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Abreviações

1  O Oxford Latin Dictionary, cujas abreviaturas seguimos, não difere as Declamationes maiores e minores, sequer apresenta uma 
abreviação para estas últimas. Propomos, a partir do que já se consolidou usar entre os críticos, as indicações discriminadas 
nesta lista.

A. Eneida (Aeneis), de Virgílio

Ac. Sobre o ceticismo acadêmico (Academica), de Cícero

Ad Mart. Aos mártires (Ad Martyres), de Tertuliano

Ad. Os irmãos (Adelphoe), de Terêncio

Agam. Agamêmnon (Ἀγαμέμνων), de Ésquilo

Agr. Sobre a agricultura (De Agri Cultura), de Catão

Agri. Agrícola (De uita Iulii Agricolae), de Tácito

Am. Amores (Amores), de Ovídio

Am. Anfitrião (Amphitruo), de Plauto

An. Ândria (Andria), de Terêncio

Ann. Anais (Annales), de Tácito

Apol. Apologia (Apologia), de Apuleio

Arch. Em defesa do poeta Arquias (Pro Archia), de Cícero

Ars. A arte de amar (Ars Amatoria), de Ovídio

Ars. Arte poética (Epistula ad Pisones), de Horácio

Att. Cartas a Ático (Epistulae ad Atticum), de Cícero

Aug. Augusto (Augustus), de Suetônio

Aul. Aulularia (Aulularia), de Plauto

Bac. As Báquides (Bacchides), de Plauto

Ben. Sobre os benefícios (De beneficiis), de Sêneca, o Jovem

Cael. Em defesa de Célio (Pro Caelio), de Cícero

Cal. Calígula (Caligula), de Suetônio

Calp. Decl. Excertos de declamações (Excerpta), de Calpúrnio 
Flaco

Capt. Os prisioneiros (Captiui), de Plauto

Carm. Odes (Carmina), de Horácio

Cas. Cásina (Casina), de Plauto

Cat. A conjuração de Catilina (Bellum Catillinae), de 
Salústio 

Cist. O cofre (Cistellaria), de Plauto

Civ. A guerra civil (Bellum Ciuile), de César

Claud. Cláudio (Claudius), de Suetônio

Claud. Panegírico do quarto consulado de Honório 
Augusto (Panegyricus de Quarto Consulatu Honorii 
Augusti), de Cláudio Claudiano

Clu. Em defesa de Cluêncio (Pro Cluentio), de Cícero

Con. Controvérsia (Controuersia), de Sêneca, o rétor

Cons. fr. Sobre o próprio consulado (de Consulatu suo), de 
Cícero

Curt. Histórias de Alexandre, o Grande (Historiae 
Alexandri Magni), de Quinto Cúrcio Rufo

de Ira Sobre a ira (de Ira), de Sêneca

de Orat. Sobre o orador (de Oratore), de Cícero

Decl. Mai. Declamações maiores (Declamationes maiores)1, de 
Ps.-Quintiliano

Decl. Min. Declamações menores (Declamationes minores), de 
Ps.-Quintiliano

Dial. Diálogo dos oradores (Dialogus de oratoribus), de 
Tácito

Dial. Diálogos (Dialogi), de Sêneca, o Jovem

Dig. Digesta (Digesta), de Justiniano

Div. Sobre a adivinhação (De diuinatione), de Cícero

Div. Inst. Instituições divinas (Diuinae Institutiones), de 
Lactâncio

Dom. Sobre sua casa (De Domo sua), de Cícero

Ecl. Bucólicas (Eclogae), de Virgílio

4



RETORNE AO SUMÁRIO

Ep. Cartas (Epistulae), de Horácio

Ep. Cartas (Epistulae), de Plínio, o Jovem

Ep. Cartas a Lucílio (Epistulae), de Sêneca, o Jovem

Epid. Epídico (Epidicus), de Plauto

Epod. Epodos (Epodon), de Horácio

Eun. O eunuco (Eunuchus), de Terêncio

Fam. Cartas aos familiares (Epistulae ad Familiares), de 
Cícero

Fast. Fastos (Fasti), de Ovídio 

Fin. Sobre a Finalidade do Bem e do Mal (de Finibus 
Bonorum et Malorum), de Cícero

Fro. A verdade (ad Verum), de Marco Aurélio Frontão

G. Geórgicas (Georgica), de Virgílio

Gal. Sobre a guerra da Gália (Commentarii de Bello Gallico), 
de César

Gel. Noites áticas (Noctes Atticae), de Aulo Gélio

Ger. Germânia (Germania), de Tácito

Gram. Sobre os gramáticos (De grammatibus), de Suetônio

Har. Sobre as respostas dos arúspices (De Haruspicum 
Responsis), de Cícero

Hist. Histórias (Historiae), de Tácito

Inst. Sobre a formação do orador (Institutio Oratoria), de 
Quintiliano

Inv. Sobre a invenção (De inuentione), de Cícero

Jul. Júlio (Iulius), de Suetônio

Juv. Sátiras (Saturae), de Juvenal

Lact. Lactâncio

Leg. Sobre as leis (de legibus), de Cícero

Liv. Sobre a fundação da cidade (ab Vrbe condita), de 
Tito Lívio

Luc. Farsália (Bellum ciuile), de Lucano

Lucr. Sobre a natureza das coisas (de rerum natura), de 
Lucrécio

Mar. Vida de Mário de Plutarco

Marc. Consolação à Márcia (De consolatione ad Marciam), de 
Sêneca, o Jovem

Men. Sátiras menipeias (Menippeae), de Varrão

Met. Asno de ouro ou Metamorfose (Metamorphoseon 
Liber), de Apuleio

Met. Metamorfoses (Metamorphoseon libri), de Ovídio

Mil. Em defesa de Milão (Pro Milone), de Cícero

Mil. O soldado fanfarrão (Miles Gloriosus), de Plauto

Mos. O fantasma (Mostellaria), de Plauto

Mur. Em defesa de Murena (pro Murena), de Cícero

N. D. Sobre a natureza dos deuses (De Natura deorum), de 
Cícero

Nat. História natural (Naturalis Historia), de Plínio, o 
Velho

Nat. Questões naturais (Naturales quaestiones), de Sêneca, 
o Jovem

Nep. Cornélio Nepos

Nero Nero (Nero), de Suetônio

Off. Sobre os deveres (de Officiis), de Cícero

Orat. O orador (Orator), de Cícero 

Orig. Etimologia (Origines), de Isidoro de Sevilha

Pall. Sobre o pálio (de Palio), de Tertuliano

Pan. Panegírico (Panegyricus), de Plínio

Per. O persa (Persa), de Plauto

Pers. Sátiras (Saturae), de Pérsio

Petr. Satyricon (Satyricon), de Petrônio

Ph. Formião (Phormio), de Terêncio

Phaed. Fedra (Phaedra), de Sêneca, o Jovem

Phil. Filípicas (Philippicae), de Cícero

Phoen. Fenícias (Phoenissae), de Sêneca, o Jovem

Pis. Contra Pisão (in Pisonem), de Cícero

Poen. O cartaginês (Poenulus), Plauto

Pont. Cartas pônticas (Epistulae ex Ponto), de Ovídio

Publ. Syr. Publílio Siro

Rep. Cartas a César (Epistulae ad Caesarem), de Salústio

Rep. Sobre a República (de Republica), de Cícero

5



RETORNE AO SUMÁRIO

Rhet. Arte retórica (Ρητορική), de Aristóteles

Rud. A corda (Rudens), de Plauto

S. Rosc. Em defesa de Róscio Amerino (Pro Roscio Amerino), 
de Cícero

Sen. Sêneca

Sen. Sobre a velhice (De senectute), de Cícero

Serv. A. Comentários sobre a Eneida (Vergilii Aeneidem 
Commentarii), de Mário Sérvio

Sest. Em defesa de Séstio (pro Sestio), de Cícero

Sil. Púnica (Punica), de Sílio Itálico

Silv. Silvas (Siluae), de Estácio

St. Estico (Stichus), de Plauto

Suas. Suasórias (Suasoriae), de Sêneca, o rétor

Suet. Suetônio

Tert. Sobre o pálio (de Palio), de Tertuliano

Theb. Tebaida (Thebais), de Estácio

Tib. Tibério (Tiberius), de Suetônio

Timol. Timoleão (Timoleoni), de Nepos

Tr. Tristes (Tristia), de Ovídio

Trag. Tragédias, de Pacúvio

Truc. O Truculento (Truculentus), de Plauto

Tusc. Disputação Tusculanas (Disputationes Tusculanae), de 
Cícero

V. Max. Feitos e ditos memoráveis (Facta et Dicta memorabilia), 
de Valério Máximo

Vell. Veleio Patérculo

Ver. A verdade (Ad uerum), de Cornélio Fronto

Ver. Verrinas (In Verrem), de Cícero

6



Abreviações 4

Introdução 9
Calpúrnio Flaco e seus Excerpta 10

Sobre a tradução 17

I. Vxor tyrannicida  19

1. A esposa tiranicida  20

II. Natus Aethiops  21

2. O filho negro  22

III. Miles Marianus  24
3. O soldado de Mário  25

IV. Parricida carcerem petens  27

4. O parricida que pede o cárcere  28

V. Leno  30

5. O rufião  31

VI. Decreto reditu exul occisus  32

6. O exilado morto ao ter seu retorno  
decretado  33

VII. Diues imperator  35
7. O general rico  36

VIII. Demens ter triumphalis  38
8. O demente três vezes triunfador  39

IX. Pater excaecatus  40
9. O pai que foi cegado  41

X. Pater receptis oculis  42
10. O pai que recuperou a visão  43

XI. Damnati adoptiui  45
11. Os filhos adotivos condenados  46

XII. <................>  47
12. A mulher acusada de envenenamento  48

XIII. Medicus tyrannicida  49
13. O médico tiranicida 50

XIV. Abdicatus patrem liberans  51
14. O deserdado que liberta o pai  52

XV. Ter fortis desertor  54

15. O desertor três vezes condecorado  
por seu valor  55

XVI. Rapta tacens  56
16. A estuprada que se calou  57

XVII. Paedagogus cruciarius  58
17. O pedagogo crucificado  59

XVIII. Armati abdicati  60

18. Os deserdados armados 61

XIX. Abdicatus immolandus 62
19. O deserdado que será sacrificado 63

XX. Prostitutus ex geminis 64
20. Um dos gêmeos, prostituto 65

XXI. Pictura uiri fortis 66

21. A pintura do herói 67

XXII. Priuignus tyrannicida 68
22. O enteado tiranicida 69

XXIII. Peregrinus cruciarius 70
23. O estrangeiro crucificado 71

XXIV. Indemnatus carnificem recusans 73

24. O condenado sem julgamento  
que rejeita o carnífice 74

XXV. Fortis duo praemia 76

25. As duas recompensas do herói 77

XXVI. Tria praemia sacerdotis 78

26. As três recompensas do sacerdote 79

XXVII. Fortis inimicum diuitem seruans 81

27. O herói que salva o seu inimigo rico 82



XXVIII. Diues fortis inimicus duorum 83

28. O herói rico inimigo de dois pobres 84

XXIX. Fortis diues inimici alteram  
filiam petens 85

29. O herói rico que pede a mão  
da segunda filha do seu inimigo 86

XXX. Nepos ex meretricio susceptus 87

30. O neto nascido de uma prostituta 88

XXXI. Adulterae soror et mater 89
31. Mãe e filha adúlteras 90

XXXII. Desertor pater oratoris et militis 91
32. O desertor pai de um soldado e de  
um orador 92

XXXIII. Amator meretricis dominae 93

33. O amante escravo da prostituta 94

XXXIV. Raptam pater uinculis tenens 95
34. O pai que mantém a filha estuprada  
na corrente 96

XXXV. Mater et nouerca inuicem reae 97

35. Mãe e madrasta se acusam mutuamente 98

XXXVI. Speciosus desertor 99

36. O desertor bonito 100

XXXVII. Filius meretricis suae redemptor 101
37. O filho redentor da sua prostituta 102

XXXVIII. Dementiae reus a tribus filiis 103
38. O réu acusado de demência por seus  
três filhos 104

XXXIX. Fortis uiri filius tyranno deditus 105
39. O filho do herói que se rendeu a um tirano 106

XL. Morietur, antequam nubat 107
40. Ela morrerá antes que se case 108

XLI. Rapta ab ephebo stuprata 109

41. A menina estuprada por um adolescente 110

XLII. Orba confessa sacrilegium 111

42. A mulher que perdeu os filhos confessa  
um sacrilégio 112

XLIII. Raptor excaecatus 113

43. O estuprador cego 114

XLIV. Soror infamis immolanda 115
44. A irmã desonrada que deve ser imolada 116

XLV. <Speciosus filius peremptus> 117
45. <O filho bonito assassinado> 118

XLVI. Indemnatus raptoris filius 119
46. O filho não condenado de um estuprador 120

XLVII. Vir fortis et orator 121

47. O herói e o orador 122

XLVIII. Adulter uxoris 123
48. O adúltero da própria esposa 124

XLIX. Infamis in nurum 125
49. O incesto com a nora 126

L. Pauper imperator imperium recusat 127

50. O general pobre que recusa o comando 128

LI. Raptor duarum filium nutriens 129

51. O estuprador de duas mulheres que cuida  
do filho 130

LII. Vir fortis gladiator 131
52. O herói gladiador 132

LIII. Inuicem adoptati 134
53. Os adotados mutuamente 135

Referências 136

Sobre os autores/tradutores  139



RETORNE AO SUMÁRIO

Introduç ã o
Os últimos anos do período republicano romano ensejaram disputas políti-

cas que culminaram na consolidação do principado, o que transformou o cenário 

retórico de Roma. Instituições políticas, como o Senado, perderam gradualmen-

te espaço nas deliberações à medida que o poder se centralizava na figura do 
imperador. Embora possa parecer que a retórica tenha perdido certo prestígio, 

ou tenha, até mesmo, entrado em uma espécie de decadência, os romanos tes-

temunharam uma remodelagem da prática retórica que lhe deu sobrevida face 

a essas mudanças políticas1. No âmbito do ensino de retórica, as declamações, 

oriundas de exercícios escolares, tornaram-se um gênero literário de grande 

representatividade no cenário literário ao ponto de serem consideradas o prin-

cipal movimento literário do Império Romano2, combinando técnicas de discurso 

público, desenvolvimento de enredos ficcionais e uso de recursos poéticos, o que 
representou um novo fôlego para a oratória da antiga Roma.

Nas escolas de retórica, os jovens estudantes apresentavam discursos de-

fendendo ou acusando um personagem ficcional envolvido em uma causa fictícia 
amparada por uma legislação não raro distorcida ou igualmente imaginada. Es-

ses discursos são classificados em dois tipos: as suasórias (suasoriae), discursos 

destinados a exortar um personagem histórico-mitológico greco-romano; e as 

controvérsias (controuersiae), casos imaginários mais complexos por estarem 

próximos dos discursos judiciários ao tratarem de uma questão legal específica. 

Somos herdeiros de quatro coletâneas de declamações latinas, não tradu-

zidas ainda em sua totalidade: um volume com dez livros de controvérsias e um 
livro de suasórias de Sêneca, o o rétor: “Sentenças, divisões e estilos dos oradores 
e rétores” (Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores); dois livros de con-

trovérsias atribuídas a Pseudo-Quintiliano: as “declamações maiores e menores” 

1  Cf. Clarke (1995, p. 85).
2  Cf. Bloomer (2007, p. 297).
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(Declamationes maiores et minores) e um conjunto de cinquenta e três controvér-

sias conhecidas como Excerpta Declamationum (ou, em português, “Excertos de 
declamações”) de autoria de Calpúrnio Flaco, que apresentamos neste volume.

