos. Trad. Bartolomé Segura Ramos. Madrid: Editorial Gredos, 2001 
 

  , Tristes y Pónticas. Trad. José González Vázquez. Madrid: Editorial Gredos, 

1992. 
 

PETRÔNIO. Satyricon. Trad. Sandra Braga Bianchet. Belo Horizonte: Crisálida, 2004. 

PLAUTO. Anfitrião. Trad. C. A. L. Fonseca. Lisboa: Edições 70, 1993. 

  , Pséudolo. In: Plauto. Comedias, vol. III, trad. José Antonio Enríquez González. 

Editorial Gredos: Madrid, 2002. 
 

  , The Casket Comedy. In: Plautus. Casina; The Casket Comedy; Curculio; 

Epidicus; The Two Menaechmuses, vol. II, trad. Wolfgang de Melo. Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 2011. 
 

PLÍNIO EL JOVEN. Cartas. Introducción, traducción y notas de Julián González 

Fernández. Madrid: Editorial Gredos, 2005. 
 

PLUTARCH. Lives, Volume IV: Alcebiades and Coriolanus, Lisander and Sulla, trad. 

Bernadotte Perrin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1916. 
 

  , Lives, Volume V: Agesilaus and Pompey. Pelopidas and Marcellus, trad. 

Bernadotte Perrin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1917. 
 

  , Lives, Volume VII: Demosthenes and Cicero. Alexander and Caesar, trad. 

Bernadotte Perrin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1919. 
 

QUINTILIANO. Instituciones Oratorias, trad. Ignacio Rodriguez y Pedro Sandíer. 

Imprenta de Perlado Pàz y Compañia, 1916. 
 

QUINTUS CURTIUS. History of Alexander, 2.vol. Trad. J. C. Rolfe. Loeb Classical 

Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1946. 
 

SALÚSTIO. A conjuração de Catilina e a Guerra de Jugurta. Trad. Antônio da Silveira 

Mendonça. Petrópolis: Vozes. 1990. 
 

  , A Conjuração de Catilina, trad. Adriano Scatolin, 2018. São Paulo, Editora 

Hedra. 
 

SENECA THE ELDER. Declamations. Trad. Michael Winterbottom. Loeb Classical 

Library. London: Harvard University Press, 1974, 2v. 



389  

SENECA. Cartas a Lucílio. Trad. A. J. Segurado e Campos, 2. ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2004. 
 

  , De Beneficiis. Translated by John W. Basore. In: Moral Essays, Volume III. 

Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard University Press, 1935. 
 

  , Moral Essays, Volume I: De Providentia. De Constantia. De Ira. De Clementia. 

Trad. John W. Basore. Loeb Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University 

Press, 1928. 
 

  , Natural Quaestions, Books 1-3. Loeb Classical Library. Cambridge: Harvard 

University Press, 1971. 
 

  , Tratado sobre a Clemência. Tradução de lngeborg Braren. Petrópolis: Vozes, 

1990. 
 

STRABO. Geography, trad. Horace Leonard Jones. Volume II: Books 3-5. Cambridge, 

MA: Harvard University Press, 1923. 
 

SUETÔNIO. Os Doze Césares. Trad. Gilson C. Cardoso de Sousa. Guarulhos/SP: Germape, 

2003. 
 

  , Lives of the Caesars, Volume I: Julius. Augustus. Tiberius. Gaius. Caligula. 

Translated by J. C. Rolfe. Introduction by K. R. Bradley. Loeb Classical Library 31. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914. 
 

  , Lives of the Caesars, Volume II: Claudius. Nero. Galba, Otho, and Vitellius. 

Vespasian. Titus, Domitian. Translated by J. C. Rolfe. Loeb Classical Library 38. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1914. 
 

TACITUS. The Annals, trad. A. J. Woodman. Indianapolis/Cambridge: Hackett 

Publishing Company, 2004. 
 

THE DIGESTO OF JUSTINIAN, trad. Alan Watson. Vol. 4. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1998. 
 

TITO LÍVIO. História de Roma (6 vols). Trad.: Paulo Matos Peixoto. São Paulo: 

Paumape, 1989. 6 vol. 
 

VALÉRIO MÁXIMO. Hechos Y Dichos Memorables. Libros I- VI. Trad. Santiago L. 

Moreda, M. Luisa H. Trujillo e Joaquín V. Álvarez. Madrid: Biblioteca Classica Gredos, 

2003. 
 

  , Hechos Y Dichos Memorables. Libros VII-IX, Epítomes. Trad. Santiago L. 

Moreda, M. Luisa H. Trujillo e Joaquín V. Álvarez. Madrid: Biblioteca Classica Gredos, 

2003. 
 

VARRÓN. La lengua latina, trad. Luis Alfonso Henández Miguel. Editorial Gredos: 

Madrid, 1998. 
 

VELEYO PATÉRCULO. Historia Romana. Trad. M. A. S. Manzano. Madrid: Biblioteca 

Clásica Gredos, 2001. 



390  

VIRGÍLIO. A Eneida.Tradução: Manuel Odorico Mendes. SP: Martin Claret, 2007. 
 

VITRUVIUS. On Architecture, Volume I: Books 1-5. Trad. Frank Granger. Loeb 

Classical Library. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1931. 
 

8.2. Referências bibliográficas. 
 

ABREU, B. F. A primeira Filípica de Marco Túlio Cícero. Rónai: Revista de Estudos 

Clássicos e Tradutórios, v. 3, nº 2. Universidade Federal de Juiz de Fora: Juiz de 

Fora/MG, 2015, pp. 108-135. 

AGNOLON, A. Discurso e Imagem, Ekphrasis e Retrato: Algumas Fontes Teóricas 

Antigas. HVMANITAS (COIMBRA), v. 75, 2020, pp. 49-66. 

ANDRADE, M. A Germania de Tácito: tradução e comentários. Dissertação de 

Mestrado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: Universidade de São 

Paulo, 2012. 
 

ALFARO, J.P. Cayo Calígula: del 'civilis princeps' al 'superbus' autócrata. In: F. 

Cerqueira; A. T. Gonçalves; E. Medeiros; D. Leão. Saberes e poderes no mundo antigo: 

estudos ibero-latino-americanos. volume II - dos poderes. Coimbra: Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2013. 
 

ALFÖLDY, G. A história social de Roma. Trad. Maria do Carmo Cary. Lisboa: Presença, 

1989. 

ALLISON, J.; CLOUD, D. The “lex Julia Maiestatis”. Latomus, Vol. 21, Fasc. 4, 1962, 

pp. 711-731. 
 

ALMEIDA, O. V. B de. O Brutus de Marco Túlio Cícero: estudo e tradução. 2015. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 

ANDO, C. Legal Pluralism in Practice. In: Ando, Clifford; du Plessis, Paul; Tuori, Kaius. 

The Oxford Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford University Press, 

2016, pp. 283-294. 
 

  , Pluralism and Empire: From Rome to Robert Cover. Critical Analysis of Law, 

nº1, vol. 1, 2014. 
 

  , The Matter of the Gods. Series Transformation of the Classical heritage. 

Berkeley: University of California Press, 2008. 
 

ARENA, V. Libertas and the Practice of Politics in the Late Roman Republic. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 
 

ASTIN, A. E. Roman Government and politics, 200-134 B.C. In: A. E. Astin; F. W. 

Walbank; M. W. Frederiksen. The Cambridge Ancient History, Vol. 8: Rome and the 

Mediterranean to 133 B.C. Cambdrige: Cambridge University Pres, 1989, pp. 163-196. 
 

ATKINSON, K. Constitutional and Legal Aspects of the Trials of Marcus Primus and 

Varro Murena. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 9, H. 4, 1960, pp. 440-473. 



391  

AZEVEDO. S. L. História, Retórica e Mulheres no Império Romano: um estudo sobre 

as personagens femininas e a construção da imagem de Nero na narrativa de Tácito. 

Coleção Impérios Romanos. EDUFOP/PPGHIS: Ouro Preto-MG, 2012. 

  , O adultério, a política imperial, e as relações de gênero em Roma. 2017. Tese 

(Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

BABLITZ, L. Roman Courts and Private Arbitration. In: Paul du Plessis, Clifford Ando, 

and Kaius Tuori, (eds). The Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford 

University Press, 2018. 

BADIAN, E. Caepio and Norbanus: Notes on the Decade 100-90 B.C. Historia: 

Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 6, H. 3, 1957, pp. 318-346. 
 

  , Foreign Clientelae (264 - 70 B.C.). London: Oxford University Press, 1958. 
 

  , From the Gracchi to Sulla, Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte. Vol. 11, 

1962. 
 

  , From the Gracchi to Sulla. Indiana: Bobbs-Merrill, 1962. 
 

  , Quaestiones Variae. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, nº. 18, H. 4, 1969, 

pp. 447-491. 
 

  , Studies in Greek and Roman History. Oxford: Basil Blackwell, 1964. 
 

  , The Silence of Norbanus. The American Journal of Philology, Vol. 104, nº. 2, 

1983, pp. 156-171. 
 