Calpúrnio Flaco e seus Excerpta

Embora exista um número crescente de pesquisas sobre os declamadores 

latinos e suas produções, muito pouco se conhece sobre essa vertente da oratória 

romana que já se consolidava como um gênero literário nos primeiros anos do 

principado em Roma. A coletânea de declamações de Sêneca, o rétor, talvez, pela 

sua completude, se comparada às outras, possui uma expressiva fortuna crítica, 

assim como as Declamações maiores e menores, em menor escala, atribuídas a 

quem convencionou-se chamar de Pseudo-Quintiliano. Nos últimos anos, no 

entanto, testemunhamos uma onda crescente de publicações sobre tais autores 

e obras3. Entre essas pesquisas, vale notar a tímida difusão de estudos sobre os 

Excerpta de Calpúrnio Flaco, autor que completa a tríade de declamadores latinos 

cujas produções sobreviveram até hoje.

A respeito de Calpúrnio Flaco, temos informações imprecisas — sobre sua 

existência, onde e quando teria vivido e a natureza de sua produção — oriundas, em 

sua maioria, de conjecturas baseadas em elementos linguístico-literários de seu 

próprio texto ou em outras fontes literárias. Esses e outros tópicos têm ganhado 

espaço no debate acadêmico sobre um autor relegado à marginalidade para nós, 

leitores modernos. Calpúrnio Flaco, a quem tem sido comumente atribuída a au-

toria desse conjunto de cinquenta e três declamações, é apenas um nome por não 

podermos afirmar com certeza em qual época viveu, muito menos em que região 

3  A título de exemplificação, citamos a coletânea Reading Roman Declamation, organizada pelos professores Martin T. Dinter, 
Charles Guérin e Marcos Martinho com um volume dedicado a cada autor e suas respectivas declamações: às declamações 
atribuídas a Pseudo-Quintiliano (2015), aos Excerpta de Calpúrnio Flaco (2017) e um volume dedicado às controvérsias e 
suasórias de Sêneca (2020). Há ainda um volume organizado pelos professores Alfredo Casamento, Danielle van Mal-Maeder 
e Lucia Pasetti (2016) dedicado às Declamações menores. Dentre as produções nacionais, poderíamos citar Pablo Frydman (2004), 
para as declamações de Sêneca; Artur Costrino (2010), para as Suasórias senequianas; Fernando Miranda Fiorese Furtado 
(2016 e 2019), Declamações maiores 1, 2 e 12; Pinton (2020), para as Declamações maiores 15 e 16; Ana Clara Vizeu Lopes e Charlene 
Miotti (2020, 2021), Declamações 18 e 19 (respectivamente); e Pontes (2018), Pontes e Miotti (2018, 2020), para as Declamações 

menores e o presente Declamações de Calpúrnio Flaco.
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do Império, como afirma Paul Aizpurua4. A ausência de um praenomen dificulta 
a precisão das informações e, ao mesmo tempo, suscita várias hipóteses sobre a 

sua existência, a data de composição e publicação dos Excerpta, bem como onde, 

provavelmente, Calpúrnio Flaco teria nascido e vivido.

Hodiernamente, persistem debates quanto à figura histórica de Calpúrnio 
Flaco, os quais poderíamos, didaticamente, dividir em três grupos que se comple-

mentam:

1. O primeiro deles refere-se ao remetente de um pequeno bilhete de Plínio, 

o jovem (Ep. 5.2), em que se lê:

Caio Plínio a seu Calpúrnio Flaco, saudações. 
1. Recebi os belíssimos tordos, os quais eu não posso retribuir à altura, nem por 
meio de provisões da cidade, vindas de Laurentino, nem do mar, tão túrbido pelas 
tempestades. 2. Receberás, então, cartas vãs e simplesmente enfadonhas que, por 
certo, não imitam aquele refinamento de Diomedes na troca de presentes. Mas, 
graças à tua boa vontade, concederás a esses, que confessam não o merecer, todo 
o perdão. Adeus5.

2. A segunda indicação ao nome de Flaco é uma inscrição registrada no 

CIL (Corpus Inscriptionum Latinarum) 2.42026 oriunda da província da Hispânia 

Citerior, onde, supostamente, como sugerem interpretações, nosso autor teria 

sido cônsul. 

Caio Calpúrnio / filho de Públio e Quirina Flaco / flâmine da província da Hispânia 
Citerior / curador do templo / chefe dos muros / na colônia de Terraconense a 
partir do decreto dos decuriões / Caio Calpúrnio Flaco / recebeu essa honra / 
(e) quitou a despesa7.

4  Cf. Aizpurua (2005, p. 15).
5  C. PLINIVS CALPVRNIO FLACCO SVO S.

1 Accepi pulcherrimos turdos, cum quibus parem calculum ponere nec urbis copiis ex Laurentino nec maris tam turbidis tempestatibus 

possum. 2 Recipies ergo epistulas steriles et simpliciter ingratas, ac ne illam quidem sollertiam Diomedis in permutando munere imitantes. Sed, 

quae facilitas tua, hoc magis dabis ueniam, quod se non mereri fatentur. Vale.

* Todas as traduções são de nossa responsabilidade, salvo indicação contrária.
6  Essa mesma inscrição pode ser lida na ILS (Inscriptiones Latinae Selectae) 6946.
7  C(aio) Calpurnio / P(ubli) f(ilio) Quir(ina) Flacco / flam(ini) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris) / curatori templi / praef(ecto) murorum / 
col(onia) Tarr(aconensium) ex d(ecreto) d(ecurionum) / C(aius) Calpurnius Flaccus / honorem accepit / inpensam remisit.
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3. Por fim, a última referência é um conjunto de citações do nome Calpúrnio 
Flaco em uma seleta de textos da Antiguidade como, por exemplo, o édito 11 do 

quarto livro dos Digesta de Justiniano (Dig., 4.4.22), os quais corroboram a hipó-

tese de que Flaco teria sido consul suffectus (cônsul suplente) no ano de 96 EC8. 

Todavia, na íntegra restituição solicitada contra o recebimento de herança por 
um menor, caso algo tenha sido pago a legados, ou proventos daqueles que alcan-
çaram a liberdade por meio dessa herança, tais valores não deverão ser devolvidos 
pelo menor. Do mesmo modo, em caso contrário, quando o menor é restituído 
para recebimento da herança, todas as transações realizadas anteriormente pelo 
curador dos bens, instituído pelo decreto do pretor para a separação dos bens 
segundo a forma da lei, deverão ser ratificados pelo que Severo e Antonino res-
ponderam a Calpúrnio Flaco9.

A respeito dessas passagens, em especial às duas primeiras, Ronald Syme10, 

ao investigar os nomes próprios citados por Plínio em suas correspondências, 

assume que o receptor desse bilhete seria de origem hispânica com base na ins-

crição latina (CIL 2.4202) encontrada na região hispânica do Império romano. A 
partir dessas evidências, muitas são as sugestões de que Calpúrnio Flaco teria 

sido mesmo cônsul no ano de 96 juntamente com Lúcio Trébio Germano, segundo 

lê-se na inscrição 7912 do ILS (Inscriptiones Latinae Selectae), em cuja parte final 
consta: Act. XVIII k. Ianuar. | C. Calpurnio Flacco L. Trebio | Germano cos. (“escrito 
antes do dia 18 das calendas de janeiro sob o consulado de Calpúrnio Flaco e Lúcio 

Trébio Germano”). O desejo de conhecer a identidade do correspondente daquele 

bilhetinho de Plínio conduziu Adrian Sherwin-White11 a postular que Calpúrnio 

Flaco pode ter sido mesmo o cônsul suffectus no ano de 96, mas não há evidência 

o suficiente para sustentar tal afirmação, a menos que se aceite as informações 
contidas em CIL 16.4012 como verídicas.

8  Uma das primeiras fontes em que tivemos acesso a essa informação é a dissertação inaugural de Hans Weber (1898). 
No entanto, há publicações mais antigas referenciadas por Weber (1898) e Sussman (1994) que sustentam essa hipótese 
entendendo que a carta de Plínio teria origens hispânicas, região em que, provavelmente, Flaco teria sido cônsul.
9  In integrum uero restitutione postulata aduersus aditionem a minore factam, si quid legatis expensum est, uel pretia eorum qui ad libertatem 

aditione eius peruenerunt, a minore refundenda non sunt. quemadmodum per contrarium cum minor restituitur ad adeundam hereditatem, quae 

antea gesta erant per curatorem bonorum decreto praetoris ad distrahenda bona secundum iuris formam constitutum, rata esse habenda calpurnio 

flacco seuerus et antoninus rescripserunt.
10  Cf. Syme (1968, p. 146-147).
11  Cf. Sherwin-White (1966, p. 316).
12  Imp. Nerva Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunic(ia) potestat(e), con(n)s(ul ) II, p(ater) p(atriae)
peditibus et equibus, qui militant in cohortibus duabus I gemina Sardorum et Cursorum et II gemina Ligurum et 
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Essa associação não é aceita por Syme13, que propõe que, na inscrição (CIL 
16.40), o cognomen deva ser lido como ‘icus’ (Calpurnicus), não sendo Calpúrnio 

Flaco o cônsul suffectus de 96. Bartolomeo Borghesi (1864), em seu comentário a 
essa inscrição, fixa-a nos tempos do imperador Adriano, ressaltando a possibili-
dade de existir dois Calpúrnios, pai e filho, ou alguma outra pessoa na família com 
o mesmo nome, o que propiciaria qualquer confusão com aquele remetente de 

Plínio. Para Borghesi, 

como não parece acarretar dúvida, pela coincidência exata dos tempos, que o novo 
cônsul seja amigo de Plínio, essa mesma amizade dará grandes fundamentos para 
supor que ele também fosse um orador ou, pelo menos, um homem de letras14. 

Para Borghesi15, certamente sua idade, a semelhança de origem espanhola 

e seu estilo, que não se coaduna de nenhuma maneira com a escola frontoniana, 

tornam mais fácil concluir que Flaco não fosse um discípulo de Frontão.

Essas fontes, todavia, devem ser lidas com a devida prudência, a julgar pelo 

que nos apresenta Hans Weber (1898) em um dos primeiros trabalhos sobre os 
Excerpta: quanto à autoria e datação de tais textos só podemos fazer conjecturas, 
mas é quase certo que, por questões de estilo e gênero da obra, seu autor teria 

produzido entre os três primeiros séculos do Império Romano, época em que a 

declamação se encontrava em pleno desenvolvimento. Weber faz parte do segun-

do grupo, o qual tem justificado a figura histórica de Calpúrnio Flaco a partir dos 
seus próprios textos, com análises linguísticas e estilísticas dos Excerpta. Weber 

nos apresenta três possíveis Calpúrnios: um de origem hispânica do período de 
Adriano que teria sido cônsul suffectus; o segundo seria provavelmente o mes-

Cursorum, quae sunt in Sardinia sub Ti. Claudio Servilio) honesta missione emeritis stipendiis,
quorum nomina subscripta sunt, ipsis liberis posterisue eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, cum est ciuitas iis 

data, aut, siqui caelibes essent, cum iis, quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas.
a. d. VI idus Octobres Ti. Catio [Caesio Fron]tone, M. [C ]alpurn[io - - - -]ico cos.
cohort(is) II gemin[ae Ligurum] et Cursorum, cui [ pr]aest T. Flau[ius?Ma]gnus, - - - Tunilae - - - f., Cares(io).
Descriptum et [recognit]um ex tabula aenea, quae fix[a est Roma]e in muro post templum diu[i Augus(usti) ad M ]inervam.
13  Cf. Syme (1968, p. 147; 1979, p. 713).
14  Borghesi (1864, p. 387): Del resto non sembrando da dubitarsi per l’esatta coincidenza dei tempi, che il nuovo console sia 
l’amico di Plinio, questa stessa amicizia darà gran fondamento per congetturare, ch’e egli pure fosse un oratore o almeno un 
uomo di lettere.
15  Cf. Borghesi (1864, p. 387-388).
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mo que aparece mencionado nos Digesta, sobre o qual foram emitidos éditos de 

Adriano e Antonino Pio (Dig. 40.5.34; Dig. 4.4.22); o terceiro, provavelmente um 

filho do anterior, mencionado nos Digesta de Severo (4.4.22). 

Weber compara o uso de alguns vocábulos das declamações com os autores 

Tácito, Quintiliano, Plínio, o jovem e Lucano, por exemplo, o que o leva a con-

cluir, tal qual Borghesi, que “o estilo dos trechos mostra que Calpúrnio não está 
envolvido na escola de Frontão porque ele não tem nada de africano em si16”. O 

tradutor e editor da versão inglesa, Lewis Sussman (1994), por sua vez, se limita a 
contextualizá-los após o ano 100 da era comum, utilizando algumas informações 

retiradas dos textos como o estilo da escrita e a recorrência de certos temas, 

tendo em conta, sobretudo, o trabalho de Hans Weber. Sussman17 ainda faz notar 

que Sêneca e Quintiliano também são de origem hispânica e que os manuscritos 

de Calpúrnio Flaco estão na mesma tradição dessas declamações. Por fim, dentro 
desse grupo ainda, convém alocar Paul Aizpurua (2005), tradutor da mais recente 
edição moderna, em língua francesa, que acredita que o autor dos Excerpta es-

creveu após a Dinastia Severa, em meados do segundo para o terceiro século da 
era comum18.

A tipologia da obra, composta por excertos lacunares, requer prudência na 

reconstituição do texto em edições modernas, deixando espaço para propostas 

de melhoria, como demonstrado pelas numerosas cruces ou ὀβελοί (obeloí) ainda 
presentes nas edições de Calpúrnio. Diante desse cenário, Andrea Balbo (2012) 
sugere algumas intervenções (além de correções no texto latino) que têm fomen-

tado inúmeros estudos linguístico-literários a respeito dos Excerpta19, os quais 

16  Weber (1898, p. 20): Andererseits zeigt der Stil der Exzerpte, dass sich Calpurnius an der Schule des Fronto nicht 
beteiligte, da er nichts Africanisches an sich hat.
17  Cf. Sussman (1994, p. 7, n. 15).
18  Cf. Aizpurua (2005, p. 15).
19  Balbo (2012, p. 189-190) ilustra essas correções com uma passagem do “Excerto de declamação” 46, cujo exórdio está, 
como demonstrado por Håkanson (1972, p. 69-70) e Sussman (1994, p. 222), provavelmente mutilado, porque faltam a 
apódose do período hipotético e a indicação precisa do sujeito de tulit. No texto latino remanescente lemos: Nisi forte moleste 

tulit quod † te non et † hunc ipsa damnauit. Nas edições críticas, como destaca Balbo (2012), Lehnert (1903) suprimiu o primeiro et, 
enquanto Håkanson (1978) manteve os óbelos († et non et †); Sussman (1994) e Aizpurua (2005) seguiram a proposta de Lehnert, 
mas cada um a seu modo: Sussman (1994, p. 222) dispensou o segundo et, utilizando † et non [et] † e atribuiu a omissão a 
Burman e Lehnert, que, no entanto, têm non et hunc, em vez de et non [et] hunc; Aizpurua (2005, p. 25-26) declara que seguiu 
principalmente Håkanson, considerando também Lehnert, e utiliza non et hunc. Para Balbo (2012, p. 190), teríamos: Nisi forte 
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colaboram para uma compreensão mais ampla sobre a época de composição, a 

linguagem e o estilo de Calpúrnio Flaco. Em um desses estudos, o pesquisador 

italiano adverte que 

a linguagem do excerto deve ser investigada levando em consideração a natureza 
peculiar do texto e sem limitar a investigação à identificação das características 
lexicais e estilísticas úteis para a datação do escritor, que se passa principalmente 
entre o final dos séculos I e II EC20.

A partir dessa ponderação, Balbo21 contesta a metodologia utilizada por Lewis 

Sussman, entendendo que, ao basear-se completamente no que postulou Weber 

sobre a possível datação e as emendas no texto latino, o editor inglês cometeu 

alguns descuidos porque o banco de dados dos programas PHI Workplace e KWIC, 

utilizados por Sussman para a análise lexical, limitam-se às palavras recorrentes 

até o século II EC. Um texto lacunar, ou como sintetiza Sussman, “uma seleção 
de lumina, exemplos excelentes de sentenças escolhidas por sua inteligência, 

brilho, engenhosidade e apelo irresistível”22, tem revelado, como se vê em Weber23 

e Sussman24, a presença de alusões a muitos outros autores latinos como Estácio 

e Lucano, mostrando também profundas consonâncias com o léxico de Tácito e 

de Plínio, o que, de certa forma, nos autorizaria a datá-lo, como tem sido escrito, 

durante o florescimento da era imperial.

Por fim, mencionamos a recente publicação de Biagio Santorelli na coletâ-

nea Reading Roman Declamation: Calpurnius Flaccus (2017), na qual o autor traz a 
público um importante estudo pautado em um dos últimos trabalhos de Lennart 

moleste tulit quod et <hunc> non [et hunc] ipsa damnauit. O pronome hunc, inicialmente esquecido antes de non, devido a uma espécie 
de haplografia, teria sido reescrito com et para indicar o ponto exato de inserção no texto. A mudança na transmissão do texto 
poderia estar atrelada ao não entendimento do copista, que teria integrado et hunc na posição errada. A tradução da sentença, 
após a correção, seria algo próximo a “a menos que ela tenha ficado aborrecida pelo fato de não o ter pessoalmente condenado 
(a criança)”.
20  Balbo (2016, p. 52): Il linguaggio degli Excerpta deve essere indagato tenendo conto della natura peculiare del testo e 
senza limitare l’indagine all’individuazione delle caratteristiche lessicali e stilistiche utili per la datazione dello scrittore, che è 
fissata per lo più tra la fine del I e il II secolo d. C.
21  Cf. Balbo (2016, p. 59).
22  Sussman (1994, p. 10): A selection of lumina, sterling examples of sententiae chosen for their cleverness, sparkle, ingenuity 
and striking appeal.
23  Cf. Weber (1898, p. 20).
24  Cf. Sussman (1994, p. 6-9).
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Håkanson25, publicado postumamente, a respeito do ritmo das clausulae das 

Declamationes maiores atribuídas a Quintiliano. Com o objetivo de estabelecer 

uma data aproximada para cada declamação das Maiores, Håkanson reconhece 

dezenove padrões rítmicos, dentre os quais três são predominantes: o dicréti-

co (10.2%), o ditroqueu (17.2%) e o crético-troqueu (25.8%), os mesmos que são 
utilizados por Calpúrnio Flaco, como expõe Santorelli nas seguintes frequências: 
18.9%; 15.8% e 26.7%, respectivamente. Esses padrões rítmicos, além de ajudar na 
contextualização dos Excerpta, contribuem para uma análise minuciosa do estilo 

de Flaco.26

Em um trabalho comparativo, Santorelli nos mostra que a semelhanças das 

declamações de Flaco não se restringem apenas aos autores outrora já eviden-

ciados pela tradição, mas encontra afinidade também em Apuleio (125 – ∼180, 

Madaura, Argélia), Cipriano (∼200 – 258, Cartago, Tunísia), Minúcio Félix (∼150 

– ∼270, Cirta, Argélia), Arnóbo (∼284 – ∼300, Sica Veneria, Tunísia) e Lactâncio 

(∼250 – ∼325, Cirta [?], Argélia). Essa similitude sugeriria que Calpúrnio poderia 

ser alocado no final do segundo século da EC27. A análise de Håkanson revela que 

18,7% das cláusulas trocaicas constituem-se de uma cadência de sílabas acentua-

das e não acentuadas, o que revela que a prosa rítmica utilizada por Flaco é aquela 

denominada como cursus — composta, na maioria dos casos, por uma mescla de 

clausulae que não mais são interpretadas como uma sucessão de sílabas longas e 

breves como nos períodos anteriores da literatura latina, mas como uma cadência 

de sílabas acentuadas e não acentuadas — um padrão linguístico que, embora 

tenha sido estabelecido apenas no século V EC, era comumente utilizado por 

escritores da metade do segundo até o terceiro século da era comum.

Embora esse novo padrão vá se consolidar apenas nos séculos posteriores, 

entre a segunda metade do segundo e o início do terceiro século EC, Santorelli 

25  O estudo completo de Lennart Håkanson (2014) sobre as Declamationes maiores foi organizado e publicado por uma série 
de autores, dentre os quais Santorelli, em dois volumes, reunindo pesquisas dedicadas à argumentação, aos principais modelos 
literários, à história da transmissão dos manuscritos e aos ritmos das cláusulas das Declamationes maiores, originalmente, em 
língua alemã. Santorelli (2017) fornece uma excelente síntese do trabalho de Håkanson, recuperando toda a discussão e 
características dos principais padrões rítmicos das Maiores encontrados nos Excerpta (dicrético, ditroqueu e crético-troqueu) na 
coletânea de textos sobre Calpúrnio Flaco organizada por Dinter, Guérin e Martinho (2017).
26  Cf. Santorelli (2017, p. 32).
27  Cf. Santorelli (2017, p. 133).
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demonstra que vários autores começaram a explorar significativamente os com-

ponentes tonais do ritmo da prosa, mais do que os quantitativos. Esse uso ainda 

evidencia que, ao longo do período considerado (segunda metade do segundo ao 
início do terceiro século), a prática do cursus estaria ligada a autores de origem 

africana. Diante disso, Santorelli28 conclui, em primeiro lugar, que a análise de 

suas cláusulas rítmicas não somente fornece indícios a respeito da datação na 

segunda metade do segundo século EC, mas também, em segundo lugar, como 

é mais importante para Santorelli, apresenta exemplos substanciais do ritmo 

acentuado que, no mesmo período, parece ter sido característico dos escritores 

de prosa africanos que podem ter influenciado Calpúrnio Flaco em seu estilo e em 
algumas peculiaridades práticas de ensino, oriundas das escolas de retórica das 

províncias africanas.

Essas informações fornecidas por Santorelli, com base no estudo de Len-

nart Håkanson a respeito dos Excerpta, nos permitem avançar nos estudos sobre 

as declamações latinas, cientes de que os Excerpta precisam ser resgatados não 

apenas por seu valor retórico-literário, mas também porque podem, em maior ou 

menor grau, expor traços da sociedade em que originalmente circularam, já que, 

como frutos de um complexo sistema educacional, as declamações foram capazes 

de ajudar a ditar normas sociais em toda a sociedade romana. 

Sobre a tradução

Para a presente tradução, seguimos o texto estabelecido por Lennart 

Håkanson (1978), cotejando-o sempre com as edições de Georg Lehnert (1903) e 
os textos latinos presentes nas edições de Paul Aizpurua (2005) e Lewis Sussman 
(1994), as duas únicas traduções existentes dos textos calpurnianos. De nossa 
parte, sempre que notamos uma diferença entre os textos latinos supracitados, 

a assinalamos em notas, informando também qual versão adotamos em nossa 

tradução. Por se tratar de um texto ainda sem tradução em língua portuguesa, 

optamos por manter certa proximidade com o texto latino, assim como fizeram os 

28  Cf. Santorelli (2017, p. 139).
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tradutores inglês e francês em suas respectivas propostas. Eventuais acréscimos 

foram inseridos visando à máxima compreensão do excerto e à fluidez na língua 
alvo, o português. 

Com a finalidade de permitir que tanto leitores versados em latim como 
aqueles leigos nessa língua possam cotejar a tradução com o texto original, sem-

pre que possível mantivemos as mesmas cláusulas, pontuação e figuras retóricas 
utilizadas nas sentenças latinas, sobretudo aquelas que consistem em repetições 

de pronomes, nomes e verbos. O leitor há de notar também que fizemos uso de 
um estilo formal e, por vezes, antiquado (como o uso dos pronomes pessoais tu 

e vós) na tentativa de emular a linguagem erudita que caracteriza os debates de 

cunho judicial. Por fim, ressaltamos que as edições adotadas para a tradução dos 
Excerpta de Calpúrnio Flaco não apresentam qualquer indicação de quais sejam 

os discursos de acusação, os de defesa e quais as leis que regem alguns casos, por 

isso, para fins didáticos, adotamos a divisão proposta por Paul Aizpurua (2005) e 
Lewis Sussman (1994).

O leitor observará também, ao longo do texto latino, a presença de símbolos 

que são utilizados nas edições críticas dos textos para indicar corrupções nos 

manuscritos, correções e acréscimos. Optamos por mantê-los em nossa tradução 

com a finalidade de evidenciar os pontos em que o texto foi corrompido ou sofreu 
acréscimo do editor, conforme legenda a seguir:

†    † = sugerem a corrupção, ainda não solucionada, de algumas passagens;

<    > = sugerem acréscimo de letras, palavras ou frases;

<....> = sugerem a ausência de uma frase ou trecho maior;

[     ]
= sugerem a necessidade de supressão de letras, palavras ou frases presentes 
em um ou mais manuscritos;

(     ) = sugerem acréscimos dos tradutores.
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I. Vxor tyrannicida 

Quinque cum tyranno proximi familiae puniantur. Quae habebat duos filios et tyrannum 
uirum, tyrannicidium fecit. praemio impunitatem liberis postulauit; meruit. ex his alter 

occupavit arcem. et eum mater occidit. petit alteri impunitatem; contradicitur. 

“Occidam” inquit. quanta nobis ante patienda sunt, dum occidere tyrannum femina 
possit et mater velit! “Non possum mortem filii mei uidere”. Hoc est ergo, quare illum 
uelimus occidere.

Pars altera

Petit praemium, non quod accipiat, sed quod accepit.
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1. A esposa tiranicida 

Sejam punidos com a morte os cinco familiares mais próximos de um tirano. Uma mulher 

que tinha dois filhos e um marido tirano cometeu tiranicídio. Como recompensa, 
requereu imunidade aos seus filhos. Obteve. Um dos seus filhos tomou a cidadela1. A 

mãe o matou. Ela requer imunidade ao outro filho; isso é contestado.

(ACUSAÇÃO) “Eu o matarei2”, disse ela. Quantas coisas ainda devemos tolerar, enquanto 

uma mulher possa matar um tirano e uma mãe queira fazê-lo? “Não posso ver a morte 
do meu filho”. É por isso que nós queríamos matá-lo.

Réplica3

Ela busca uma recompensa, não uma que venha a receber, mas uma que já recebeu.

1  Para o vocábulo arcem, seguimos a tradução de Aizpurua (2005) que o entende como uma “cidadela” (arx, arcis), tendo em 
vista que, segundo afirma em nota (2005, p. 221, n. 1), na tradição grega, “tomar a cidadela” significa torna-se o tirano de uma 
cidade. Sussman (1994), ao contrário, traduz o termo por “castelo”. Guiamo-nos, de igual forma, pelo comentário de Michael 
Winterbottom (1984, p. 76) a respeito do uso desse vocábulo nas declamações de Calpúrnio Flaco e nas Sátiras de Juvenal, 
textos em que as cidadelas se caracterizam pelos lugares onde os tiranos tradicionalmente viviam (cf. Juv. 4.415; 10.307).
2  Conforme Sussman (1994, p. 94-95), a ameaça de morte é feita ao último filho caso venha a ser um tirano como seu pai e 
irmão. Sussman ainda destaca nessa passagem o quão variada é a mudança de interlocutores; aqui, o orador fala primeiramente 
à esposa e, em seguida, à corte.
3  Sussman (1994, p. 95) chama atenção para o fato de que, provavelmente, essa réplica teria sido apresentada por um 
representante, já que uma mulher normalmente não falaria em tribunais gregos e romanos. Havia exceções, no entanto; 
notadamente, quando uma mulher atuava como acusadora no assassinato de seu marido. Outras exceções são registradas em 
V. Max. 8.3; Juv. 6.242-245.
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 II. Natus Aethiops 

Matrona Aethiopem peperit. arguitur adulterii. 

Expers iudicii est amor; non rationem habet, non sanitatem; alioquin omnes idem 
amaremus. Nonnumquam incredibiliter peccare ratio peccandi est. “Non semper” inquit 
“similes parentibus liberi nascuntur”. Quid tibi cum isto patrocinio est, nisi ut appareat te 
peccasse securius? Miramur hanc legem esse naturae, ut in sobolem transeant formae, 
quas quasi descriptas species custodiunt. sua cuique genti etiam facies manet: rutili 
sunt Germaniae uultus et flaua proceritas; Hispaniae <...> non eodem omnes colore 
tinguntur. ex altera parte, qua conuexus et deficiens mundus uicinum † mittit orientem, 
illic effusiora corpora, illic collectiora nascuntur. diversa sunt mortalium genera, nemo 
tamen est suo generi dissimilis. “Quid ergo?” inquit “amaui[t] Aethiopem?” est interdum, 
iudices, malarum quoque rerum sua gratia, est quaedam † formarum uoluptas. miraris, si 
aliquis non sapienter amat, cum incipere amare non sit sapientis? da mihi sanos mulieris 
oculos: nemo adulter formosus est. periturae pudicitiae minima in eo est sollicitudo, 
quemadmodum pereat. proprium est profanae libidinis nescire, quo cadat. ubi semel 
pudor corruit, nulla inclinatis in uitium animis ruina deformis est. is demum libidini 
placuit, in quem non posset mariti cadere suspicio.

Pars altera

Ita non maius est argumentum pudicitiae, quod parere uoluit, quam impudicitiae, 

quod <in>feliciter peperit? uides partum laesis fortasse uisceribus excussum: multum 
fortunae etiam intra uterum licet. uides sanguinis uitio perustam cutem; colorem 

putas: istud fortasse infantis iniuria est. hoc ipsum, quod alte infuscatam cutem liuor 
infecit, dies longus extenuat. niuea plerumque membra sole fuscantur, et corpori pallor 

excedit; quamuis naturaliter fuscos artus umbra cogit albescere. Tantum tempori licet, 

quantum putas licere naturae.
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 2. O filho negro 1

Uma mulher romana deu à luz a uma criança negra. Acusam-na de adultério2.

O amor é desprovido de juízo; não tem razão, não tem sanidade; caso contrário, todos 

nós amaríamos do mesmo jeito3. Às vezes, o motivo para cometer algum delito deve 

ser cometê-lo de um modo incrível. “Nem sempre”, ela diz, “os filhos nascem iguais 
aos seus pais”. O que ganhas com a defesa, a não ser revelar que cometeste o delito da 

forma mais despreocupada? Admiramo-nos com essa lei da natureza4, em que os traços 

físicos passem para o filho, como se os homens preservassem cópias de si mesmos5. 

Ademais, cada povo preserva suas próprias características: na Germânia, eles são de 
rosto avermelhado, grande estatura e cabelo loiro6; na Hispânia <...> nem todos têm 

o mesmo tom de pele. No outro lado do mundo, no lugar em que a curvatura do céu, 

desaparecendo, † toca o oriente, lá nascem em maior número, lá os corpos são mais 
compactos. Os tipos dos mortais são diversos, ninguém, todavia, difere da sua própria 

raça. “O que insinuas?”, disse, “que amei um negro?”. Algumas vezes, juízes, até as coisas 
ruins têm um lado bom, há certo † prazer nas coisas imorais. Admirar-te-ias se alguém 
não ama com sabedoria, ainda que começar a amar não seja uma atitude sábia? Dá-me 
olhos sóbrios de mulher: nenhum adúltero é formoso. Quanto à pureza que está para 
se perder, mal se preocupa com a maneira pela qual a perca. É próprio de um desejo 
profano não saber onde cai. Onde uma vez ruiu o pudor, nenhuma inclinação à ruína 

é desonrosa às almas perdidas no vício. Enfim, aquele que satisfez os desejos (dessa 
mulher) é aquele sobre quem não poderia recair a suspeita do marido.