BADOT, P. A propos de la conspiration de M. Egnatius Rufus. Latomus, T. 32, Fasc. 3, 

1973, pp. 606-615. 
 

BARRETT, A. Caligula: the abuse of power. London/NY: Routledge, 2015. 
 

BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da constituição. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Editora Saraiva, 1999. 
 

BARRY, J. M. Fides in Julius Caesar's Bellum Civile: A Study in Roman Political 

Ideology at the Close of the Republican Era. University of Maryland Press, 2005. 
 

BARTERA, S. Year-beginnings in the neronian books of Tacitus' Annals. Helveticum 

Museum. Vol. 68, No. 2, 2011, pp. 161-181. 

BATES, R. "Rex in Senatu": A Political Biography of M. Aemilius Scaurus. Proceedings 

of the American Philosophical Society, Vol. 130, nº. 3, 1986), pp. 251-288. 

BAUMAN, R. A. A Study of The Crimen Maiestatis Imminutae in the Roman Republic 

and Augustan Principate. 1963. Tese de Doutorado - University of the Witwatersranb, 

Johannesburg, 1963. 
 

  , Crime and Punishment in Ancient Rome. Routledge, 1996. 



392  

  , Human Rights in Ancient Rome. London: Routledge, 2012. 
 

  , Impietas in principem: a   study   of   treason   against   the   Roman 

emperor with special reference to the first century A.D. München: Beck, 1974. 
 

  , The Duumviri in the Roman Criminal Law and in the Horatius Legend, 

Nieshaden, 1960. 
 

BEARD, M. Religion. In: J. A. Crook; Andrew Lintott; Elizabeth Rawson. The 

Cambridge Ancient History, Vol. 9: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C. 

Cambdrige: Cambridge University Press, 2006, pp. 729-768. 

BEARE, R. The Imperial Oath under Julius Caesar. Latomus, Vol. 38, Fasc. 2, 1979, pp. 

469-473. 

BELTRÃO, C. “De haruspicum responso”: religião e política em Cícero. Revista 

Mirabilia, vol. 3, 2003, pp. 20-42. 

  , Introduction. In: C. Beltrão; F. Santangelo (eds). Cicero and Roman Religion 

Eight Studies. Stuttgart: Franz Steiner Verlag - Potsdamer Altertumswissenschaftliche 

Beiträge, 2020. 

  , “Prudentia” e “Prudens” em Cícero: Religião, Jurisprudência e os Poderes do 

Magistrado. Rio de Janeiro: Revista EMERJ, v. 17, n. 64, pp. 49 - 66, 2014. 

  , Religião e Poder: Augusto e o Pontifex Maximus (36-12 AEC). In: G. Ventura 

da Silva; E. C. Morais da Silva (orgs). Fronteiras e identidades do Império Romano: 

aspectos sociopolíticos e religiosos. Vitória-ES: Editora GM, 2015. 

BENESS, J. L. The Urban Unpopularity of Lucius Saturninus. Antichthon, vol. 25, 1991, 

pp. 33-62. 

BENNETT, J. Trajan: Optimus Princeps. London: Routledge, 2001. 
 

BERNARDO, I. P. O De Re Publica, de Cícero: natureza, política e história. 2012. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: 

Universidade de São Paulo, 2012. 
 

BERNSTEIN, N. Torture her until she lies: Torture, testimony, and social status in roman 

rhetorical education. Greece & Rome, Vol. 59, No. 2, 2012. 
 

BODDINGTON, A. Sejanus: Whose Conspiracy?. The American Journal of Philology, 

Vol. 84, No. 1, 1963, pp. 1-16. 
 

BORGES, M. L. V. O Pro Milone de Cícero: tradução e estudo da invenção. 2011. 

Dissertação de Mestrado em Letras Clássicas - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

BOSWORTH, A. B. Plus ça change.... Ancient Historians and their Sources. Classical 

Antiquity. Volume 22, Number 2, pp. 167–198, 2003 



393  

BRANDÃO, J. L; LEÃO, D. Augusto em Suetônio. In: Rui Morais; Miguel Bandeira; 

Maria José Sousa. Celebração do bimilenário de Augusto: ad nationes. ethnous kallaikon. 

Braga, 2016. 

BRECHT, C.H. Perduellio, Munich: SZ, No. 59, 1938, pp. 261-314. 
 

BRENNAN, T. C. Power and Process under Republican Constitution. In. Flower, Harriet. 

The Cambrige Companion to the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2014. 
 

  , Power and Process under the Republican "Constitution". In: Henriette Flower, 

Cambridge Companion of the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University 

Presse, 2004 

BRIQUEL, D. Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en cas de perduellio. 

Antiquité, tome 92, n°1. Mélanges de l'École française de Rome, 1980. pp. 87-107 

BROWN, F. The unreality of Ovid's Tomitan exile. Liverpool Classical Monthly, n. 10 

1985, pp. 18-22, 1985. 

BRUNT, P. A. Evidence given under Torture in the Principate. Zeitschrift der Savigny- 

Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, vol. 97, 1980. 
 

  , Lex de Imperio Vespasiani, The Journal of Roman Studies, Vol. 67, 1977, pp. 

95-116 

  , Nobilitas and Novitas, The Journal of Roman Studies, vol. 72, 1982, pp. 1-17. 
 

  , Princeps and Equites. The Journal of Roman Studies, Vol. 73, 1983, pp. 42-75. 
 

  , Roman Imperial Themes. Oxford: Oxford University Press, 1990. 
 

  , The Role of the Senate in the Augustan Regime. The Classical Quarterly, New 

Series, Vol. 34, No. 2, 1984, pp. 423-444. 
 

  , Did Emperors ever Suspend the Law of 'Maiestas'?”. In Sodalitas. Scritti in 

onore di Antonio Guarino. Edited by Giuffrè, V. Napoli: Jovene, 1984, pp. 469–480. 
 

  , Italian Manpower (225 B.C - A.D. 14). Oxford: Clarenton Press, 1971. 
 

BUTI, I. La "cognitio extra ordinem" da Augusto a Diocleziano. Berlin: De Gruyter, 

1982. 
 

CABRAL, G. Do ordo à cognitio: Mudanças políticas e estruturais na função jurisdicional 

em Roma. Revista de Informação Legislativa. Brasília a. 49 n. 194 abr./jun. 2012. 
 

CAIROLLI, F. Pequena Gramática Poética de Marcial. 2009. Dissertação de Mestrado 

- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: Universidade de São Paulo, 2009. 
 

CARPINETTI, L. C; CORREA, L. B. O discurso de Cícero De Haruspicum Responsis: 

Guia de Leitura. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2013. 



394  

CARRANDI, J. P. La alta traición en el Derecho Penal romano monárquico- 

republicano: de la perduellio a la maiestas. 2017 Tese doctoral. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, 2017. 
 

CASTRO-CAMERO, R. El reverso de las promociones: los procesos de maiestate. En 

Del municipio a la corte: la renovación de las élites romanas. Sevilla: Universidad de 

Sevilla, 2012, pp. 77-101. 
 

  , Las constituciones imperiales en la jurisprudencia: las reglas sucesorias 

generales. Quaderni camerti di studi romanistici, international survey of roman law, nº 

43, pp. 85-92. 

CEAUSESCU, P. Caligula et le legs d'Auguste. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 

Bd. 22, H. 2, 1973, pp. 269-283. 
 

CHAMPLIN, E. Nero. Havard: Harvard University Press, 2005. 
 

CHILTON. C. W. The Roman Law of Treason under the Early Principate. The Journal 

of Roman Studies, Vol. 45, Parts 1 and 2, 1955, pp. 73-81. 
 

CLOUD, D. The Constitution and Public Criminal Law. The Cambridge Ancient History, 

Vol. 9: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C. Cambdrige: Cambridge 

University Pres, 2006, pp. 491-530. 

COHEN, S. T. Augustus, Julia and the Development of Exile "Ad Insulam". The 

Classical Quarterly, New Series, Vol. 58, No. 1, 2008, pp. 206-217. 

COLOGNESI, L. Law and Power in the Making of the Roman Commonwealth. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
 

  , Ownership and Power in Roman Law. In: Paul du Plessis, Clifford Ando, and 

Kaius Tuori, (eds). The Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford University 

Press, 2018, pp. 524-536. 
 

COLUNGA, I. J. Untangling a Historian's Misinterpretation of Ancient Rome's Treason 

Laws. The Journal Jurisprudence, nº 11, 2011. 

CORASSIN, M. L. Comentário sobre as Res Gestae Divi Avgvsti. Revista de História, 

São Paulo, n. 151, dez. 2004. 
 

CORNELL, T. Hannibal’s Legacy: The Effects of the Hannibalic War on Italy. In: The 

Second War a Repraisal. Willey: Bulletin of the Institute of Classical Studies. 

Supplement, nº. 67, 1996, pp. 97-117. 
 

COSTA CAMPOS, R. Entre Roma e Capri: o afastamento de Tibério César como ponto 

de inflexão políticia durante seu Principado (14-37 d.C). 2013. Tese (Doutorado em 

História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013. 
 