1  Ainda que as primeiras acepções encontradas no Oxford Latin Dictionary (1968), doravante OLD, e em Saraiva (2006) 
apontem “etíope, habitante da Etiópia” como o principal significado para o verbete Aethiops, seguimos a interpretação de 
Sussman (1994) e Aizpurua (2005) que o entendem como referência à cor da pele nesse contexto, guiados, de igual forma, 
pela segunda acepção encontrada no OLD: a black man, negro, a black slave.
2  Juvenal (6.598-601) trata de um caso similar ao discutido nessa controvérsia. A narrativa satírica apresenta o nascimento 
de um bebê negro de uma mulher branca acusada de adultério.
3  Essa passagem faz uma alusão ao passo 2.2.58 da epístola de Horácio endereçada a Frontão. No verso horaciano, lê-se: 
Denique non omnes eadem mirantur amantque (“afinal, nem todos admiram e amam as mesmas coisas”).
4  É imprescindível lembrarmos de Cícero, no de Officiis 1.126, quando discute a responsabilidade da natureza no processo de 
formação da fisionomia do ser humano.
5  Sussman (1994, p. 97) segue a leitura de Burm que interpreta essa sentença como uma questão. No entanto, seguimos 
Håkanson, que prefere vê-la como uma afirmação.
6  Essa mesma descrição dos povos germânicos aparece em Tácito, Ger. 4.2; Agri. 11.2; Hist. 5.14; Ann. 1.64, assim como em 
Plínio, Pan. 4.7.
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Réplica

Então, não é maior indício da sua honra o fato de que desejou dar à luz do que evidência 

da sua desonestidade o fato de que deu à luz <in>felizmente? Vês um feto ferido 

possivelmente expelido do ventre: é possível que muitos acidentes aconteçam dentro 
do útero. Vês a pele queimada por culpa do sangue; crês ser pigmento da pele: isso, 
talvez, seja uma ofensa à criança. Essa mesma mancha penetrou profundamente a pele 

enegrecida, o que desaparece depois de longos dias. Quase sempre, os membros brancos 

como a neve escurecem-se com o sol, e o corpo perde sua palidez; permita-se o mesmo 

tempo necessário quanto julgas permitir-se a natureza.
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 III. Miles Marianus 

Miles Marii adulescens propinquum Marii tribunum uim sibi inferentem peremit. reus 
est caedis. C D. 

“Propinquus” inquit “imperatoris occisus est”. macte uirtute, adulescens, et Marium 
uindicasti. Vbicumque periclitatur pudicitia, suam legem habet. Quid agis, tribune? 

tibi nondum uir est, qui Mario iam miles est? Non longe ab eo est miles, ut promittat 
stuprum, qui rogatus tantummodo negat. Crede, imperator, male de te iudicasset miles 

tuus, si tribuno pepercisset. Hanc uim Verginius parricidio fugit, propter hanc Lucretia 

pectus suum ferro fodit. pudet me, imperator: feminae exemplis militem tueor. Stuprum 
minatus est militi tuo: minus est quod nobis Cimbri minantur.

Pars altera

Miles tuus, imperator, iam aliquid impudici habet quod ad impudicitiam placet. Tu 
gladium commilitonis tui cruore tinxisti, quem satis fuit minari.
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 3. O soldado de Mário 1

Um jovem soldado de Mário matou um tribuno militar, parente de Mário, o qual, pelo uso 
da força, o violentou. Ele é réu no assassinato e se pronuncia.

(DEFESA DO SOLDADO) “Um parente do general foi morto”, disse. Bom trabalho, jovem, 
protegeste Mário. Em qualquer ocasião que sua honra estiver em perigo, tem a lei ao 
seu lado2. O que fazes3, tribuno? Para ti, ainda não é um homem aquele que para Mário 
já é um soldado?4 Um soldado, a quem se ameaça com estupro, e que somente resiste a 

essas ameaças, não está longe delas. Acredita, general, teu soldado teria te julgado mal 

se tivesses salvado o tribuno. Virgínio escapou ao parricídio com essa violência; pelo 

mesmo motivo5, Lucrécia feriu seu peito com uma espada6. Tenho vergonha, general: 
defendo um soldado com o exemplo de uma mulher! Ameaçou teu soldado com um 

estupro: é pior do que os Cimbros7 que nos ameaçam.

1  Essa declamação tem o mesmo tema da terceira Declamação maior atribuída a Pseudo-Quintiliano. Sussman (1994, p. 100) 
ressalta que no tratamento concedido a esse tema histórico — o único no conjunto de declamações de Calpúrnio Flaco — 
sendo a controvérsia baseada em um evento da história de Roma, a Guerra Címbria, omitem-se alguns tópicos presentes na 
Decl. Mai. 3, como: 1) que o incidente ocorreu durante a guerra contra os cimbros; 2) que o abuso perpetrado contra o soldado 
foi sexual e 3) que o julgamento foi realizado na presença de Mário. Mais referências a esse episódio podem ser encontradas 
em Cic. Mil. 9; V. Max. 6.1.12; Quintiliano, Inst. 3.11.14; Plutarco, Mar. 14.3-5.
2  Usos similares dessa expressão ocorrem em Calp. Decl. 43; Pseudo-Quintiliano, Decl. Min. 294.2; 341.11; 350.10; assim 
como em Cícero, Inv. 2.144 e em Sêneca, Con. 1.5.5; 10.2.8.
3  Na tradução de Quid agis, tribune?, seguimos a interpretação de Sussman (1994, p. 101) que propõe que a forma mais 
aceitável para essa sentença seria Quis ais, uma vez que essa mesma forma é encontrada duas vezes nas declamações de Sêneca, 
quatro vezes nas Declamações menores e dezesseis vezes nas Declamações maiores.
4  Em nossa tradução, tentamos manter o paralelismo da sentença latina: os dativos (tibi, Mario) em posição inicial, os 
advérbios (nondum, iam), o contraste entre os nominativos (uir e miles) e a repetição do verbo est após os advérbios.
5  Tito Lívio, na História de Roma, livros I e III, conta essas duas histórias. Segundo narra Lívio (1.56-60), a violação de 
Lucrécia pelo filho de Tarquínio, o Soberbo, e o seu suicídio provocaram o fim da monarquia de Roma em 510. Ainda, de 
acordo com Lívio (3.44-48), em 449, o decênviro Ápio Cláudio, apaixonado pela plebeia Virgínia, a reivindica como escrava. 
No entanto, seu pai a esfaqueou antes que fosse entregue a Ápio. Essas mesmas histórias são recontadas em Cic., Fin. 2.66; 
Rep. 2.47 e V. Max. 6.1.2.
6  Sussman (1994, p. 101) aventa que o declamador recorre a esses exemplos históricos com a finalidade de criar um lugar, 
segundo o qual “é melhor sofrer a morte do que viver com a desonra de ter sofrido uma agressão sexual”. Entretanto, como 
reconhece Sussman, a argumentação é falha porque os exemplos não são similares ao do caso, já que o soldado matou seu 
suposto agressor.
7  A Guerra Címbria, iniciada no ano de 113 AEC, foi motivada pela invasão dos territórios romanos por parte dos povos 
címbrios e teutões que foram derrotados pelos romanos em 101 AEC. 
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Réplica8

O teu soldado, general, já tem alguns (traços) de homossexualidade, o que agrada aos 
que são propensos à homossexualidade9. Tu sujaste tua espada com o sangue do teu 

companheiro nas armas, a quem teria sido suficiente ameaçar.

8  Para Aizpurua (2005, p. 39), o acusador falando a Mário.
9  Em nossa tradução, seguimos as respectivas acepções no OLD para impuditicia e impudicus: sexual impurity, unchastity; (often 

used of homosexual vice) e flouting the accepted sexual code, unchaste, immoral (of men, often as sub., w. spec. ref. to homosexuality).
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 IV. Parricida carcerem petens 

Damnatus parricidii anno custodiatur. Qui sub nouerca damnatus est, uult illum pater 

domi custodire. ille petit, ut publico carcere seruetur. 

Iubete quam primum ad illas me impiorum tenebras trahi. liceat impetrare quod non 

licet recusare. Ego me umquam crederem tam infelicem, ut mihi aliquis etiam carcerem 

inuideat? Parum est tibi in cruciatus meos annus et carcer; uereris, ne quem gemitum 

miseri aures tuae perdant, ne non singulis tormentis meis paterni oculi fruantur, ne 

laxata uincula desit qui astringat. Non potes aduersus damnatum iure patris uti: iam non 
larem habeo, non sacrum, non patrem, ac, ne damnatum esse paeniteat, non nouercam. 

Video carcerem publicum, saxis ingentibus structum, angustis foraminibus tenuem lucis 

umbram recipientem. In hunc rei abiecti robur Tullianumque prospiciunt, et, quotiens 

iacentes ferrati postis stridor excitat, exanimantur, et alienum supplicium [ex]spectando 

suum discunt. Sonant uerbera, cibus recusantibus spurca manu carnificis ingeritur. 
sedet ianitor inexorabili pectore, qui matre flente siccos teneat oculos. inluuies corpus 
exasperat, manum catenae premunt. Quid est, quod me lex anno reseruat, nescioquid 

diu cogitat? nimirum de parricidio, etiam cum creditur, non liquet. Aestimate, iudices, 

quid fugiam, qui hoc postulo! Quid hoc est, iudices, a patre parricida non timeor? Quid 

hoc est, iudices, a patre parricida non timeor? Dicam “saeuite” cum rogem? Dicam 
“miseremini” cum carcerem rogem?

Pars altera

Egone secretum isti conscientiae dabo et ibi te patiar includi, ubi non erubescas? Dignus 
es, parricida, dignus es uidere patrem, si tam graue putas, ut uel carcerem malis. Debeo, 
iudices, debeo tandem agere mitius pater, si tam grauiter sibi damnatus irascitur. 

Mirabar, si quis tantum sceleris auderet, qui<n> contemnere carcerem posset. Fugit, 
odit, auertitur et limen patris execratur: ignoras profecto sortem tuam, si putas aliud 
iudices debere respicere, quam quod nolis. hanc lucem patere, si grauis est, hunc diem, 

si odisti, uide. Nihil illi aduersus patrem liceret, si parricida non esset.
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 4. O parricida1 que pede o cárcere 

Um condenado por parricídio deve ser mantido em custódia por um ano. Um homem 

foi condenado por agir sob influência2 da sua madrasta3 e seu pai o deseja manter em 

custódia em casa. O réu pede para ser preso em cárcere público.

(O ACUSADO AOS JUÍZES) Ordenai que eu seja arrastado o quanto antes para aquela 
escuridão dos criminosos; que seja lícito obter o que não é lícito recusar. Quem diria que 

eu seria tão infeliz que, alguma vez (na vida), alguém na prisão me causasse inveja? (AO 
PAI) É pouco para ti um ano torturado entre os meus familiares e a prisão; temes que 
tuas orelhas percam um gemido deste miserável, que os olhos paternos não desfrutem 

dos meus tormentos, que não falte alguém que aperte as frouxas correntes. Não podes 

fazer uso dos direitos de pai contra um condenado4: já não tenho lar, nem objeto sagrado, 
nem pai, e, para que não lamente por ter sido condenado, nem madrasta. Vejo a prisão 

pública, construída com enormes pedras, recebendo através de estreitas aberturas um 

tênue espectro de luz. Os que são lançados ali veem diante de si o rubor5 da prisão 

Tuliana6; cotidianamente, o ruído da porta de ferro desperta os que estão deitados e são 

aterrorizados pela espera do castigo alheio através do qual aprendem o seu. Ressoam as 

chicotadas, a comida é trazida pelas mãos sujas do carnífice àqueles que a recusam. O 
carcereiro de coração inexorável que monta guarda manteria os olhos secos diante do 

choro de uma mãe. A imundície exaspera os corpos, os grilhões apertam as mãos dos 

1  Sussman (1994, p. 103) ressalta que essa é a única declamação de Calpúrnio Flaco cujo tema é um parricídio, porém casos 
de assassinato de um familiar podem ser encontrados em Sêneca (Con. 3.2; 5.4; 7.3) e em Pseudo-Quintiliano, nas Declamações 

menores (278, 281, 299, 314, 328, 377) e nas maiores (1, 2, 4, 8, 17, 18, 19).
2  Optamos por traduzir a frase qui sub nouerca damnatus est (“foi condenado sob influência da sua madrasta”) seguindo as 
acepções presentes no OLD para sub: (1) “na companhia de”, denotando que alguém está sob influência de outrem (cf. Decl. 

Min. 378.2); (3) “nas mãos de”; (4) “sob influência ou estímulo de” e (5) “sujeito a, sob, sob o controle de”. 
3  Comenta Aizpurua (2005, p. 223) que as relações de uma nova esposa com os filhos do primeiro casamento de seu marido 
são sempre apresentadas, na literatura grega e romana, como problemáticas: ou a madrasta tenta favorecer seus próprios filhos 
com difamações, colocando o pai contra os filhos do primeiro casamento, como nessa declamação de Calpúrnio Flaco em 
que o filho é acusado de tentativa de parricídio, ou a madrasta se apaixona pelo filho do marido, como na história mitológica 
de Fedra e Hipólito.
4  Aizpurua (2005, p. 223, n. 13) lembra que um condenado perdia seu status de homem livre e, entre outras coisas, seus 
laços de família.
5  De acordo com a segunda acepção do OLD para rubor, -oris, o termo faria referência ao tronco de um carvalho, ou outra 
árvore, usado em lanças ou em cruzes. Nas prisões, o tronco em que se acorrentavam os prisioneiros ou a cela em que havia 
esse tipo de tronco.
6  Segundo Aizpurua (2005, p. 223, n. 14), Tuliana era uma prisão subterrânea romana na qual, provavelmente, foram 
executados os cúmplices de Catilina e Vercingetórige.
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condenados. Que será que a lei me reserva, passado um ano, que o considere durante tanto 

tempo? Por certo, sobre o parricídio, até quando é incontestável, carece de convicção. 

Considerai, juízes, o que eu evitaria, eu que requeiro isso! O que significa, juízes, que eu, 
um parricida, não seja temido pelo meu pai? Eu deveria dizer “enfurecei-vos!”, quando 
pela prisão suplico? Eu deveria dizer “sede piedosos!”, quando pela prisão suplico?

Réplica

Eu darei sossego para essa consciência e tolerarei que sejas enclausurado num lugar 

onde não te envergonharás? És digno, parricida, és digno de ver teu pai, se pensas ser 
tão grave o que fizeste, que até mesmo preferes a prisão. Eu devo, juízes, devo, enfim, 
como um pai, agir com mais compaixão se esse condenado se encoleriza contra si mesmo 

severamente. Muito me admirava alguém que ousasse empreender tamanho crime não 
desdenhar a prisão. Ele foge, odeia, evita e detesta a casa do pai: ignoras, por certo, tua 
proveniência se pensas que os juízes devem considerar outra sorte para ti do que aquela 

que não queres. Sente essa luz se te é dolorosa, contempla esse dia se o odeias. Se ele 

não fosse um parricida, nada seria permitido a ele que contrariasse o pai7.

7  Nas declamações, o pai tinha o direito de renegar seu filho, expulsá-lo de casa, e até matá-lo sem julgamento. 
Paradoxalmente, a lei que punia o parricídio abre, ao filho acusado, a possibilidade de discutir as modalidades de sua punição, 
o que ele não teria se fosse inocente, inteiramente dependente da punição paterna.
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 V. Leno 

Iuuenes frequenter ad lupanar ueniebant. cum his leno frequenter denuntiasset, ne 

accederent, foueam fecit et compleuit ignibus. adulescentes cum uenissent, exusti sunt. 

accusatur a parentibus eorum leno laesae rei publicae. 

“Denuntiaui” inquit: dii boni, quantum ausus est, cui ne post denuntiationem quidem 
creditum est! Fuit in illis summa pietas: placuere patribus; summa frugalitas: displicuere 
lenoni. Tu te iure audes defendere? nihil ei licet, in quem nihil non licet. “Denuntiaui” 
inquit: nouimus lenonum minas uenales. “Iniuriam” inquit “faciebant mancipiis meis”. 
quid enim aliud in his quam iniuriam uendis?

Pars altera

Vbi quid futurum est denuntiatum, culpa patientis est.
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 5. O rufião 

Alguns jovens iam a um prostíbulo1 com muita frequência. Após o dono do prostíbulo tê-

los advertido muitas vezes para que não se aproximassem, construiu uma armadilha2 e a 

encheu de tochas acesas. Como os adolescentes continuavam vindo, foram queimados. 

O dono do prostíbulo é acusado pelos pais dos jovens por danos ao Estado.

(ACUSAÇÃO) “Eu avisei”, disse. Ó bons deuses! Quanta ousadia para quem mesmo tendo 
avisado, não recebeu crédito! Houve neles o máximo de virtude, agradavam aos pais; o 

máximo de sobriedade, desagradavam aos donos de prostíbulos3. Tu ousas te defender 

na justiça? Nada é lícito para um homem contra quem nada é ilícito. “Eu avisei”, disse. 
Nós conhecemos as ameaças mercenárias dos donos de prostíbulos. “Maus-tratos”, 
disse, “cometiam às minhas escravas”. O que, então, vendes delas aos outros senão a 
oportunidade de maltratá-las?

Réplica

Quando alguém adverte sobre o futuro, a culpa é da vítima.

1  Outras narrativas de jovens em bordéis podem ser encontradas em Juvenal (6.121), Petr. (7-8) e Sêneca (Con.1.2), por 
exemplo.
2  De acordo com o OLD, o termo fouea é registrado na literatura latina com sentido de armadilha para capturar animais, às 
vezes, cheia de tochas (Lucr. 5.1250). Em umas das controvérsias de Sêneca (10.1.13), a fossa é, primeiro, cheia com chamas e, 
após capturados, os jovens são enterrados nela. Sussman (1994, p. 108-109) chama atenção para o uso desse mesmo vocábulo 
na comédia: figurativamente, a fouea era usada para capturar um leno, isto é, os donos dos prostíbulos, como em Plauto (Per. 
594; Poen. 187).
3  Conforme estudo de Duckworth (1952, p. 262), o dono de um prostíbulo era caracterizado nas comédias plautinas pela 
ganância, por sua impiedade, perjúrio, infidelidade, crueldade e desumanidade. Cabe lembrar que frequentar uma casa de 
prostituição não maculava a frugalitas dos jovens na sociedade romana, considerando o que diz Cícero (cf. Ver. 1.101).
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 VI. Decreto reditu exul occisus 

Adulescens diues nobilis hospitatus apud exulem. Exul scripsit senatui uelle se indicare 

de affectata tyrannide. Senatus reuocandum censuit hoc diuite contradicente. Dum 
reuertitur exul, occisus est. Accusatur diues affectatae tyrannidis. 

Intercepisse te putas indicium? Ipse fecisti. Secundum sententiam diuitis pauper non est 

reuersus. Dicturum se de tyrannide pollicetur: quid uis suspicemur? Tu nihil nuntias, sed, 
unde uenisti, uenerunt epistulae consecutae. Sed cur de publico statu mandare hospiti 

noluit? Putatis illum contradixisse? Confessus est. Sceleratis ingeniis et plus quam ciuilia 

cupientibus non dominari instar seruitutis est. Iam pridem [te] arci nostrae tua fortuna 

minitatur. Supra civilem hanc peraequationem divitiae te eleuauerunt. Non sine exemplo 

timemus: in Manlio quondam potuisse damnatum est.

Pars altera

Non intellego, quemadmodum infamet iste sententiam meam; ego si auditus essem, 

ille non esset occisus. Inquieta res est homo, cui iam in deterius nihil superest. Egerat 

mecum illic multa de iudicibus, de ignominia sua. Prodam necesse est affectus hospitis 

mei: hoc tyrannis uidebatur.
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 6. O exilado morto ao ter seu retorno decretado 1

Um adolescente rico e nobre hospedou-se na casa de um exilado2. O exilado escreveu 

uma carta ao senado dizendo que queria denunciar uma conspiração tirânica. O senado 

decretou que ele fosse repatriado, contrariando o voto deste jovem rico. Enquanto o 

exilado voltava, foi morto. O jovem rico é acusado de conspiração tirânica.

(ACUSADOR AO JOVEM RICO) Pensas ter interceptado a denúncia?3 Tu mesmo o 

fizeste! Segundo o desígnio do jovem rico4, o pobre homem não retornou. Ele prometeu 

se pronunciar sobre uma tirania. Do que queres que suspeitemos?5 Tu nada declaras, 

mas, de onde vieste, vieram cartas que te seguiram. (ACUSADOR AO JUÍZES) Por que, 
todavia, ele não quis confiar ao hóspede o que é de interesse do Estado? Pensastes que 
ele apenas se opunha à decisão do Senado? Ele confessou! Para a mente dos criminosos 

que desejam ser mais do que compete a um cidadão6, não estar no controle é equivalente 

à escravidão. Já há algum tempo tua Fortuna fica ameaçando a nossa cidade. As riquezas 
te elevaram além dessa perfeita conformidade civil. Tememos, não sem exemplos: no 
caso de Mânlio, outrora, ter tido poder foi motivo de condenação7. 

1  O assunto dessa declamação é muito próximo daquele apresentado na Decl. Min. 351, exul index tyrannidis (o exilado 
informante do tirano).
2  Aizpurua (2005, p. 224, n. 19) avalia que o homem rico era um membro do Senado e que o declamador ambiciona acusá-lo 
por aspiração à tirania.
3  Sussman (1994, p. 110) conjetura, baseado em Suetônio, intercepisse ueneno indicem ( Jul. 20, cf. Cl. 1.4; Nero 35.5), que a morte 
do exilado teria sido por envenenamento ou ainda, seguindo o enredo da Decl. Min. 351, o homem teria sido morto pelos 
meios convencionais — qualquer outro que não o envenenamento — e apenas a evidência da conspiração foi interceptada 
pela tentativa de tirania do homem rico, a qual o homem pobre teria levado perante o Senado.
4  Seguimos a interpretação de Sussman (1994) que entende sententiam como o voto do jovem rico para que o exilado não 
fosse repatriado.
5  Conforme defende Sussman (1994, p. 111), a construção latina (quid uis suspicemur?) pode ser interpretada com teor cômico 
ou coloquial se lida como aparece em Plauto (Bac. 692, quid uis curem?) ou em Terêncio (Eu. 1054, quid uis faciam?). 
6  Essa sentença ( plus quam ciuiliam), como sugere Sussman (1994, p. 111), provavelmente seria uma expressão comumente 
utilizada nos exercícios escolares. Todavia, cabe-nos ressaltar seu constante uso também na poesia como em Ovídio (Met. 
12.583), em Luc. (1.1) por exemplo.
7  Tito Lívio (5.47) narra que Marco Mânlio foi cônsul em 392 AEC e salvou o Capitólio dos ataques dos gauleses em 387 
AEC. Quanto à sua morte, Ovídio (Fast. 6. 185-190) nos conta que, por inúmeras suspeitas de tentativa de tomar o reino, foi 
condenado e lançado do cume da rocha Tarpeia.
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Réplica

Eu não entendo o porquê de meu acusador suspeitar do meu voto; se eu tivesse sido 

ouvido, ele não teria sido morto. Perturbado é o homem para quem já não resta nada de 

pior8. Ali, ele tinha falado muito comigo sobre os juízes, sobre sua ignomínia. É necessário 
que eu revele qual era o estado de ânimo do meu anfitrião: parecia propenso à tirania.

8  Argumentação semelhante pode ser lida em Decl. Min. 351.1-2; Con. 3.praef.11; Decl. Min. 331.17.
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 VII. Diues imperator 

Pauper et diues inimici. pauperi duo filii. diues imperator creatus. rumor ortus est prodi 
rem publicam a pauperis filiis. utrumque torquens pernegantem necauit, corpora eorum 
extra uallum proici iussit. quae hostes sepelierunt et recesserunt. pauper accusat diuitem 

caedis. 

Numquam, iudices, contra istum tutior ueni: quicquid auferri potuit, amisi. Soli omnium 
torti sunt, donec mentirentur. Ita laniatos miseros, ita confusis lineamentis proici iussit, 

ut iam nec pater posset agnoscere. Miramini, si ab hostibus sepulti sunt? nullos sic ab isto 
esse tortos nisi captiuos putarent. Proditores putas, quos tam misere tamque crudeliter 

punitos hostis non uindicauit? “Pauperes erant” inquit “et ideo potuere corrumpi”. age, qui 
nescit illos ideo perisse, quod diuitias nimis oderant? Super eculeum corpus extenditur, 

et irato imperatori tortor non sufficit. uritur, et flagella ignibus adiuuantur. quaeritis 
exitum? pernegauit. tortor inimicus tamen, quod quaerebat, inuenit, nos proditores, qui 

pro te, patria, etiam sub isto militauimus.

Pars altera

Negas potuisse corrumpi? pauperes fuerunt. negas uoluisse prodere? inimici. Non 

possum tibi proditionis argumentum afferre praesentius: quamdiu uixere, pugnatum 
est. Cum mihi ciuitas mandaret imperium, quo malo laboraret, intellexit. imperatorem 

me fecit inimicus.
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 7. O general rico 1

Um homem rico e um pobre eram inimigos. O pobre tinha dois filhos. O rico foi 
nomeado general. Surgiu um rumor de que os filhos do pobre teriam traído a República. 
Torturando-os, (o general) matou os dois, ainda que negassem até o fim, e ordenou que 
jogassem seus corpos para fora das trincheiras. Os inimigos os sepultaram e se retiraram 

(do campo de batalha). O pobre acusa o rico de assassinato. 

(A ACUSAÇÃO) Nunca, juízes, me apresentei mais seguro contra este homem: eu perdi 
tudo o que podiam ter tirado de mim. Sozinhos em meio a todos, foram torturados 

até que mentissem2. Tendo, então, os desfigurado para que nem mesmo o pai pudesse 
reconhecê-los, ordenou, então, que abandonassem os miseráveis mutilados. Admirai-vos 

se foram sepultados pelos inimigos? Teriam pensado que ninguém seria torturado dessa 

forma por esse homem vil, a não ser os cativos. Pensas que eram traidores, aqueles que o 

inimigo não vilipendiou e que foram punidos tão cruel e tão miseravelmente? “Eles eram 
pobres”, disse, “e por isso puderam ser corrompidos”. Vejamos: quem sabe não foi por 
isso que eles morreram, por que odiavam muito a riqueza? Um corpo é esticado sobre o 

cavalo3, e um torturador não basta4 ao general irado. (O corpo) queimado e os chicotes 
são ajudados pelas chamas. Quereis (saber) o resultado? Negou até o fim. Todavia, nosso 
inimigo torturador descobriu o que procurava: somos nós os traidores que, por ti, ó 
pátria, servimos até sob as ordens desse aí.

1  O argumento dessa declamação se aproxima daquele da Decl. Mai. 11 e, em menor escala, do Decl. Min. 337. Para Sussman 
(1994, p. 114), esse caso pode ser entendido de duas formas: 1) proditionis sit actio: um caso de traição seguido de morte e a não 
realização do funeral; ou 2) acusat diuitem caedis, entendendo que o homem rico cometeu assassinato, já que o pai dos meninos 
mortos não os considera culpados de traição. Há evidência de que, de acordo com o direito romano, certos criminosos, 
especialmente os condenados por crimes capitais, poderiam ser mortos e não enterrados.
2  Conforme sinaliza Sussman (1994, p. 115), o locus de tormentis é bastante recorrente nas declamações romanas, cf. Calpúrnio 
Flaco, Decl. 12, 13, 24 e 40; Sêneca, Con. 2.5, 8.3, 9.6, 10.5; Pseudo-Quintiliano, Decl. Min. 269, 272, 307, 324, 328, 338, 353, 
379, 381; e Decl. Mai. 7, 18, 19, por exemplo.
3  O eculeum é um meio de tortura recorrente nas declamações. Cf. Con. 2.5.3, 6; 9.6.18; 10.5.9; Decl. Mai. 7, 6, 11-13; 18,1, 11; 
19,7, 12, 15; e Decl. Min. 338.15.
4  Os serviços de um tortor são muitas vezes requisitados nas declamações: Con. 2.5.5, 9; 8.1; 9.6.18, 19; 10.5.3, 9, 11; Decl. 

Min. 338, 15, 26; Decl. Mai. 7.7, 9, 12; 16.11. Aparentemente, as únicas exceções são as Decl. Mai. 18 e 19, em que o pai torturou 
pessoalmente seu próprio filho até a morte enquanto o interrogava sobre suspeita de incesto com a mãe.
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Réplica

Negas que não podiam ser corrompidos? Eram pobres. Negas que não queriam me 

trair? Eram inimigos. Não posso oferecer-te uma prova mais convincente da traição. 

Durante todo o tempo em que viveram, houve conflito. Quando o Estado me confiou 
essa autoridade, ficou evidente por qual malignidade padecia. O inimigo me fez general5.

5  Conforme Aizpurua (2005, p. 224, n. 26), era do conhecimento de todos os cidadãos que os filhos do pobre eram traidores 
e, por essa razão, o homem rico foi escolhido como general, sabendo-se que era inimigo daquela família.
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 VIII. Demens ter triumphalis 

Ter triumphalis, ter consularis, cum haberet liberos aeque ter triumphales, ter consulares, 

suspendit se. liberatus a liberis ab iisdem reus fit dementiae. 

Omnium calamitatum materia est homo diu felix. nesciunt stare successus, et quotiens 

prodire felicitas non potest, redit. Mori uolo; quid me iam fortuna custodit?

Pars altera

Ter consulatum gessisti, ter triumphasti; licet iam uelit fortuna mutari, in illius potestate 

non est fuisse. Quis timeret fortunam, nisi prodisset?
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 8. O demente três vezes triunfador 1

Um homem, que teria triunfado três vezes e sido cônsul por três mandatos e, igualmente, 

seus filhos triunfado três vezes e sido cônsules por três mandatos, tentou se enforcar. 
Resgatado por seus filhos, é acusado por eles mesmos de demência.

(O PAI ACUSADO) Um homem próspero durante muito tempo está sujeito a toda sorte 
de calamidades2. As vitórias não sabem ficar estagnadas e todas as vezes que a bonança 
não pode prosperar, ela regride3. Eu quero morrer4. Por que a Fortuna ainda me protege?

Réplica

Administraste três vezes o consulado, três vezes triunfaste; ora, é legítimo que a Fortuna 

queira mudar-se, o que passou não está em seu poder. Quem temeria a Fortuna, a não 

ser quem tenha sido próspero?

1  Uma actio dementiae movida pelos filhos contra o próprio pai aparece novamente em Calpúrnio Flaco nas declamações 30 
e 38, assim como em Decl. Min. 346. Para Bonner (1949, p. 93), a actio dementiae é, provavelmente, uma tradução do grego díkē 
paranoías, única ação legal que os filhos tinham contra seus pais, explica Gunderson (2003, p. 116).
2  Aqui o declamador utiliza como argumento a mutabilidade da Fortuna, um lugar comum, como sugere Sussman (1994, 
p. 118), facilmente transferido, de acordo com a necessidade, de um discurso ao outro como em Con. 1. praef. 23. Para mais 
exemplos desse lugar comum, cf. Con. 1.1.3, 5; 1.8.16; 2.1.7; 5.1; Sal. Cat. 10.3; Horácio, Carm. 3, 24, 49; Tácito, Ann. 13.49.
3  Essa mesma ideia aparece em Vell. (1.17.6). Sêneca (Con. 1.praef.6-7) discute sobre o declínio da eloquência em termos 
semelhantes.
4  Essa frase é recorrente nos discursos declamatórios, um lugar comum do apelo emocional. Quintiliano, Inst. 9.2.85; Decl. 