COTTON, H; YAKOBSON, A. Caligula's recusatio imperii. Historia, vol. 34, 1985, pp. 

497-503. 



395  

CRAWFORD, M. Saturninus and the Italians. Classical Philology, vol. 64, nº. 1, 1969, 

pp. 37-38. 
 

CROOK, J. A. Augustus: power, authority, achievement. In: A. Bowman; E. Champlin; 

A. Lintott (eds.), The Cambridge Ancient History. v. 10: The Augustan Empire, 43 B.C. - 

A.D. 69. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 113-146. 
 

  , Consilium Principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus 

to Diocletian. Cambridge: Cambridge University Press, 1955. 
 

  , Was there a Doctrine of Manifest Guilt, in the Roman Criminal Law? PCPhs, 

vol. 33, 1987, pp. 38-52. 
 

DAHRENDORF, R. Sociedad y libertad: hacia un análisis sociológico de la actualidad. 

Madrid: Editorial Tecnos, 1971. 
 

DALLA ROSA, A. L'autocrate e il magistrato. Le attività di Augusto negli ambiti di 

competenza consolare. In: J-L. Ferrary, J Scheid. Il princeps romano: autocrate o 

magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a 

Commodo. Pavia, 2015, pp. 555-585. 
 

DALLA ROSA, A. Dominating the auspices: Augustus, Augury and the proconsuls. In: 

Richardson, J; Santangelo (eds.), F. Priests and State in the Roman World. Franz Steiner 

Verlag Stuttgart, 2011, pp. 243-269. 

DAMON, C; PORTER, S. The "Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre. The American 

Journal of Philology. Vol. 120, No. 1, Special Issue: The "Senatus Consultum de Cn. 

Pisone Patre'': Text, Translation, Discussion, 1999. 
 

DAVENPORT, C. A History of the Roman Equestrian Order. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2019. 
 

DEBRHUN, J. B. The Gates of War (and Peace): Roman Literary Perspectives. In 

Raaflaub, K.A. (ed.), War and Peace in the Ancient World; Bhatt, 2017. 

DEL SASTRE, E; SCHNIEBS, A; MAIORANA, D. La Clementia Caesaris y el Pro 

Marcello. Flor. vol 2, nº 9, 1998, pp. 97-110. 

DEVELIN, R. (1979). "The Political Position of C. Flaminius". Rheinisches Museum für 

Philologie, vol. 122, pp. 268–277. 
 

DEVILLERS. Le rôle des passages relatifs à Thrasea Paetus dans les Annales de Tacite. 

in J.‑M. Croisille, Y. Perrin (éds). Neronia VI: Rome à l’époque néronienne. Institutions 

et vie politique, économie et société, vie intellectuelle, artistique et spirituelle, Coll. 

Latomus nº 268, Bruxelles, 2002, p. 296-311. 
 

D'HAUTCOURT, A. L'exil de Cassius Severus: hypothèse nouvelle. Latomus, T. 54, 

Fasc. 2, 1995, pp. 315-318. 



396  

DIAS, M. Q. Imperador ou tirano: comunicação e formas sociopolíticas sob(re) o 

Principado de Domiciano (81-96). 2019. 274 f. Tese (Doutorado em História) - Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2019. 

DROGULA, F. K. Controlling Travel: Deportation, Islands and the Regulation of 

Senatorial Mobility in the Augustan Principate. The Classical Quarterly, New Series, Vol. 

61, nº. 1, 2011, pp. 230-266. 
 

DU PLESSIS, P. Introduction. In: du Plessis, P. (ed.), New Frontiers: Law and Society in 

the Roman World. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013. 
 

DUMÈZIL, G. Horace et les Curiaces, Paris: Gallimard, 1942. 
 

EARLEY, C. L. Popular Political Participation in the Late Roman Republic. 2009. 

Thesis of Doctorade of Philosophy in Classics - Victoria University of Wellington, 2009. 
 

ECK, W. An Emperor is Made: Senatorial Politics and Trajan's Adoption by Nerva in 97. 

In: Gillian Clark, Teresa Rajak. Philosophy and Power in the Graeco-Roman World. 

Oxford: Oxford University Press, 2002. 
 

  , The Age of Augustus. Oxford: Blackwell Publishing, 2007. 
 

  , The Emperor, the Law and Imperial Administration. In: Ando, Clifford; du 

Plessis, Paul; Tuori, Kaius (eds.). The Oxford Handbook of Roman Law and Society. 

Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 98-110. 
 

EDER, K. As sociedades aprendem, mas o mundo é difícil mudar. Lua Nova, nº 53, 2001. 
 

  , The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An 

Unconventional Hypothesis. In: Kurt Raalflaub. Social Struggles in Archaic Rome: New 

Perspectives on the Conflict of the Orders. Blackwell Publishing, 2005, pp. 239 - 267. 
 

EVANS, R. Saturninus and Glaucia: a quest for power. In: Evans, Richard. Questioning 

Reputations: Essays on Nine Roman Republican Politicians. Pretoria: University of South 

Africa Press, 2003. Johannesburg: University of South Africa Press, 2003. 
 

FAVERSANI, F. As Relações interpessoais sob o Império Romano: uma discussão da 

contribuição teórica da escola de Cambridge para o estudo da sociedade romana. In: 

Carvalho, G. Interação social, reciprocidade e profetismo no mundo antigo. Vitória da 

Conquista: Edições Uesb, 2003, pp. 19-42. 
 

  , Clavdia Octavia: Praise and Criticism of a Woman, 2021. Não publicado. 

  , Ékphrasis e as fronteiras da descrição em Tácito. Revista Letras Clássicas 

(USP), V. 19 N. 1. São Paulo, 2015. 

  , Entre a República e o Império: apontamentos sobre a amplitude desta fronteira. 

Mare Nostrum. Estudos sobre o Mediterrâneo Antigo, v. 4, p. 100-111, 2013. 
 

  , Estado e sociedade no Alto Império Romano: um estudo das obras de Sêneca. 

Coleção Impérios Romanos. Ouro Preto: Edufop; PPGHis, 2012. 



397  

  , Qual é o Império Romano de Sêneca? In: Joly, F. D; Faversani, F. As formas 

do Império Romano. Coleção Impérios Romanos. Série Estudos. Editora UFOP, 2014. 

  , Quinquennium Neronis e a ideia de um bom governo. Revista Phoînix, Rio de 

Janeiro, vol. 20-1, 2014, pp. 158-177. 

  , Tirano, louco e incendiário: BolsoNero. Análise da constituição da assimilação 

entre o Presidente da República do Brasil e o Imperador Romano como allelopoiesis. 

Revista História da Historiografia. Ouro Preto, v. 13, n. 33, 2020, p. 375-395. 

FAVERSANI, F; JOLY, F. Tácito sua Vida de Agrícola, e a competição aristocrática no 

Alto Império Romano. Mnemosine, vol. 4, n.1. 2013. 

  , As Formas do Império Romano. Ouro Preto, MG: Editora Ufop, 2013. 

  , Os Júlio-Cláudios. In: Brandão, José Luís (coord.); Oliveira, Francisco de 

(coord.). História de Roma Antiga: volume II: Império Romano do ocidente e romanidade 

hispânica. 1ed.Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020, p. 79-95. 

FAVRO, D. The Urban Image of Augustan Rome. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996. 

FERRARY, J-Louis. À propos des pouvoirs d'Auguste. Cahiers du Centre Gustave Glotz 

Année, vol. 12, 2001, pp. 101-154. 

  , Les origines de la loi de majesté à Rome. In: Comptes rendus des séances de 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 127ᵉ année, nº. 4, 1983, pp. 556-572. 

  , Recherches sur la législation de Saturninus et de Glaucia, II, Mélanges de 

l'École française de Rome, vol. 91-1, 1979, pp 619-660. 
 

FERRILL, A. Augustus and His Daughter: A Modern Myth. Studies in Latin Literature 

and Roman History II. Latomus, vol. 168, 1980, pp. 332-346. 

  , Caligula: Emperor of Rome. London:Thames & Hudson, 1991. 
 

FINLEY, M. Política no Mundo Antigo. Lisboa: Gabinete Editorial de Edições 

70, 1997. 
 

FLAIG, E. A coerent model to understand the Roman Principate: Acceptance’ instead of 

‘legitimacy’ and the problem of usurpation. In: Ferrary, J.L. & Scheid, J. (eds.), Il 

Princeps Romano: Autocrate o Magistrate? Fattori Giuridici e Fattori Sociali del Potere 

Imperiale da Augusto a Commodo. Pavia, 2015, pp. 81-100. 
 

FLOWER, H. Roman Republics. Princeton University Press, 2011. 

  , Rethinking "Damnatio Memoriae": The Case of Cn. Calpurnius Piso Pater in 

AD 20. Classical Antiquity, Vol. 17, No. 2. Oct., 1998, pp. 155-187. 

FREUDENBURG, K. "Recusatio" as Political Theatre: Horace's Letter to Augustus. The 

Journal of Roman Studies, vol. 104, 2014, pp. 105-132. 