Min. 335.3; Sêneca, Con. 2.3.1 7.1.3,4; Decl. Min. 335.3, 4, 8, 9, 10; 337.3; Decl. Mai. 4.2, 8; 17.16: cf. Sêneca, Con. 7.3.10; Decl. 

Min. 335.2; 344.12; Decl. Mai. 17.19.
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 IX. Pater excaecatus 

Cum luxurioso filio pater abdita matre secessit in secretum. excaecatus rediit. petit a 
filio talionem. mater se fecisse dicit. 

Inuenit, iudices, pessimus adulescens, quomodo utrumque excaecaret parentem. 

Quid te secreto fecisse credamus? matrem in foro excaecas. Non uis pro matre uerum 

dicere, cum illa pro te mentiatur. In tantam iuuenis processit amentiam, [ut] propter 

illum pater ut perderet oculos, mater odisset. Tu me, mulier, excaecare potuisti, quae 

nec parricidam potes? Vt innocens sis; dum excaecaretur pater, exspectasti? “Non feci” 
inquit. non crederem, si confitereris. talis es, adulescens, ut excaecare uolueris patrem, 
ut et excaecari uelit mater. quam sceleratus es. plus te pater odit, quam eum, a quo 

excaecatus est. tantum ausus est integro patre; quid facturus est inter duos caecos? 

Quam miser est pater, cui uerum dicendum est, quam misera mater, cui mentiendum! 

Non eruit oculos quisquis laborat, ut hoc fecerit. Cuius crimen est excaecasse patrem, 

patrocinium excaecare matrem. Qui fieri potuit, ut mala fuerit uxor, quae tam bona 
mater est? “ego feci”. non sceleris, sed matris ista confessio est.

Pars altera

Si neganti, iudices, non uultis, quod proximum est, credite confitenti. Sed si difficile est 
fateri, etiam cum feceris damni paulum, < ... >
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 9. O pai que foi cegado 

Tendo sido a mãe ocultada com seu filho libertino, o pai parte para isolamento. Retornando 
cego, ele requisita a pena de talião contra seu filho1. A mãe se declara culpada.

(ACUSAÇÃO) Esse crudelíssimo jovem, juízes, encontrou um jeito de cegar seus dois pais. 
Por que acreditaríamos que tu o terias feito em segredo? Cegas tua mãe em público. Não 

queres dizer a verdade em prol da tua mãe, já que ela mente em teu favor2? Esse jovem 

chegou a tal ponto de loucura, que, por causa dele, o pai perdeu a visão e sua mãe se 

odeia. (O PAI À MÃE) Tu, mulher, foste capaz de me cegar, tu que não podes fazê-lo a 
um parricida? (PAI AO ACUSADO) Suponhamos que sejas inocente, aguardaste enquanto 
teu pai perdia a visão? “Não o fiz”, disse. Não acreditaria ainda que confessasses. És 
semelhante, jovem, a quem tenha desejado cegar um pai, a quem a mãe desejasse ter 

cegado3. Quão criminoso és! Teu pai te odeia mais do que aquele por quem foi cegado4. 

(PAI AOS JUÍZES) Ousou tanto contra honrado pai; o que fará entre dois cegos? Quão 
miserável o pai que deve dizer a verdade5; quão miserável a mãe que deve mentir! Quem 

quer que padece por ter feito isso não arrancou os olhos6. Cegar a mãe é a defesa daquele 

cujo crime foi ter cegado o pai. Como pode tornar-se uma má esposa aquela que é tão 

boa mãe? “Eu o fiz”. Não relativa ao crime, mas essa é a confissão da mãe.

Réplica

Se desejais negar, juízes, o que é evidente, acreditai no que confessarei. Mas, se é difícil 
confessar, ainda quando cometeste um pequeno delito, <...>

1  Na Decl. Min. 372.1 também se encontra um caso baseado na pena de talião.
2  Seguimos Sussman (1994) e Aizpurua (2005), ao traduzir essa frase como uma interrogação.
3  É preciso notar que, embora estejamos seguindo a edição de Håkanson, Sussman traz, em sua edição, algumas variações 
no texto latino, como as seguintes: In tantum iuuenis processit amentiae […] ut excaecare uolueris patrem, ut et excaecari uelit pater.
4  Para Aizpurua (2005, p. 225, n. 29), o acusador construiu seu argumento limitando seu oponente a um dilema: admitamos 
que sejas inocente, que motivo justificaria que um pai estivesse mais preocupado em punir-te do que em punir alguém que 
sabe ser o verdadeiro culpado? Assim, o réu sentirá que cometeu um crime pior do que expõe a acusação.
5  Isto é, confessar o crime do seu próprio filho.
6  Para Sussman (1994, p. 122), foi a mãe que, em sua preocupação com o filho, confessou ter feito isso.
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 X. Pater receptis oculis 

Cui erant tres filii, amissis duobus flendo oculos perdidit. somniauit se recepturum 
oculos, si tertius filius perisset. somnium uxori indicauit, illa filio prodidit. suspendit se 
adulescens, pater recepit oculos. repudiat uxorem. agit illa iniusti repudii. 

Ante omnia hoc ad uos meae defero infelicitatis, quod uidere coepi, si spectatores 

oculi tertiae redeunt orbitatis; qui calamitatibus cesserant, parricidio reuerterunt. 

Mirabar profecto, quod in utriusque orbitate solus pater oculos perdidisset. Iussus sum 
uidere, postquam spectatorem tertia orbitas non habebat. Numquid discutiunt recti 

necessitatem, qui aliquid amore fecerunt? Cessate parumper, exhausti fletus, differ 
aliquantum, saucium lumen: decet esse oculos duriores, qui scelere reuerterunt. Nullum 

in tali calamitate ab uxore solacium: miserationem meam tunc habuit, post<quam> coepi 
monere de filio. horret referre animus quod paenitet indicasse. Nec remedia quaerenda 
sunt, ubi maior<is> supplicii sanatio. “Gratulandum patri est, quod non filius somniauit. 
debet hoc sola mater audire, uel ut filio caueat, uel ne mariti doleat caecitatem”. arcesso 
coniugem: “iam” inquam “esse caecus cupio. Etiam nunc apud me latet quod sola tu 
nosti”. Subito aspectu somnii in metus ueni, et, fateor, de filio quidem timui, sed de 
matre non credidi. Nullum impatientius malum est quam inuidia cum calamitate. qui, ut 

scelerate uiderem, non recepi oculos, sed perdidi caecitatem, uidi miser primum quod 

ultimum uideram: pendebat extinctus, et contentus laqueus adulescentis colla tenuabat. 
pro nefas! haec in filium cum oculis meis uenerant. O quam putasti nec maritum posse 

sanari! Iam tempus est fletuum, immo iam tempus est caecitatis.
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 10. O pai que recuperou a visão 

Um pai que tinha três filhos, de tanto chorar por ter perdido dois deles, perdeu a visão. 
Sonhou que recuperaria a visão se o terceiro filho morresse. Ele contou o sonho à esposa1, 

que contou ao filho. O filho se enforcou, o pai recuperou a visão. Ele divorcia-se. Ela o 
acusa de divórcio injustificado2.

(O PAI) Antes de tudo, eu vos apresento o motivo da minha desgraça: começaria a ver 
se os olhos retornassem como testemunha da perda do meu terceiro filho; esses que 
malograram por causa das desgraças, revigoram através de um parricídio3. Muito me 
admirava, por certo, que na perda dos dois filhos, só o pai tivesse perdido a visão. Fui 
obrigado a ver após a morte de meu terceiro filho que não tinha testemunha. Porventura 
aqueles que fizeram alguma coisa por amor dispensam a necessidade da justiça? Cessai 
por um tempo, as lágrimas se esgotaram; descansai um pouco, olhos cansados: convém 
a esses olhos mais rijos que se recuperaram através de um crime. Em tal calamidade, 

nenhum consolo da minha esposa; tive, então, minha compaixão depois que comecei 

a pressagiar sobre nosso filho. Meu espírito receia lembrar o que se arrepende de ter 
externado4. Não devemos procurar por remédios onde a cura representa um sofrimento 

ainda maior. (PAI CITA A DEFESA DA MULHER) “O pai deve agradecer porque o filho não 
teve o sonho. Somente a mãe deve ouvir isso, seja para que proteja seu filho, seja para 
que não se aflija pela cegueira do marido”. Chamo minha esposa: “Agora”, disse, “desejo 
ser cego. Ainda agora escondo comigo o que só tu soubeste”. Retornei, aterrorizado, à 

súbita visão do sonho e, confesso: certamente temi pelo meu filho, mas não pensei isso 
da sua mãe. Nenhum mal é mais insuportável do que a própria indignação com uma 

1  O ato de contar um sonho com o filho morto parece ser recorrente nas declamações; na Decl. Mai. 10, por exemplo, uma 
esposa conta ao marido que sonhava com o filho morto à noite. Com o túmulo enfeitiçado, os sonhos são interrompidos e 
a mãe acusa o marido de maus tratos.
2  O enredo dessa declamação parece ser o seguinte, de acordo com Sussman (1994, p. 124): depois que os dois filhos de um 
homem morreram, ele perde sua visão de tanto chorar e somente sua esposa e o terceiro filho sobrevivente permanecem na 
casa. Ele sonha que recuperaria a visão se seu terceiro filho morresse e conta à sua esposa. Sentindo a oportunidade de ser a 
domina reinante da casa sem filhos e com um marido cego, ela conta o sonho para o filho, que, então, se suicida. O marido, 
todavia, recupera a visão e percebe que sua esposa é culpada pela morte do filho. Quando o marido se divorcia dela, a esposa 
contesta: o divórcio não seria justificado. A defesa da esposa não aparece nessa declamação, um caso semelhante aparece em 
Sêneca (Con. 2.5.17) e nos permite imaginar qual seria a defesa da ré.
3  Como explica Aizpurua (2005, p. 225, n. 32), o conceito de parricídio, para os romanos, não se limitava apenas ao 
assassinato do pai; qualquer membro da família que assassinasse um parente tornava-se um parricida.
4  Essa frase parece ser uma alusão a passagem de Tito Lívio (28.29.4) e Virgílio (A. 2.203-5) devido à similaridade da 
construção latina.
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calamidade. Como homem que viria a enxergar por meio de um crime, não recuperei 

a visão, mas perdi a cegueira; infeliz, a primeira coisa que vi foi o que tinha visto por 

último5: o corpo estava pendurado e um laço apertado estrangulava o pescoço do jovem. 
Que coisa horrível! Todas essas coisas aconteceram ao meu filho ao mesmo tempo em 
que recuperei a visão. Ó, quanto pensaste que teu marido não pudesse ser curado! Agora 
é tempo de chorar, de fato, agora é o tempo da cegueira.

5  Essa passagem nos deixa um questionamento: poderíamos pensar, então, que os outros filhos também morreram 
enforcados?
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 XI. Damnati adoptiui 

Pauper et diues inimici. pauperi tres filii. quodam tempore uisi sunt amici. petit diues a 
paupere filios in adoptionem et accepit. unus in adulterio deprehensus est et occisus, 
alius affectatae tyrannidis reus factus est damnatus. tertium pauper repetit. diues 

contradicit.

Nihil tamen praeter luctus meos grauius quam quod, ubi odia nihil fecere, uideatur 

amicitia plus nocere. Quicquid esse potuit in paupere, totum diues accepit. qui si bonum 

animum in adulescentes meos tenuit, filios ambo perdidimus. Nouum audaciae genus: 
tyrannidem affectat pauperis filius. Vtinam sic filios perdidissem, ut queri de fortuna 
liceret! dolere integre non potest, qui urgetur irasci. Scio, quales habuerim: et inimico et 
diuiti placere potuerunt. Diuitiae inconstantium animorum [in] summa pernicies. <. . . . > 
uel uelle ad me redire uel nolle: si uult, non delectat qui retinetur inuitus; si non uult, iam 
timeo, quod diuitias amare coepit. Permissae licentiae magna securitas est potestas cum 

moderatione. Recordare, quantis meis redemerim malis, ne adhuc uideremur inimici!
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 11. Os filhos adotivos condenados 

Um homem pobre e outro rico eram inimigos. O pobre tinha três filhos. Após certo 
tempo, pareciam amigos. O rico pede os filhos do pobre em adoção, ele aceita. Um 
foi descoberto em adultério e morto; outro, feito réu em uma conspiração tirânica e 

condenado. O pobre pede de volta o terceiro filho. O rico contesta1.

(O POBRE) Nada, sem embargo, exceto meus lutos, é mais doloroso do que uma amizade 
que mais pareça levar à morte quando nossas rivalidades nada causaram. Tudo aquilo que 

pôde pertencer a um pobre, o rico tudo2 recebeu. Se esse homem teve boa intenção com 

meus meninos, ambos perdemos os filhos. Um tipo novo de audácia: o filho de um pobre 
aspira à tirania3. Quisera eu ter perdido filhos dessa maneira para que me fosse permitido 
reclamar da sorte! Aquele que é obrigado a irar-se não pode sofrer integralmente. Eu 

sei quais tipos (de filho) teria tido: puderam agradar ao rico e ao inimigo. A riqueza é a 
principal ruína das mentes inconsequentes4. <....>5 ou quer voltar para mim ou não quer: 
se quer, não se alegra aquele que é detido contra a própria vontade; se não quer, já temo 

que começou a amar a riqueza. A melhor proteção contra uma indisciplina permissiva é 

a autoridade (do pai) com moderação6. Lembra-te quão grandes os males que me foram 

cobrados para que até então não parecêssemos inimigos7! 

1  Conforme salienta Sussman (1994, p. 128), o texto latino não dá margem para entender que o homem rico havia iniciado 
os filhos no crime. O homem pobre tenta demonstrar que a amizade com seu antigo inimigo era uma farsa, já que o objetivo 
daquele homem, na verdade, era a adoção para arquitetar sua vingança através dos filhos.
2  Essa mesma ideia aparece em Calp. Decl. 7, onde lê-se quicquid auferri potuit, amisi. 
3  Sussman (1994, p. 128) e Aizpurua (2005, p. 226) concordam que o filho foi corrompido pela sua nova condição financeira, 
baseados na sexta declamação de Calpúrnio Flaco, especificamente nesse argumento: supra ciuilem hanc peraequationem diuitiae 

te eleuauerunt.

4  Discussões acerca da má influência da riqueza podem ser entendidas como um lugar comum nas declamações, cf. Sal., 
Rep. 1.7.3; Calp. Decl. 6 e 7.
5  Tanto Sussman (1994, p. 43) como Aizpurua (2005, p. 73), em suas traduções, acrescentam a esse trecho corrompido, 
respectivamente: “suponha que ele” (<Suppose that> he) e “supõe que meu filho” (suppose soit que mon fils).
6  Conforme tenta demonstrar o verdadeiro pai dos jovens, eles foram corrompidos pelo dinheiro do homem rico. Seu 
último filho, no entanto, pode ser salvo se for restituído aos seus cuidados e disciplina. A partir das Verrinas (1. 20), de Cícero, 
Sussman entende potestas como patria potestas (cf. n. 279) e moderatio como regime rigoroso.
7  A morte dos dois filhos, após a adoção dos três jovens, é o preço pago pelo homem pobre pela reconciliação.
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 XII. <................> 

Veneficii rea torqueatur, donec conscios indicet.  Amissa uxore, ex qua habebat filium, 
duxit alteram et de ea suscepit filiam. adoleuerunt ambo infantes. repente ambiguis 
signis perit adulescens. pater uxorem accusauit et damnauit. cum torqueretur, filiam 
sibi consciam dixit. petitur puella ex lege ad poenam. adest ei pater.

Nouerca filios nostros aut insimulatione persequitur aut ueneno, quae scelus suum 
et in domo ueneficae et in suppliciis docuit parricidae. Adoleuerunt ambo, sed minor 

filia et praeter sexum multo fratre simplicior. In uno utriusque mortem uidetis: cum 
periit adulescens, et fratri uenenum datum est et sorori. O nouercae stulta crudelitas: 
amasset et consciam putaremus? pro nefas! conscia dicitur, cui frater perit! Cur, 

postquam adoleuit puella, est interemptus adulescens? tamdiu ergo fuit nouercae quieta 

crudelitas, quamdiu aetas illius ad persuasionem conscientiae perueniret? modum non 

habet iracundia mentiendi.
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 12. A mulher acusada de envenenamento 1

Uma mulher acusada de envenenamento deverá ser torturada até que revele seus 

cúmplices. Após perder sua esposa, com quem tinha um filho, um homem se casou com 
outra mulher, com quem teve uma filha. Ambas as crianças se tornaram adolescentes2. 

O jovem, de repente, morreu com sintomas suspeitos3. O pai acusou sua esposa e a 

condenou. Enquanto era torturada, disse que a filha era sua cúmplice. De acordo com a 
lei, a menina deve ser levada à punição. Seu pai a defende.

(DISCURSO DO PAI EM DEFESA DA FILHA) Essa madrasta persegue nossos filhos com 
acusação ou com veneno; essa que, em casa, revelou seu crime como envenenadora 

e, durante a tortura, como parricida. Ambos cresceram, mas a filha mais nova é muito 
mais ingênua do que seu irmão, independentemente do seu sexo. Em um, vedes a morte 

de ambos: quando o menino morreu, o veneno foi dado ao irmão e à irmã. Ó estúpida 
crueldade da madrasta! Ela o teria amado e a julgaríamos como cúmplice? Que infâmia! 

Diz-se cúmplice aquela que perdeu o irmão! Por que, após a irmã ter crescido, o jovem 
foi assassinado? Porventura, a crueldade da madrasta esteve adormecida por tanto 

tempo até que a idade dela fosse suficiente para a persuasão? A ira não tem limite para 
a mentira.

1  A tradição dos manuscritos não nos legou um título para essa declamação. Adotamos, todavia, o título sugerido por 
Sussman (1994, p. 43) e Aizpurua (2005, p. 75), em suas respectivas traduções, baseado no argumento da declamação: 
envenenamento por uma mulher. Cabe-nos ainda ressaltar que o mesmo tema aparece em Sêneca (Con. 9.6) e em Pseudo-
Quintiliano (Decl. Min. 381).
2  Essa informação não aparece em Sêneca (Con. 9.6) e em Pseudo-Quintiliano (Decl. Min. 381). Como lembra Sussman 
(1994, p. 130), esse tipo de detalhamento não permite que os declamadores argumentem simplesmente que a menina ainda 
era uma criança e, por conseguinte, não poderia ser cúmplice no crime. Ao contrário faz com que ela seja considerada filha 
do casal, meia-irmã do jovem assassinado, membro da família, assim, capaz de ter sido cúmplice, como Sêneca explicita em 
sua controvérsia (9.6.3, 6 e 16).
3  Conforme pode ser depreendido da declamação 35 de Calpúrnio Flaco, assim como a partir da Decl. Min. 319 e Decl. Min. 

359, os sintomas geralmente são liuores e tumores. Cícero (Clu. 30) e Tácito (Ann. 4.8) narram mortes por envenenamento 
diferentes do modus narrandi das declamações. Sussman (1994, p. 131) classifica os sintomas do seguinte modo: 1) nenhum 
sintoma aparente (Con. 9.6); 2) em circunstâncias suspeitas (Calp. Decl. 12 e Decl. Min. 381); 3) sintomas incertos, talvez 
causados por indigestão ou veneno (Calp. Decl. 35 e 40; Sen. Con. 6.6; 9.5; Decl. Min. 319) e 4) por indícios no corpo, como 
tumores (Decl. Min. 354).
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 XIII. Medicus tyrannicida 

Tyrannicidae praemium. Tyrannus suspicatus sibi uenenum datum ab eo medico, quem 

in arce habebat, torsit eum; ille pernegauit. misit ad medicum ciuitatis. dixit datum illi 

ab illo uenenum, sed se remedium daturum. dedit poculum, quo exhausto statim periit 

tyrannus. contendunt de praemio. 

Absit, sanctissimi iudices, ut hanc uos fidem tyrannicidii detrahatis, quam et medicus 
confirmauerit et tyrannus. Confingunt nocendi uoluntatem, postquam sanandi rationem 
perdiderunt. Poenas meas hinc cogitate, in quibus nec ira nec natura cessauit. tolerabilis 

uis est, ubi ad consuetudinem mali causa necessitatis emergit. Praemium consequitur 

qui ausus est et confirmare meum uenenum et suum remedium polliceri? Vltio quidem 
illa, non quaestio. tyrranus uenenum quaesiuit? se uindicauit! O quam facile † gerunt 
persuasiones illecebramque in contrarium transferuntur † uirus serpebat interius et 

artus omnes longa poenarum dilatione languebant: ueneficium iam tyrannus agnouerat. 
quia instantem interitum sentiebat, festinans medicum flagitabat. Vnde uenenum tam 
celeriter praeparasti? dicis forte “maior mihi dandi ueneni fiebat occasio, quae ex ipsius 
uoluntate ueniebat”. natiuum hoc genus <ti>moris est, ut ex sensu priore ad cuncta 

cautior sollicitudo procedat. nonne iam apud tyrannum cuncta suspecta praesens 

formido faciebat? Medicum tota arce clamabat, quasi ego de tyrannicidio non negassem. 
In arce me nec animus deseruit nec uenenum.
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 13. O médico tiranicida1

Haja uma recompensa para um tiranicida. Um tirano, por suspeitar que tinha sido 
envenenado2 por um médico que havia na cidadela, o torturou; o médico negou 
veementemente. O tirano dirigiu-se ao médico da cidade, que lhe disse que um veneno 
tinha sido dado a ele pelo médico anterior, mas ele lhe daria um antídoto. Deu-lhe um copo; 
após esvaziá-lo, o tirano morreu imediatamente. Os médicos disputam a recompensa.

(MÉDICO DA CIDADELA) Não aconteça, meritíssimos juízes, que vós acrediteis na 
veracidade do tiranicídio, que esse médico e o tirano terão afirmado. Fingem ter vontade 
de prejudicá-lo, desde que perderam a motivação de curá-lo. Agora, imaginai as minhas 
penas, para as quais nem a ira, nem sua índole deram trégua3. A violência é tolerável quando 
um motivo imperioso emerge para aplacar a rotina de sofrimento. Obtém a recompensa 
aquele que ousou confirmar meu veneno e oferecer seu antídoto? Essa, de fato, foi sua 
represália, não uma acareação4. O tirano perguntou sobre o veneno? Vingou-se! Ó! Com 
que facilidade criam argumentos convincentes e as verdades são transferidas para o lado 
oposto5. † O veneno6 serpeava mais fundo e todos os membros se enfraqueciam pela 
longa duração das dores. O tirano já reconhecera o envenenamento. Porque sentiu que 
morreria em breve, convocou pressurosamente um médico. (AO MÉDICO DA CIDADE) 
Como preparaste um veneno tão rápido? Talvez digas: “a minha melhor oportunidade de 
dar o veneno aconteceu quando ele veio a mim por sua própria vontade”. Existe esse tipo 
natural de <te>mor, de modo que uma inquietação mais cautelosa proceda de uma primeira 
experiência e se aplique a todas. Porventura o medo naquele momento já não tornava tudo 
suspeito ao tirano? Gritava por um médico pela cidadela toda, como se eu não tivesse 
negado o tiranicídio7. Na cidadela, nem a coragem me abandonou, e nem o veneno.

1  Quintiliano (Inst. 7.2.25), ao tratar das conjeturas duplas e da anticategoría, fornece o mesmo argumento dessa declamação: 
“Um tirano, ao suspeitar que seu médico lhe tinha dado veneno, torturou-o e, como ele negou veementemente, recorreu a 
outro médico. Ele afirmou que lhe tinham dado veneno, mas daria um antídoto e lhe deu uma poção. Ao bebê-la, o tirano 
morreu. Os dois médicos disputam a recompensa” (Tyrannus suspicatus a medico suo datum sibi uenenum torsit eum et, cum is dedisse 

se pernegaret, arcessit alterum medicum; ille datum ei uenenum dixit, sed se antidotum daturum, et dedit ei potionem, qua epota tyrannus decessit. 

De praemio duo medici contendunt).
2  Caso semelhante pode ser encontrado na Decl. Min. 321 em que um irmão e um médico se acusam de envenenamento.
3  Segundo Sussman (1994, p. 134), o médico da cidadela tenta explicar por que, mesmo sob tortura, não confessou 
(aparentemente) o envenenamento, um argumento usado pela oposição para fortalecer o pedido pela recompensa.
4  Para Aizpurua (2005, p. 226), o tirano não tinha dúvidas sobre a tentativa de envenenamento da qual o médico tinha sido 
culpado. Era, portanto, o testemunho do próprio tirano que garantiria ao médico da cidadela a recompensa.
5  Esse é um trecho de dúbia interpretação. Como o tirano tinha morrido, entende Aizpurua (2005, p. 226), os médicos 
poderiam usar de quaisquer argumentações para provar o envenenamento ou a cura como desejassem.
6  Como salienta Sussman (1994, p. 135), o uso do vocábulo uirus é mais comum nas Decl. Min. Para mais exemplos, conferir 
Ov. Met. 14.403; Decl. Min. 321.12.
7  Aizpurua (2005, p. 226) afirma que o tirano sabia, apesar de o médico da cidadela negar, que havia sido envenenado; por 
isso, exigia outro médico.
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 XIV. Abdicatus patrem liberans 

Addictus feneratori seruiat. Abdicatus de bonis paternis nihil habeat. Libertorum bona ad 

patronos pertineant. Quidam ex duobus liberis alterum abdicauit. <abdicatus> addictum 

postea creditori patrem redemit et manumisit. quo mortuo ambigunt de bonis abdicatus 

iure patroni et filius, qui in familia permansit. 

Equidem nec auarum me fuisse nec impium docui, nam et redemi patrem et manumisi. 

“Abdicatus es” inquit. en quem putes doluisse casum meum! Filius dicit beneficio parentis 
se esse nutritum, eius indulgentia libertatem ciuitatemque sortitum; at haec ipsa patronus 

liberto suo contulit, quae filius a parente percepit. proinde beneficium hereditatis filio 
datur, patrono redditur. Addictus numquam sperat libertatem; negligenter enim et 

contumaciter seruit, qui seruire non nouit. Quid mihi abdicatorum obicis legem? ego 

si quasi filius experirer, merito ut abdicatus expellerer; utor patroni actione, non filii. 
Quid enim, si non esset manumissus? peculium serui mei peteres? specta defuncti 

condicionem, quae fuit mortis tempore, non quae aliquando praecessit. Sistitur uenalis 

pater; non festinat hic bonus filius? non denique metuit, ne illum redimat abdicatus? 

filius incolumi dignitate non potuit explicare quantum abdicatus explicuit? Quotiens se 
pater paenitere confessus est, quotiens de huius impietate conquestus! utinam licuisset 

addicto exercere ius patrium! esset hic abdicatus, hic filius. Bona ipsa meo sunt labore 
quaesita; unde senex testari noluit, ne mihi quasi suum relinqueret, quod meum sciret. 

tu illud prius consumpsisti patrimonium, illud amplum, illud quod <d>uobus parabatur 

heredibus. ego postulo tenue, libertinum, quod uix sufficit ipsius funeri. hic enim quando 
sepeliet iacentem, qui noluit redimere uenalem?
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 14. O deserdado que liberta o pai 

Um devedor sirva como escravo ao seu credor. Um deserdado não tenha direito algum sobre 

os bens dos seus pais. Os bens dos libertos pertençam aos seus protetores1. Um certo homem 

deserdou um dos seus dois filhos. Ainda assim, <o deserdado> resgatou o pai devedor de 
um credor e o libertou. Tendo (o pai) falecido, o deserdado, pelo direito de protetor das 
posses, e o outro filho, que permaneceu na família, disputam em juízo os bens.

(O DESERDADO) Certamente não demonstrei ter sido avarento nem desonesto, porque 
resgatei meu pai e o libertei. “Foste deserdado”, disse. Eis aqui quem pensarias ter 
lastimado meu caso! O filho2 disse ter sido sustentado pelo favor dos parentes; através 

da indulgência deles, obteve liberdade e cidadania; mas essas mesmas coisas que o 

protetor atribuiu ao seu liberto, o filho recebeu do seu pai. O benefício de uma herança 
é dado ao filho e, do mesmo modo, é devolvido ao protetor. Um devedor nunca espera a 
liberdade; com efeito, serviu negligente e orgulhosamente quem não aprendeu a servir. 

Por que jogas na minha cara a lei dos deserdados3? Eu, se como filho tivesse recorrido às 
leis, com razão seria rejeitado, posto que sou deserdado; estou me servindo do direito 

de um protetor, não de um filho. O que, todavia, aconteceria se ele não fosse libertado? 
Pedirias a herança4 do meu escravo? Considera a condição do defunto, aquela que existiu 

no momento da morte5, não aquela que noutro tempo a precedeu. Nosso pai é posto à 

venda e esse bom filho não se solidariza? Afinal, não temeu que o deserdado pagasse a 
dívida? O filho, com sua dignidade incólume, não o pôde livrar ao passo que o deserdado 
o libertou? Quantas vezes o pai confessou se arrepender, quantas vezes se queixou 

sobre a falta de respeito desse aí! Quem dera fosse permitido ao devedor exercer o 

1  O termo patronus, como explica Nauta (2002, p. 14), até o início do século II, era utilizado apenas em referência ao 
ex-proprietário de um escravo liberto, ao protetor da cidade ou da província ou à pessoa que defendia alguém na corte, mas 
nunca a alguém que defendia uma pessoa fora do contexto judicial. Por isso, optamos em nossa tradução pelo substantivo 
“protetor”.
2  O filho, no sentido da lei das declamações, é aquele que nunca foi deserdado pelo seu pai.
3  Sussman (1994, p. 137) lembra que o filho deserdado responde à acusação do outro filho que, como abdicatus, não tem 
direito legal à herança; ciente dessa condição, ele argumenta ser dono do seu próprio pai e, consequentemente, tem direito a 
toda sua propriedade.
4  Conforme Sussman (1994, p. 137), peculium diz respeito ao dinheiro obtido por um escravo e que ele manteve em sua posse, 
embora do ponto de vista estrito não lhe fosse facultado o direito de possuir propriedade legal. Quando obtido um montante 
suficiente, ele poderia comprar sua liberdade. Para Aizpurua (2005, p. 227), é um absurdo pensar num escravo desfrutando 
o direito de propriedade. Quando o escravo morria, o peculium voltava ao patrimônio do protetor. A única outra ocorrência 
dessa palavra nas declamações está nas Decl. Mai. 13.14.
5  A de um escravo libertado pelo filho destituído, cujos bens devem retornar ao seu dono, e não a de um homem livre.
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direito paterno! Esse filho seria o deserdado. Os bens foram adquiridos pelo meu próprio 
esforço; por isso o velho não quis fazer um testamento — para que não deixasse a mim, 

como se fossem suas propriedades, o que ele sabia ser meu. Tu, anteriormente, gastaste 

aquele patrimônio, aquele considerável patrimônio, aquele que era preparado para os 

<d>ois herdeiros. Eu pleiteio uma pequena parte, de um liberto, o que dificilmente é o 
bastante para seu próprio funeral. Quando, então, esse homem que jaz será enterrado, 

esse que não quis resgatar seu pai quando ele estava à venda?
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 XV. Ter fortis desertor 

Desertor capite puniatur. Ter uir fortis militia uacet. Praemium uictor imperator accipiat. 