398  

FUHRMANN, C. Police Functions and Public Order. In: Ando, Clifford; du Plessis, Paul; 

Tuori, Kaius. The Oxford Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford 

University Press, 2016, pp. 297-312. 

GABBA, E. Politica e cultura in Roma agli inizi del I secolo a.C. Athenaeum, vol. 31, 

1953, pp. 259-272. 
 

  , Republican Rome, The Army and The Allies. Los Angeles: University of 

California Press, 1976. 
 

  , Rome and Italy: the Social War. In: J. A. Crook; Andrew Lintott; Elizabeth 

Rawson. The Cambridge Ancient History, Vol. 9: The Last Age of the Roman Republic, 

146-43 B.C. Cambdrige: Cambridge University Pres, 2006, pp. 104-128. 
 

GALINSKY, K. Augustan Culture: An Interpretive Introduction. Princeton: Princeton 

University Press, 1996. 
 

  , Introduction. In: GALINSKY, Karl. The Cambridge Companion to the 

Augustan Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 1-9. 
 

GARDNER, J. F. The dictator. In: Miriam Griffin (ed.). A companion to Julius Caesar. 

Blackwell companions to the ancient world series. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 

57-71. 

GARNSEY, P. The Criminal Jurisdiction of Governors. The Journal of Roman Studies, 

Vol. 58, Issue 1-2, November 1968, pp. 51 - 59. 
 

GARNSEY, P; SALLER, R; GOODMAN, M. The Roman Empire: economy, society and 

culture. London/NY: Bloomsbury Publishing Plc, 2014. 
 

GELZER, M. The Roman Nobility. Oxford: Blackwell, 2001. 

GILTAJJ, J. The problem of the content of the lex Iulia iudiciorum publicorum. 

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, vol. 81, pp. 507-525. 
 

GINSBURG, J. Speech and Allusion in Tacitus, Annals 3.49-51 and 14.48-49. American 

Journal of Philology, nº107, v. 4, 1986. 
 

GIRON, Lucas. Panegírico de Trajano: Tradução e Estudo Introdutório. 2017. 

Dissertação de Mestrado - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

GIRVÈS, M. V. “In insulam deportatio” en siglo IV d.C: Aproximación a su comprensión 

a través de causas, personas y lugares. Polis, Revista de ideas y formas políticas de la 

Antiguedad Clásica, nº. 3, 1991, pp. 153, 167. 
 

GONÇALVES, S. N. Contributos para a definição do orador ideal - Estudo e Tradução 

do "Orador" de Cícero. 2017. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Letras, 

Universidade de Lisboa, Lisboa, 2017. 



399  

GONÇALVES, A. T. Imagem, poder e amizade: Dião Cássio e o debate Agripa-Mecenas. 

In: Fábio D. Joly (org.). História e retórica: ensaios sobre historiografia. Editora 

Alameda: São Paulo, 2007. 

GONZÁLEZ. J. Tacitus, Germanicus, Piso, and the Tabula Siarensis. The American 

Journal of Philology. Vol. 120, No. 1, Special Issue: The "Senatus Consultum de Cn. 

Pisone Patre'': Text, Translation, Discussion (Spring, 1999), pp. 123-142. 

GOULART. B. O conceito de cultura política nas ciências sociais e as especificidades 

brasileiras. Revista de Ciências Sociais Século XXI (UFSM), v. 5, nº1. Santa Maria/RS, 

2015. 
 

GOWING. A. The Imperial Republic of Velleius Paterculus. In: John Marincola (edt). A 

Companion to Greek and Roman Historiography. Blackwell Publishing Ltd: London, 

2007. 
 

GRATTI, B. R. Sobre a Advinhação, de Marco Túlio Cícero. 2009. Dissertação de 

Mestrado - Programa de Pós-graduação em Lingüística do Instituto de Estudos da 

Linguagem da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Campinas, 2009. 

GRIFFIN, M. Claudius in Tacitus. The Classical Quarterly, New Series, Vol. 40, No. 2 

1990, pp. 482-501. 
 

  , Nero: the end of a Dynasty. NY: Routledge, 2000. 

GRUEN, E. The Quaestorship of Norbanus. Classical Philology, Vol. 61, nº. 2, 1966, 

pp. 105-107. 
 

  , Studies in Greek Culture and Roman Policy. Leiden: Brill, 1990. 
 

  , The Hellenistic World and the Coming of Rome, vol. 1. Berkeley: University of 

California Press, 1986. 
 

  , The Last Generation of the Roman Republic. Los Angeles: University of 

California Press, 1974. 
 

  , The Lex Varia. The Journal of Roman Studies, vol. 55, nº. 1/2, 1965, pp. 59- 

73. 
 

GUARINELLO, N. L. Uma Morfologia da História: As Formas da História Antiga. 

Politeia: História E Sociedade, 2010, pp. 41-61. 
 

GUARINELLO, N. L; JOLY, F. Ética e ambiguidade no principado de Nero. In: Hector 

Benoit; Pedro Paulo Abreu Funari. (Org.). Ética e política no mundo antigo. Campinas: 

Unicamp, 2001, p. 133-152. 
 

GUARINO, A. La perduellio e la Plebe. Labeo, 1975, pp. 174-179. 

HAMMOND, M. Plato and Ovid's Exile. Harvard Studies in Classical Philology, vol. 63, 

1958, pp. 347-361. 

HANSEN, J. A. Categorias epidíticas da ekphrasis. Revista USP, nº 71. São Paulo, 2006. 



400  

HARRIES, J. Law and Crime in the Roman World. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. 
 

  , Roman Law from City State to World Empire. In: Jeroen Duindam, Jill Harries, 

Caroline Humfress and Nimrod Hurvitz. Law and Empire: Ideas, Practices, Actors, vol. 

3. Brill: Leiden/Boston, 2013. 
 

HELLEGOUARC'H, J. Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la 

République. Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l'Université 

de Lille, vol. XI. Lille, 1963. 
 

HODGKINSON, M. The Politics of Saturninus. 1994. Marsters Degree in Classical 

Studies - University of Ottawa, Ottawa, 1994. 
 

HÖLKESKAMP, Karl-J. Conquest, Competition and Consensus: Roman Expansion in 

Italy and the Rise of the "Nobilitas". Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, nº. 42, H. 

1, 1993. 
 

  , Reconstructing the Roman Republic: An Ancient Political Culture and Modern 

Research. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2010. 
 

  , The Roman republic as theatre of power: The consuls as leading actors. In: 

Hans Beck, Antonio Duplá, Martin Jehne, Francisco Pina Polo. Consuls and Res Publica: 

Holding High Office in the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 

2011. 

HOPKINS, K. Élite Mobility in the Roman Empire. Past & Present, nº. 32, 1965, pp. 12- 

26. 

  , Death and Renewal. (Sociological Studies in Roman History). 

Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
 

HUMBERT, M. Le Guerre Civili e L'Ideologia del Principato Nel Pensiero dei 

Contemporanei. In: Francesco Milazzo. Res publica e princeps: vicende politiche 

mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. Università degli 

studi di reggio Calabria: Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, 1994, pp. 15-34. 
 

HUMFRESS, C. Laws’Empire: Roman Universalism and Legal Practice. In: du Plessis, 

P. (ed.), New Frontiers: Law and Society in the Roman World. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2013, pp. 73-101. 
 

HURLET, F. La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Bruxelles: 

Institut belge de Rome, 1993. 
 

JOLY, F. D. Libertate opus est. escravidão, manumissão e cidadania à época de Nero 

(54-68 d.C.). 2006. Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. 
 

  , Tácito e a Metáfora da Escravidão. Um Estudo de Cultura Política Romana. 

São Paulo: EDUSP, 2004. 



401  

JONES, A. H. Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate. Historia: 

Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 3, H. 4, 1955, pp. 464-488. 

KANTOR, G. Qui in Consilio Estis: the governor and his advisers in the early empire. 

Istoricheskii Vestnik, vol. 19, 2017, pp. 50-87. 
 

KEAVENEY, A. Sulla: The last Republican. London and New York: Routledge, 2005. 
 

KEAVENEY, A; MADDEN, J. The Crimen Maiestatis under Caligula: The Evidence of 

Dio Cassius. The Classical Quarterly, New Series, Vol. 48, No. 1, 1998, pp. 316-320. 

KELLY, B. Repression, Resistance and Rebellion. In: Paul du Plessis, Clifford Ando, and 

Kaius Tuori, (eds). The Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford University 

Press, 2018, pp. 374-389. 
 

  , A History of Exile in the Roman Republic. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2006. 
 

KEPPIE, L. The Army and the Navy. In: A. Bowman; E. Champlin; A. Lintott (eds.), The 

Cambridge Ancient History. v. X: The Augustan Empire, 43 B.C. - A.D. 69. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, pp. 371-396. 

KLUBER, B. “Maiestas,” RE, nº 14, 1928, pp. 542-559. 
 

KOSELECK, R. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio 

de Janeiro: Contraponto/Editora PUCRio, 2006. 

  , Uma História dos conceitos: problemas teóricos e práticos. Rio de Janeiro: 

Estudos Históricos, Vol. 5, n. 10, 1992, pp.134-146. 

LABRUNA, L. Le forme della politica tra innovazione e ripristino del passsato. Dalle idi 

di marzo ad Augusto principe. In: Francesco Milazzo. Res publica e princeps: vicende 

politiche mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano. 

Università degli studi di reggio Calabria: Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, 1994, 

pp. 159-190. 
 

LACEY, W. K. 2 B.C. and Julia's adultery. Antichthon, vol. 14, 1980. 
 

LANGLANDS, R. Exemplary Ethics in Ancient Rome, Cambridge: Cambridge 

University Press, 2018. 
 

LANNA DE FREITAS, J. És Tácito ou Plínio? (Plin. Ep. 9.23.3.2): considerações acerca 

da aristocracia senatorial do período nerva-trajanino. Mare Nostrum, vol. 10(1), 2019, pp. 

115-134. 

  , O Historiador e o Imperador: as imagens de Augusto na obra taciteana. 

NEARCO – Revista Eletrônica de Antiguidade, Ano VII, Número II. Rio de Janeiro, 

Núcleo de Estudos da Antiguidade Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
 

LEÃO, D. Matéria Religiosa: processo de impiedade (asebeia). In: D. F. Leão, L. Rossetti 

e M. do Céu Fialho (eds.). Nomos: Direito e sociedade na Antiguidade Clássica/Derecho 



402  

y sociedad en la Antigüedad Clásica. Coimbra e Madrid, Imprensa da Universidade de 

Coimbra e Ediciones Clásicas, 2004, pp. 201-226. 
 

LEAR, F. S. Treason in Roman and Germanic law. 1965. Monograph in Political Science 

- The Rice Institute: The Rice Institute Pamphlet, vol. XLII, nº 2. Austin, USA, 1965. 
 

LENDON, J. Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World. Oxford: 

Clarendon Press, 1997. 

LENGLE, J. Die Verurteibung der römischen Feldherm vom Arausio, Hermes nº 66, 

1931, pp. 302-316. 

LEVI, M. A. “Maiestas” e “crimen maiestatis”, PP, núm. 24, 1969. 

LEVICK, B. “Poena legis maiestatis”. Historia. v.28. London, 1979, pp. 358–79. 
 

  , Caesar's Political and Military Legacy to the Roman Emperors. In: Miriam 

Griffin (ed.). A companion to Julius Caesar. Blackwell companions to the ancient world 

series. Oxford: Wiley-Blackwell, 2009, pp. 209-223. 
 

  , Claudius. Yale University Press, 1990. 
 

  , Morals, Politics, and the Fall of the Roman Republic. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1982. 
 

  , Primus, Murena, and fides: notes on Cassius Dio LIV. 3. G&R, vol. 22, 1975, 

pp. 156-163. 
 

  , Tiberius: the politician. London/NY: Routledge, 1999. 
 

LINTOTT, A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford: Oxford University Press, 

1999. 
 

  , The crisis of the Republic: sources and sources-problems. In: J. A. Crook; 

Andrew Lintott; Elizabeth Rawson. The Cambridge Ancient History, Vol. 9: The Last Age 

of the Roman Republic, 146-43 B.C. Cambdrige: Cambridge University Pres, 2006, pp. 

1-15. 
 

  , Violence in Republican Rome. Oxford: Oxford University Press, 1968. 
 

LIOU-GILLE, B. La perduellio: les procès d'Horace et de Rabirius. Latomus, T. 53, Fasc. 

1, 1994, pp. 3-38. 
 

LIPKA, M. Roman Gods: A Conceptual Approach. Religions of the Graeco-Roman 

World.  Leiden/Boston: Brill, 2009. 
 

LOGGHE, L. The tribuni plebis and the end of the Roman Republic. 2016. Proefschrift 

voorgelegd tot het behalen van de graad van Doctor in Geschiedenis - Faculteit Letteren 

& Wijsbegeerte, 2016. 
 

LOVANO, M. The Age of Cinna: Crucible of Late Republican Rome. Franz Steiner 

Verlag, 2002. 



403  

LOWRIE, M. Roman Law and Latin Literature. In: Paul du Plessis, Clifford Ando, and 

Kaius Tuori, (eds). The Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford University 

Press, 2018, pp. 70-83. 
 

MAGALHÃES PINHEIRO, N. E. Cícero, As Divisões Da Arte Oratória: Estudo e 

Tradução. 2010. Dissertação de Mestrado - Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, 2010. 
 

MAGDELAIN, A. Remarques sur la perduellio. Historia, No. 22, 1973, pp. 499-518. 
 

MALLAN, C. T. A Historical and Historiographical Commentary on Cassius Dio's 

Roman History Book 57.1-17.8.  2015. PhD thesis - Oxford University, UK, 2015. 
 

MANFREDINI, D. Crimini e pene da Augusto ad Adriano. In: Francesco Milazzo. Res 

publica e princeps: vicende politiche mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da 

Cesare ad Adriano. Università degli studi di reggio Calabria: Facoltà di Giurisprudenza 

di Catanzaro, 1994, pp. 259-252. 
 

MARCHIORI, L. Hércules Furioso de Sêneca: Estudo introdutório, tradução e notas. 

2008. Dissertação de Mestrado - Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2008. 

MARCONE, A. “Munificentia” e “rationes imperii Augusto” e l’inventario del suo 

operato. Maia: Rivista Di Letterature Classiche, vol. 68, 2016, pp. 312-320. 
 

MARQUES, Juliana Bastos. Estruturas narrativas nos Anais de Tácito. História da 

Historiografia, v. 5, p. 44-57, 2010. 
 

MARRO, S. Crimen maiestatis: questioni vecchie e nuove. 2017. Tesi di laurea 

magistrale - Università di Pisa, Pisa, 2017. 
 

MARTELLI, F. Ovid's Revisions: The Editor as Author. Cambridge University Press, 

2013. 
 

MARTINS, C. M. Modelos éticos femininos na Roma Antiga: uma análise sobre a 

construção da fama de Lívia Drusila e Agripina Maior. Outros Tempos (Online), v. 17, p. 

83-99, 2020. 

MARTINS, P. Breve história da crítica da Literatura Latina. São Paulo: Classica vol. 

21.2, 189-204, 2008. 
 

  , Imagem e Poder: Considerações sobre a representação de Otávio 

Augusto (44 a.C. - 14 d.C.). São Paulo: Editora EDUSP. 2011. 

MCALINDON, D. Claudius and the Senators. The American Journal of Philology, Vol. 

78, No. 3, 1957, pp. 279-286. 

  , Senatorial Opposition to Claudius and Nero. The American Journal of 

Philology, Vol. 77, No. 2, 1956, pp. 113-132. 

MCFAYDEN, D. The “Princeps” and the Senatorial Provinces. Classical Philology, Vol. 

16, No. 1, 1921, pp. 34-50. 



404  

MCGOWAN, M. Ovid in Exile. Power and Poetic Redress in the Tristia and Epistuale ex 

Ponto. Mnemosyne. Supplements, vol. 309. Leiden/Boston: Brill, 2009. 

MEADOWS, A; WILLIAMS, J. Moneta and the monuments: coinage and politics in 

Republican Rome. The Journal of Roman Studies, nº 91, 2001, pp. 27-49. 
 

MELOUNOVÀ, M. Political Murders and Enemies of the State: The Crime of Lèse- 

Majesté and Legitimacy under the Principate. In: Jarmila Bednaríková, Marek Mesko e 

Anna Záková. On Research Methodology in Ancient and Byzantine History. Masaryk 

University, Brno 2015. 

  , Crimen Maiestatis and the poena legis during the principate. Acta Ant. Hung. 

54, 2014, pp. 407–430. 

  , Trials with Religious and Political Charges from the Principate to the Dominate. 

Graeco-Latina Brunensia, vol. 17, nº 2, 2012. 
 

MEYER, E. Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and 

Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
 

MILLAR, F. Emperors at Work. The Journal of Roman Studies, Vol. 57, 1967, pp. 9-19. 
 

  , The Crowd in Rome in the late Republic. University of Michigan Press, 1998. 
 

  , The Emperor in the Roman World (31 BC–AD 337). London: Gerald 

Duckworth and Company, 1977. 

  , The Emperor, The Senate and the Provinces. The Journal of Roman Studies, 

Vol. 56, Issue 1-2, November 1966, pp. 156 – 166. 

  , The Political Character of the Classical Roman Republic, 200-151 B.C. The 

Journal of Roman Studies, vol. 74, 1984, pp. 1-19. 
 

  , The Roman Republic in Political Thought. Hanover, NH: University Press of 

New England for Brandeis University Press, 2002. 

  , Triumvirate and Principate. The Journal of Roman Studies. Vol. 63, 1973, pp. 

50-67. 
 

MOMIGLIANO, A. As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru, Edusc, 2004, 

p. 38. 
 

MOMMSEN, T. A History of Rome under the Emperors. New York: Routledge, 2005. 
 

  , El Derecho Penal Romano. Madrid: Analecta, Ediciones y Libros, 1999. 
 

MORALES, F. A. Atenas e o Mediterrâneo romano: espaço, evergetismo e integração 

(200 a.C - 14 d.C). 2015. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 



405  

MORDINE, M. Domus Neroniana: The Imperial Household in the Age of Nero. In: E. 

Buckley; M. Dinter. A Companion to the Neronian Age. Blackwell Publishing, 2013, pp. 

204-224. 
 

MOREIRA, J. C. Aristocracia e Participação Popular na Política Romana Republicana. 

Unifesp. Guarulhos: Revista Heródoto, v. 01, n. 01. Março, 2016. p. 341-362. 
 

MORSTEIN-MARX, R. “Cultural Hegemony” and the Communicative Power of the 

Roman Elite,” in C. Steel and H. van der Blom, eds., Community and Communication: 

Oratory and Politics in Republican Rome, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. 

29-47. 
 

  , Dignitas and res publica: Caesar and republican Legitimacy. In: K. J. 

Hoelkeskamp. Eine politische Kultur (in) der Krise? Die “letzte Generation” der 

roemischen Republik. Munich, 2009, pp. 115-140. 
 

MORSTEIN-MARX, R; ROSENSTEIN, N. The Transformation of the Republic. In: 

Morstein-Marx, R.; Rosenstein, N. A Companion to the Roman Republic. New York: 

Blackwell Publishing, 2006. 
 

MOURITSEN, H. Italian Unification: A Study in Ancient and Modern Historiography. 

Willey: Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement, nº 70, 1998. 
 

  , Politics in the Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 
 

  , The Gracchi, the Latins, and the Italian Allies. In: L. de Ligt; S. Northwood. 

Demographic Developments and the Transformation of Roman Italy 300 BC–AD 14. 

Leiden/Boston: Brill, 2008. 
 

MOUSORASKIS, G. A legal History of Rome. London-New York: Routledge, 2007. 
 

  , Fundamentals of Roman Private Law. Berlin: Springer Heidelberg, 2012. 
 

MÜNZER, F. Roman Aristocratic Parties and Families, trad. Thérèse Ridley. Baltimore 

and London: The Johns Hopkins University Press, 1999. 
 

NAUTA. R. The recusatio in Flavian Poetry. In: R. Nauta; J; Smolenaars; H-Jan van 

Dam. Flavian Poetry: Mnemosyne, Supplements, Vol. 270. Brill, 2006 

NEEL, J. Reconsidering the affectatores regni. The Classical Quarterly, v. 65, º 1. Apr, 

2015, pp. 224-241. 

NEWBOLD, R. Some Social and Economic Consequences of the A.D. 64. Latomus, nº 

33, v. 4, 1974, pp. 858-869. 
 

NIPPEL. W. Public Order in Ancient Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 

1995. 
 

NOREÑA, C. Imperial Ideals in the Roman West. Representation, Circulation, Power. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 
 

NORWOOD, F. The Riddle of Ovid's Relegatio. Classical Philology, vol. 58, 1963. 



406  

LINDERSKI, J. The Augural Law. In: Hildegard Temporini; Wolfgang Haase, ANRW , 

vol. 2. De Gruyter, 1986, pp. 2146-2312. 

OBER, J. Tiberius and the Political Testament of Augustus. Historia: Zeitschrift für Alte 

Geschichte, pp. 306-328. 
 

OGILVIE, R.M. A Commentary of Livy (Books I-V), Oxford: Clarendo Press Oxford, 

1965. 
 

OSGOOD, J. Claudius Caesar: image and power in the Early Roman Empire. 

Cambridge/NY: Cambridge University Press, 2011. 
 

PALAZOLLO, N. II princeps, i giuristi, l'editto. Mutamento istituzionale e strumenti di 

trasformazione del diritto privato da Augusto ad Adriano. In: Francesco Milazzo. Res 

publica e princeps: vicende politiche mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da 

Cesare ad Adriano. Università degli studi di reggio Calabria: Facoltà di Giurisprudenza 

di Catanzaro, 1994, pp. 289-244. 
 

PANI, M. La corte dei Cesari. Roma/Bari: Editori Laterza, 2003. 

PEACHIN, M. Augustus Emergent Judicial Powers the Crimen Maiestatis, and the 

Second Cyrene Edict. In D. Mantovani, ed., Il princeps romano: autocrate o magistrato? 

Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo. Pavia, 

2015, pp. 3-59. 

PHILIPS, D. The Conspiracy of Egnatius Rufus and the Election of Suffect Consuls under 

Augustus. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 46, H. 1, 1997, pp. 103-112. 
 

PICCOLO, A. P. O Homero de Horacio: intertexto epico no livro I das Epistolas. 2009. 

Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da 

Linguagem, Campinas, SP, 2009. 
 

PIMENTEL, M. Parve, Sine Me, Liber, ibis in vrbem. In: PIMENTEL, M. Sociedade, 

poder e cultura no tempo de Ovídio. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e 

Humanísticos, 2018. 
 

PINA POLO, F. La Crisis de la República (133 a.C – 44 a.C). Editorial Sintesis, 1999. 
 

  , SPQR: Institutions and Popular Participation in the Roman Republic. In: Ando, 

Clifford; du Plessis, Paul; Tuori, Kaius. The Oxford Handbook of Roman Law and 

Society. Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 85-98. 
 

  , The Tyrant Must Die: Preventive Tyrannicide in Roman Political Fought, In F. 

Marco Simón; F. Pina Polo; J. Remesal Rodríguez (eds.), Repúblicas y ciudadanos. 

Modelos de participación cívica en el mundo antiguo, Barcelona 2006, pp. 71-101. 
 

PINEDO, U. G. Lucio Apuleyo Saturnino. La violencia como método político. In: Bazán 

Díaz, Iñaki. Del delito de lesa majestad al de lesa nación. Clio & Crimen, nº 14, 2017, 

pp. 12-28. 
 

PLANT, R. Roman Silver Coins, vol 2. Rotographic Publications, 2005. 



407  

POLÖNEN, J. Framing "Law and Society" in the Roman World. In: Ando, Clifford; du 

Plessis, Paul; Tuori, Kaius (eds.). The Oxford Handbook of Roman Law and Society. 

Oxford: Oxford University Press, 2016, pp. 8-20. 
 

RAAFLAUB, K. Between Republic and Empire: Interpretatios of Augustus and His 

Principate. University Of California Press: Los Angeles, USA, 1993. 
 

  , Opposition to Augustus. In: K.Raaflaub and M.Toher (eds.). Between Republic 

and Empire, pp. 417-54. 
 

RAWSON, E. Caesar: Civil War and Dictatorship. In: J. A. Crook; Andrew Lintott; 

Elizabeth Rawson. The Cambridge Ancient History, Vol. 9: The Last Age of the Roman 

Republic, 146-43 B.C. Cambdrige: Cambridge University Pres, 2006, pp. 438-453. 
 

  , Intellectual Life in the Late Roman Republic. Maryland: Johns Hopkins 

University Press, 1985. 
 

RICCI, C. Securitas in Roman Times. London; New York: Routledge, 2018. 

RICH, J. Making the Emergency Permanent: auctoritas, potestas and the evolution 

of the principate of Augustus. Roma: École française de Rome, 2012. 
 

RICHARDSON, J. The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire from the 

Third Century BC to the Second Century AD. Cambridge/New York: Cambridge 

University Press, 2008. 

  , The Senate, the courts, and the SC de Cn. Pisone patre. The Classical Quarterly, 

47, 1997, pp 510-518. 

RICOEUR, P. A memória, a história e o esquecimento. Campinas, SP: Editora da 

Unicamp, 2007. 
 

  , História e Verdade. Rio de Janeiro: Forense, 1968. 
 

ROBB, M. Beyond Populares and Optimates: Political Language in the Late Republic. 

Franz Steiner Verlag, 2010. 
 

ROBINSON, O. F. The Sources of Roman Law: Problems and Methods for Ancient 

Historians (Approaching the Ancient World). Routledge, 1997. 

ROGERS, R. S. Cicero, “Ad Familiares 3.11.2” and the “Lex Cornelia Maiestatis”. 

Transactions and Proceedings of the American Philological Association, vol. 82, 1951, 

pp. 196-199. 
 

  , Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius. Middletown, CT: 

American Philological Association, 1935. 

ROGERS. R. S. A Group of Domitianic Treason-Trials. Classical Philology. Vol. 55, No. 

1. Jan. 1960, pp. 19-23. 

  , A Tacitean Pattern in Narrating Treason-Trials. Transactions and Proceedings 

of the American Philological Association, Vol. 83, 1952, pp. 279-311. 



408  

  , The Case of Cremutius Cordus. Transactions and Proceedings of the American 

Philological Association, Vol. 96, 1965, pp. 351-359. 

  , The Emperor's Displeasure-Amicitiam Renuntiare. Transactions and 

Proceedings of the American Philological Association, Vol. 90, 1959, pp. 224-237. 

  , Treason in the Early Empire. The Journal of Roman Studies, Vol. 49, Parts 1 

and 2, 1959, pp. 90-94. 
 

ROLLER, M. Constructing Autocracy: Aristocrats and Emperors in Julio-Claudian 

Rome. Princeton: Princeton University Press, 2001. 
 

ROSANVALLON, P. Por uma história conceitual do político (nota de estudo). São Paulo: 

História, 15: pp. 27-39, 1996. 
 

ROSELAAR. Local Administration. In: Ando, Clifford; du Plessis, Paul; Tuori, Kaius 

(eds.). The Oxford Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford University 

Press, 2016, pp. 124-136. 
 

ROSENSTEIN, N. Competition and Crisis in Mid-Republican Rome. Phoenix, vol. 47, 

nº. 4, 1993, pp. 313-338. 
 

ROSILLO-LÓPEZ, C. La Corruption a la fin de la Republique Romaine (II-I s. av. J-C.): 

aspects politiques et financiers. 2005. Thèse de doctorat - Faculté de lettres et sciences 

humaines, Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 2005. 
 

ROTONDI, G. Leges publicae populi. Milano: Societá Editrice Libraria, 1912. 

ROWE, G. Reconsidering the Auctoritas of Augustus. Journal of Roman Studies, vol. 

103, 2013. 
 

RUDICH, V. Political dissidence under Nero. New York: Routledge, 1992. 
 

RUSSELL, A. Speech, Competition, and Collaboration. In: Catherine Steel and Henriette 

van der Blom. Community and Communication: Oratory and Politics in Republican 

Rome. Oxford: Oxford Classical Library, 2013. 
 

  , The tribunate of the plebs as a magistracy of crisis. In: Deformations and crises 

of ancient civil communities. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015, pp. 127-139. 
 

RUTLEDGE, S. Imperial Inquisitions. London: Routledge, 2001. 
 

SAILOR, D. Writing and empire in Tacitus. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. 
 

SALLER, R. Familia, Domus, and the Roman Conception of the Family. Phoenix, Vol. 

38, No. 4, 1984, pp. 336-355. 
 

  ,   Personal   patronage   under   the    Early    Empire.    Cambridge: 

Cambridge University Press, 1982. 
 

SALMON. Caesar and the Consulship for 49 B.C. The Classical Association of the 

Middle West and South, Inc, 1939, pp. 388-395. 



409  

SALVO, D. Maiestas. In: The Encyclopedia of Ancient History, 1ª ed. Edited by Roger 

S. Bagnall, Kai Brodersen, Craige B. Champion, Andrew Erskine, and Sabine R. 

Huebner. London: Blackwell Publishing Ltd. Published, 2013, pp. 4236–4238. 
 

SAMSON, G. The Collapse of Rome Marius, Sulla and the First Civil War. Pen & Sword 

Books, 2013. 
 

SANTALUCIA, B. Diritto e processo penale nell´ antica Roma. Milán: Giuffrè, 1989. 
 

  , Studi di diritto penale romano. Roma: “L'Erma”di Bretschneider, 1994. 
 

SANTANGELO, F. Sulla, the Elites and the Empire: A Study of Roman Policies in Italy 

and the Greek East. London: Brill, 2007. 
 

SCHOLZ, L. R. As Quaestiones Perpetuae, 1998. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais, vol. 21, p. 65, jan/1998. 
 

  , Commentary on Cicero De Divinatione I. Michigan Classical Commentaries. 

Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014. 
 

SCULLARD, H. H. From Gracchi to Nero. New York: Routledge, 2011. 
 

SEAGER, R. Lex Varia de Maiestate. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, nº. 16, H. 

1, 1967, pp. 37-43. 
 

  , Maiestas in the Late Republic: some observations. In: John. W. Cairns and 

Olivia F. Robinson. Critical Studies in Anciet Law, Comparative Law and Legal History: 

Essays in Honour of Alan Watson. Hart Publishing, Oxford, 2004. 
 

  , Tiberius. Wiley-Blackwell, 2005. 
 

SEVERY, B. Augustus and the Family at the Birth of the Roman Empire. Londres/NY: 

Routledge, 2003. 
 

SHAW, B. The Myth of the Neronian Persecution. Jornal of Roman Studies, nº 105, 2005, 

pp. 73–100. 
 

SHERWIN-WHITE, A. Violence in Roman Politics. The Journal of Roman Studies, Vol. 

46, 1956, pp. 1-9. 
 

  , Violence in Roman Politics. The Journal of Roman Studies, vol. 46, 1956. 

SHOTTER, D. A Group of Maiestas Cases in A. D. 21. Hermes, 108. Bd., H. 2, 1980, pp. 

230-233. 

  , Cn. Cornelius Cinna Magnus and the Adoption of Tiberius. Latomus, T. 33, 

Fasc. 2, 1974. 

  , The Fall of Sejanus: Two Problems. Classical Philology. Vol. 69, No. 1, 1974, 

pp. 42-46. 



410  

  , The Trial of C. Junius Silanus. Classical Philology, Vol. 67, No. 2, 1972, pp. 

126-131. 

  , The Trial of Clutorius Priscus. Greece & Rome, Vol. 16, 1969, pp. 14-18. 
 

  , Tiberius Caesar. London/NY: Routledge. 2005. 
 

SIMMEL, G. Sociologia. Org. de Evaristo de Moraes Filho. São Paulo: Ática, 1983. 
 

SMITH, C. “Adfectatio regni” in the Roman Republic. In: Sian Lewis (ed.). Ancient 

Tyranny, Edinburgh University Press, 2006. pp. 49-64. 

SOLODOW, J. Livy and the Story of Horatius, 1.24-26. Transactions of the American 

Philological Association, vol. 109, 1979, pp. 251- 268. 
 

SOUZA, D. M de. As cortes de justiça senatorial e imperial na cidade de Roma nos 

relatos de Tácito e de Plínio, o Jovem (séculos I-II d.C.). 2019. 266 f. Tese (Doutorado 

em História) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Franca-SP, 2019. 
 

  , Principado romano e corrupção política: os processos de repetundae nas 

epístolas de Plínio, o Jovem. Vitória, ES: Romanitas – Revista de Estudos Grecolatinos, 

nº. 7, 2016, pp. 88-103. 
 

STEEL, C. Early-career Prosecutors: Forensic Activity and Senatorial Careers in the Late 

Republic. In: du Plessis, Paul J. Cicero's Law: Rethinking Roman Law of the Late 

Republic. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. 
 

  , Rethinking Sulla: The Case of the Roman Senate. The Classical Quarterly nº 

64.2, 2014, pp. 657–668. 
 

  , The End of the Roman Republic, 146 to 44 BC: Conquest and Crisis. In: Steel, 

Catherine, The End of the Roman Republic, 146 to 44 BC. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2013. 
 

STOCKTON, D. Primus and Murena. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 14, 

H. 1, 1965, pp. 18-40. 
 

STRACHAN-DAVIDSON, J. L. Problems of the Roman Criminal Law, Vol. 2. New 

York: Cornell University Library, 2009. 

SWITHINBANK, H. The corruption of the constitution: the lex Gabinia and lex Manilia 

and the changing res publica. Acta Classica: Proceedings of the Classical Association of 

South Africa, Supplement 4, Jan 2012, pp. 101-121. 
 

SYME, R. The Augustan Aristocracy. Oxford: Clarendon Press, 1986. 
 

  , The Roman Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2002. 
 

TALBERT, R. J. The Senate on Imperial Rome. Princeton: Princeton University Press, 

1984. 



411  

  , Tacitus and the "Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre". The American 

Journal of Philology. H8 Vol. 120, No. 1, Special Issue: The "Senatus Consultum de Cn. 

Pisone Patre'': Text, Translation, Discussion. Spring, 1999, pp. 89-97. 
 

  , The Senate and senatorial and equestrian posts. J. In: A. Bowman; E. Champlin; 

A. Lintott (eds.), The Cambridge Ancient History. v. 10: The Augustan Empire, 43 B.C. - 

A.D. 69. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 324-343. 

THAKUR, S. Femina Princeps: Livia in Ovid’s Poetry. Eugesta - n°4 - 2014, pp. 175- 

213. 
 

THOMAS, J. W. Roman Criminal Law and Legal Narrative in the Neronian Books of the 

Annals of Tacitus. 1993. PhD Thesis - Loyola University of Chicago, Chicago, 1993. 

THOMAS, Y. L'Institution de la Majesté. Revue de Synthèse, vol. 112, 1991, p. 331-386. 
 

TUORI, K. The Emperor of Law: the emergence of Roman Imperial Adjudication. Oxford 

Studies in Roman Society and Law. Oxford: Oxford University Press, 2016. 

TURPIN, W. Formula, “cognitio”, and proceedings “extra ordinem”. Revue 

Internationale Des Droits De L'antiquité. Volume 46, Issue 3. 499-574. 

TYRREL, W. B. The Duumviri in the Trials of Horatius, Manlius and Rabirius, SZ, nº. 

91, pp. 106-125. 

URCH, E. The Legendary Case of Horatius. The Classical Journal, vol. 25, nº. 6, 1930, 

pp. 445-452. 
 

VANDERBROECK, P. J. Popular Leadership and Collective Behavior in the Late 

Roman Republic (ca. 80–50 B.C.). Amsterdam: Gieben, 1987. 

VEYNE, P. Pão e circo: Sociologia histórica de um pluralismo político. São Paulo: 

Editora Unesp, 2015. 

VIERA, W; FAVERSANI, F. “Laudationes et Iniuriae”: debate sobre um aspecto da 

construção da imagem do governante em Sêneca. Nuntius Antiquus, v. 6, 2010. 
 

VIEIRA. W. M. O Principado de Cláudio: uma reflexão das relações de poder através 

das representações numismáticas. 2018. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação 

em História. Universidade Federal de Ouro Preto. Mariana, 2018. 

VIZCAÍNO, B. La piratería en la Roma republicana: la lex gabinia de piratis 

persequendis. Revista Internacional de Derecho Romano, nº. 14, 2015, pp. 404-461. 
 

VÖLK, A. Proditio. In: M. Landfester; H. Cancik; H. Schneider. Brill’s New Pauly: 

Enciclopedia of the Ancient World. Brill: Leiden/Boston, 2006. 

VOUT, C. Tiberius and the invention of Succession In: Alisdair Gibson. The Julian- 

Claudian Sucession: Reality and Perception of the "Augustan Model", Mnemosyne, 

Supplements, Vol. 349, 2013, pp. 59-77. 

WALLACE-HADRILL, A. Civilis Princeps: Between Citizen and King. The Journal of 

Roman Studies, vol. 72 (1982), pp. 32-48. 



412  

  , Rome´s cultural revolution. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 

  , The Emperor and His Virtues. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte Bd. 30, 

H. 3, 1981, pp. 298-323. 
 

  , The imperial court. In: A. Bowman; E. Champlin; A. Lintott (eds.), The 

Cambridge Ancient History. v. 10: The Augustan Empire, 43 B.C. - A.D. 69. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1996, p. 283-308. 

  , The Roman Imperial Court: seen and unseen in the performance of power. In: 

J. Duindam; A. Tülay; M. Kunt. Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global 

Perspective. Brill, 2011, pp. 91-102. 

WATERS, K. Traianus Domitiani Continuator. The American Journal of Philology, Vol. 

90, No. 4, 1969, pp. 385-405. 

WATSON, Alan. The death of Horatia. The Classical Quarterly, New Series, Vol. 29, nº. 

2, 1979, pp. 436-447. 
 

WEAVER, P. R. C. Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and 

Slaves. Cambridge: Cambridge University Press, 1972. 
 

WILLIAMSON, C. Crimes Against the State. In: Paul J. du Plessis, Clifford Ando, and 

Kaius Tuori. The Oxford Handbook of Roman Law and Society. Oxford: Oxford 

University Press, 2016, pp. 333-344. 
 

  , Monuments of Bronze: Roman Legal Documents on Bronze Tablets. Classical 

Antiquity, vol. 6, No. 1, 1987, pp. 160-183. 
 

  , The Laws of the Roman People. Chicago: University of Chicago Press, 2005. 
 

WINTERLING, A. Caligula: a biography. California: University of California Press, 

2011. 

  , Loucura Imperial na Roma Antiga. História, vol.31 no.1 Franca Jan./June 2012. 

Artigo originalmente publicado em Jahrbuch des Historischen Kollegs, 2007, pp. 115- 

139. Tradução de Fábio Duarte Joly. Revisão de Fábio Faversani. 
 

  , Politics and society in imperial Rome. Oxford: WileyBlackwell, 2009. 

WIRSZUBSKI, C. Cicero's CVM Dignitate Otivm: A Reconsideration. The Journal of 

Roman Studies, vol. 44, 1954, pp. 1-13. 
 

WISEMAN, T. P. New Man in the Roman Senate. Oxford: Oxford University Press, 1971. 
 

  , Lucius Memmius and His Family. The Classical Quarterly, New Series, Vol. 

17, nº. 1, 1967, pp. 164-167. 

WOOD, S. Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula. American Journal of 

Archaeology, Vol. 99, No. 3, 1995, pp. 457-482 



413  

YAKOBSON, A. Maiestas, The Imperial Ideology and the imperial family: the evidence 

of the Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre. Commentarii novi de antiquitatibus totius 

Europae. Adriano La Regina (ed.). Edizioni Quasar. Nouva Serie III, vol. 1-2, 2003. 

YAVETZ, Z. Caligula, Imperial Madness and Modern Historiography. Klio, vol. 78, 

1996, pp. 105-129. 

ZANKER, Paul. The Power of Images in the Age of Augustus, trad. Shapiro, Alan. The 

Michigan University Press, 2008. 
 

ZECCHINI, G. Cesare e il mos maiorum. Berlin: F. Steiner, 2001. 
 

ZETZEL, J. Cicero: On the Commonwealth and On the Laws. Cambridge texts in the 

History of Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 
 

8.3. Catálogos, dicionários e enciclopédias 

 

ALEXANDER, M. Trials in the Late Roman Republic (149 BC to 50 BC). Toronto: 

University of Toronto Press, 1990. Disponível online em: 

http://tlrr.blackmesatech.com/2013/tlrr.1.xhtml. 
 

BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American 

Philosophical Society, 1953. 

GLARE, P.G.W. The Oxford Latin Dictionary. Oxford University Press, USA, 1968. 

HORNBLOWER, S; SPAWFORTH. The Oxford Classical Dictionary, 3. ed. Oxford: 

Oxford University Press, 2005. 

LANDFESTER, M; CANCIK, H; SCHNEIDER, H. Brill’s New Pauly: Enciclopedia of 

the Ancient World, Vol. 1. Brill: Leiden/Boston, 2006. 

BROUGHTON, T. Robert S. The Magistrates of the Roman Republic. v.1 (509 BC-100 

BC.); v.2 (99BC-31BC). New York: American Philological Association, 1951-52. 

CRAWFORD, M. H. Roman Republican Coinage. 2 vols. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1974. 

SEABY, H. A. Roman Silver Coins: The Republic to Augustus. v. 1. London: Seaby, 

1967. 
 

8.4. Comunicações e Palestras em Eventos 
 

CASTRO-CAMERO, R. El reverso de las promociones: los procesos "de maiestate". 

Comunicación en congreso. Del municipio a la corte: la renovación de las elites en la 

antigua Roma. Centro de Estudios Históricos de la Real Maestranza de Ronda. 2010. 
 

  , Presupuestos metodológicos de una investigación sobre derecho criminal 

romano. Problemática del derecho romano ante la implantación de los nuevos planes de 

estudio: Jornadas Andaluzas de Derecho Romano, pp. 157-162, 1999. 

http://tlrr.blackmesatech.com/2013/tlrr.1.xhtml


414  

CHARLESWORTH, M. The Virtues of a Roman Emperor: Propaganda and the Creation 

of Belief. The Raleigh Lecture on History, 1937. From the Proceedings of the British 

Academy, Volume XXIII. London: Milford, 1937. 

DUBOULOZ, J. Gouverner l’empire, se gouverner sous memes. Maiestas dans la 

République et du Principat. Actes du colloque Regarding Roman Power: Imperial rule in 

the eyes of Greeks, Romans, Jews and Christians. International Conference of the ERC 

Program Judaism and Rome, Rome, 2017. 
 

FERRAZ, Paula. A História dos Conceitos e sua Relação com a História Política. Anais 

do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 2011. 
 

HAMMER, Dean. Between Sovereignty and Non-Sovereignty: Maiestas and 

Foundational Authority in the Roman Republic. Institute of Classical Studies Spring 

Seminar Series, 2017. 

SCHEIDEL, Walter. The demography of Roman state formation in Italy. Working Papers 

in Classics, Princeton: Stanford, 2005. 
 

8.5. Resenhas Críticas 

BROUGHTON, T.R.S. Review of Perduellio (Brecht). The Classical Weekly, vol. 34, 

1940. 

LINTOTT, A. Review of The Last Generation of the Roma Republic (Erich. S. 

Gruen). The Classical Review (New Series), Vol. 26, nº 02, 1976, pp. 241-243. 

MERCOGLIANO, F. Review of El crimen maiestatis a la luz del Senatus Consultum de Cn. 

Pisono Patre (Rosario de Castro-Camero). De Gruyter, vol. 119, ed. 1, 2013. 

SEAGER, R. Review Impietas in principem (Richard. A. Bauman). The Journal of 

Roman Studies, vol. 66, 1976, pp. 230-231. 


	c51421fbbb20b1771c60eb5473702eca9287e5fa6e3159c60a1fb8febe2d5343.pdf
	d60a798bd94212a0d8527d22ebf24ee20cd41970826a0f79bdddf3290ccc175e.pdf
	7158838edcd9bc4a9e4db03fc851a5419994341c5497ee7dcf2bff57ecf2cb11.pdf
	d60a798bd94212a0d8527d22ebf24ee20cd41970826a0f79bdddf3290ccc175e.pdf

	c51421fbbb20b1771c60eb5473702eca9287e5fa6e3159c60a1fb8febe2d5343.pdf