Ter uirum fortem imperator coegit ad bellum. Coactus deseruit. imperator praemio 

impunitatem desertoris petit. desertor contradicit. 

Aequo animo imperator ferat, si, quem uirum fortem senserat obsequentem, desertorem 

uideat contumacem? Nec poenam possum recusare post culpam nec ueniam sustinere 

post gloriam. Miserum me, cuius nec infamia potest latere nec gloria! Non ante rem 
publicam quam me ipse deserui: et armis et telis honestissimum corpus oneraui et, 
quod non sine piaculo factum est, consecrata iamdudum arma deposui. Sto et pugno 

pro legibus; aliter enim fortiter facere iam in hac aetate non possum. Grata sunt ei 

crimina desertoris, apud quem nihil ualuerunt priuilegia uiri fortis. Nouum genus 

damnationis ignoscere. <Mori> uolo. cur enim dubitem per infamiam senex emori, qui 

etiam iuuenis optaui saepe <per> gloriam?
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 15. O desertor três vezes condecorado por seu valor 

Um desertor seja punido com a morte1. Um homem condecorado três vezes esteja isento do 

serviço militar2. Um general vitorioso receba uma recompensa. Um general obrigou um 
homem condecorado três vezes a ir à guerra. O coagido desertou. O general reivindica, 
como recompensa, a imunidade do desertor. O desertor contesta.

(O DESERTOR) Um general com inclinação à justiça toleraria se tivesse percebido que 
um obediente homem condecorado três vezes parecesse um desertor insolente? Não 
posso recusar a pena depois da falta e nem suportar o perdão depois da glória. Coitado 
de mim3, de quem nem a infâmia se pode esconder, nem a glória. Não desisti do Estado 
antes de mim mesmo: carreguei de armas e lanças meu corpo honestíssimo, o que não 
foi feito sem expiação; renunciei4 há muito tempo às armas consagradas5. Ergo-me e luto 
em favor das leis; já que, nessa idade, de outra forma já não posso bravamente atuar. As 
acusações de desertor são bem-vindas àquele6 junto a quem os privilégios de um homem 
condecorado nada valem. Perdoar é um novo tipo de condenação. Quero <morrer>. Por 
que, então, hesitaria em morrer velho por causa da desgraça, eu que, inclusive, sempre 
escolhi morrer jovem <por causa da> glória?

1  Para Sussman (1994, p. 139), essa lei tem fortes indícios da antiga legislação romana; a deserção pode ser enquadrada sob 
a categoria de proditio (traição), de acordo com Bonner (1949, p. 109-110), em vigor durante a República e o Império. Outras 
variantes do tema de deserção podem ser encontradas nas Decl. Min. 246, 255, 287, 304, 315, 317, 348, 371, 375, 387. 
2  Para caso similar ao uso da lei que prevê isenção do serviço militar para aqueles vitoriosos três vezes (por heroísmo), cf. 
Sêneca, Con. 1.8. Para um herói de guerra que exige a retirada da punição por deserção, cf. Calp. Decl. 26, 27, 32; Decl. Min. 
287, 371; Inst. 7.7.6.
3  Sussman (1994, p. 140) sublinha que essa é a única ocorrência de miserum me, uma inversão do consolidado sintagma 
me miserum como aparece em Cic. Mil. 102, por exemplo. Essa inversão teria o objetivo de enfatizar o estado de miséria do 
interlocutor ou poderia ser, ainda, reflexo de uma mudança linguística. Tal inversão aparece apenas uma vez em Sêneca (Con. 
1.8.2) e 14 vezes na ordem mais comum; também ocorre apenas uma vez nas Declamationes minores (Decl. Min. 290.4), sendo que 
há um único registro na ordem usual (Decl. Min. 306.31). No entanto, nas Decl. Mai, a forma invertida é frequente (4.5; 6.5, 7 
8 18; 7.13; 9.11, 21, 23; 12.28; 13.4) e a ordem tradicional ocorre apenas 4 vezes (6.21; 11.9 [duas vezes], 12.7).
4  Para Aizpurua (2005, p. 227, n. 52), o autor sugere que a idade do soldado o tornou fisicamente incapaz de carregar seu 
pesado equipamento militar.
5  Sussman constrói uma interpretação para essa passagem baseando-se nos seguintes excertos de outros textos da literatura 
latina: Horácio, Carm. 3.26; Ep. 1.14-5; Virgílio, Ecl. 7.24; A. 1.248-249; Pers., 2.68-75. Conforme conta, após sua terceira e 
última condecoração, o soldado teria colocado suas armas e armaduras como oferendas em um templo em agradecimento 
por seu retorno. Quando, forçosa e ilegalmente foi convocado ao serviço militar, ele recuperou suas armas; como era um 
profanador, pediu uma cerimônia de expiação. Fraco e incapaz de lutar como ele fez três vezes, ele deserta e diz: deposuit 
(“renunciei”). Aizpurua (2005, p. 227), por sua vez, comenta brevemente que essa passagem pode ser lida como uma alusão ao 
sacramentum militare, que os soldados levaram ao seu general no momento da convocação, através do qual eles se comprometiam, 
à custa de suas vidas, a obedecer e a lutar.
6  O general.
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 XVI. Rapta tacens 

Lex raptarum. Rapta producta ad magistratus tacuit et fleuit. magistratus de raptore 
supplicium sumpsit. puella se interemit. reus est magistratus, quod causa mortis fuerit. 

Reum caedis unius arcesso, qui duos pariter occidit. Aditus huic reo misericordiae 

clausus est; quid enim sperare poterit a lacrimis? Iuuenis etiam facie liberalis, qualem 

nemo non sibi aut filium optet aut generum. is cum puellae peteret nuptias, diu peteret 
et iam sperare coepisset, festinauit ut amator et — quid dicam — “rapuit” an “duxit”? 
uirgo, quod solum potuit, nihil questa est. Quis non inhorruit, quis tecum, puella, non 

fleuit? Dicat nunc “libuit et licuit”: ciuis haec, an regis oratio est? nec erat arbiter iudicii 
sui sed minister alieni. “tacuit” inquit; o mira et muta sententia! omnes sciunt lacrimas ex 
uno misericordiae fonte manare, in amore uel maxime, nam isdem oculis, quibus amatur, 

et fletur. Miser ille, quem nullo accusatore punisti, miserior illa, quam te uindicare 

simulasti. Quis te, oro, poterit aut liberare flentem aut flere damnatum?
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 16. A estuprada que se calou 

A lei das mulheres estupradas1. Uma menina estuprada conduzida diante do magistrado 

manteve silêncio e chorou2. O magistrado infligiu pena de morte ao estuprador. A menina 
se matou. O magistrado é réu por ter sido a causa da morte.

(ACUSAÇÃO) Eu acuso o réu de um assassinato que matou duas pessoas ao mesmo 
tempo. Qualquer acesso à misericórdia foi vetado para esse réu; o que, com efeito, poderá 

esperar das lágrimas? O jovem também tinha um rosto bonito3, de sorte que todo mundo 

o desejaria como filho ou como genro. Ele pediria a menina em casamento, teria pedido 
há muito tempo e já teria começado a alimentar expectativa, quando se apressou como 

um amante4 e — como posso dizer — a estuprou ou a desposou? A menina que nada pôde 

fazer, de nada se queixou. (À MENINA) Quem não temeu, quem contigo, menina, não 
chorou? (AOS JUÍZES) Que diga agora “foi da minha vontade e foi legal”: esse é o discurso 
de um cidadão ou de um rei? Nem era juiz da sua corte, mas um servo alheio. “Ela se 
calou”, disse. Ó admirável e obscura declaração! Todos sabem que as lágrimas emanam 
de uma só fonte de compaixão, no amor sobretudo, porque pelos mesmos olhos com 

os quais se ama, se chora. (AO MAGISTRADO ACUSADO) Miserável aquele que puniste 
sem nenhum acusador, mais miserável aquela que tu simulaste vingar. Quem, pergunto, 

poderia ou cair no choro ou chorar-te se condenado?

1  O tema desta lei é anunciado em sua versão abreviada, como acontece em outras declamações de Calpúrnio Flaco (25, 41, 
43, 46 e 51); o texto completo aparece apenas na declamação 34: rapta raptoris mortem aut indotas nuptias petat. Sussman (1994, 
p. 142) informa que essa lei possui elementos gregos e romanos e inserções feitas pelos declamadores, como também aponta 
Bonner (1949, p. 90-91).
2  Sussman (1994, p. 143) entende que a menina estava aparentemente envergonhada e, por isso, deixou que suas lágrimas 
falassem por ela. Para o tradutor, essa situação é “romântica” (sic) e com traços ovidianos (Ars. 1.574; Amo. 1.7.22; 2.5.15-17; 
Met. 10.500, 502; Tr. 5.1.49-52). Entre os declamadores, cf. Sêneca, Con. 8.6; 10.1.1, 5; Decl. Min. 247.16; 316.3; Decl. Mai. 6.4.
3  Para outros usos de liberalis adjetivando o substantivo facies, cf. Plauto, Per. 521; Epid. 43-4; Per. 546; Terêncio, Eun. 473 e 
680-3; Apuleio, Apol. 4.6 (com uoltus) e Quintiliano, Inst. 6.3.32.
4  Para Weber (1898, p. 23) essa passagem permite interpretar a situação da seguinte forma: o estuprador estava apaixonado 
pela garota e seu objetivo era o casamento. O ato infligido por ele não deveria ser considerado como violação, mas, sim, como 
a consumação do amor e, portanto, um tipo de “casamento”. Assim, a menina realmente não teria desejado apresentar uma 
queixa formal contra ele.
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 XVII. Paedagogus cruciarius 

Ciuitatem peregrinus usurpans ueneat.  Pauper et diues inimici. uisi sunt in gratiam 

redisse. pauper accusatus peregrinitatis uenit, emit eum diues et paedagogum filio dedit. 
adulescens in adulterio deprehensus occisus est. agitur paedagogus in crucem. Appellat 

tribunos de iniusto supplicio. 

Equidem, iudices, propitium mihi diuitem semper optaui. totum me diuitis fidei, et ante 
quam redimerer, addixi. Audio me subito peregrinum, quod nec pater ipse nec mater 

aliquando prodiderat, nec denique umquam inimicus diues obiecerat. Filio me luxurioso 

iam et petulanti dedit, quamuis omnia pater ipse curaret et regeret. Imploro auxilium, 

quod uestri maiores seruis iam natis reliquerunt. unum non est in seruitutem nasci et 

libertate multari. Statim credidisti fidum et idoneum iudicasti, sed non esse felicem iam 
tum scire potuisti. “Occisus est” inquit “filius meus”. si iniuria, interfectorem argue, si 
iure, leges. Ego illum adulterum feci, credo, luxuria mea seruus nouicius et pauper ante 

quam seruus. Multa largiebaris, indulgebas omnia, nihil umquam negabas.
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 17. O pedagogo1 crucificado 

Um estrangeiro usurpando do status de cidadão seja vendido como escravo2. Um pobre e um 

rico eram inimigos. Pareciam ter se reconciliado. O pobre, acusado de ser estrangeiro, 

foi vendido como escravo. O rico o comprou e o torna pedagogo do seu filho. O jovem foi 
descoberto em adultério e morto. O pedagogo é condenado à crucificação. Ele apela aos 
tribunos por condenação injusta.

(A DEFESA) No que me diz respeito, juízes3, sempre desejei que o rico fosse benévolo 

comigo. Dediquei minha total lealdade ao rico, mesmo antes de ser comprado. Ouço que 
subitamente me tornei estrangeiro, o que nem meu próprio pai e nem minha mãe outrora 

tinham me revelado; por fim, sequer uma única vez o rico, como inimigo, o alardeara. 
Deu-me ao seu filho já depravado e petulante, ainda que o próprio pai conduzisse e 
cuidasse de todas as coisas. Imploro o auxílio que vossos ancestrais deixaram aos que 

agora nascem escravos. Não é a mesma coisa ter nascido em servidão e ser punido com 

a perda de liberdade. (AO RICO) Imediatamente me consideraste digno de confiança e 
me julgaste qualificado, mas pudeste, em seguida, atinar que não fui eficaz. “Meu filho”, 
disse, “morreu”. Se pela injúria, acuse-se o assassino; se pelo direito, as leis. Fui eu que 
fiz dele um adúltero, acredito, com toda a minha luxúria, um escravo há pouco tempo 
e um pobre antes de escravo. Muitas coisas davas (a ele), tu eras complacente em tudo, 
nunca negavas nada4.

1  Entenda-se paedagogus, nos termos de Quintiliano (Inst. 1.1.8), um escravo responsável por acompanhar e, algumas vezes, 
instruir as crianças até que fossem à escola.
2  Para Sussman (1994, p. 147), essa declamação envolve três leis: a primeira, está proposta no início do caso. Quanto a essa lei, 
Sussman faz notar sua ocorrência apenas nos Excerpta de Flaco com uma variação na declamação 23. O autor comenta ainda 
que a outra única ocorrência de cruciarius no corpus das declamações latinas é na Con. 7.6.2 de Sêneca. Vale observar que tal lei 
é oriunda da legislação ateniense aplicada à prática romana, porém com sanções diferentes: perda da cidadania ou morte. A 
segunda lei concerne à morte por adultério, provavelmente causada pelos maridos; Sussman baseia-se nas declamações 23, 48 
e 49, que apresentam mortes de um adúltero. A última lei sugerida estaria no enredo da declamação e diz respeito à apelação 
alegando injustiça (appellat tribunos de iniusto supplicio), a qual aparece, com palavras diferentes, nas declamações 23, 33 e 42 de Flaco.
3  Sussman (1994, p. 148) e Aizpurua (2005, p. 228) apontam a incoerência quanto ao uso do vocábulo iudices, uma vez que 
o discurso é um apelo aos tribunos.
4  Nota-se na construção da sentença latina um quiasmo entre as quatro primeiras palavras (objeto – verbo | verbo – objeto), 
um litote (nihil... negabas) e um assíndeto com três sentenças independentes. Construção que tentamos manter em nossa 
tradução. 
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 XVIII. Armati abdicati 

Abdicati ad curiam conuenerunt armati petentes reuocari. unus ex patribus contradixit. 

filius eius se interemit. Idem suadet, ut recipiantur. 

Peto, ne indulgeatis irae domesticae, cum me uideatis publicae paenitere sententiae. 

nam, sicut in uita numquam errare felicis est, ita errorem quam primum emendare 

sapientis. Parentum illa deliberatio fuit, haec iam cunctatio parricidarum est. “Aetate lapsi 
sumus, egestate correcti. in hoc uos exoramus loco, in quo etiam hostes superati non 

frustra supplicauerunt”. Ego ille tristis et saeuus, cum abdicarem tamen fleui et semper 
ex eo, licet tacitus, ingemui et opportunum ius restitutionis optaui. restituet nobis 

filios auctoritas publica tamquam alia natura. Vereor iam, P. C., ne sapientior uideatur 
et cautior ille abdicatorum senatus. fateor, armatorum facie non immerito terremur; 

<minantur> enim suam mortem. Quemadmodum possum, te, fili carissime, uel in morte 
reuocabo, inferam maiorum sepulcris et elogio, quod optasti, nomen inscribam.
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 18. Os deserdados armados1

Alguns deserdados2 armados foram juntos à cúria3 pedindo para serem reintegrados. Um 
dos pais contesta. O filho dele se mata. O pai apela para que (os outros) sejam acolhidos.

(O PAI AOS SENADORES) Peço que não sejais indulgentes à vossa ira particular, que 
me vejais arrependido através do meu pronunciamento público. De fato, como é 
característico do virtuoso nunca errar em vida, assim é característico do sábio consertar 
o erro o mais cedo possível4. Aquela decisão foi dos pais, essa já é a hesitação de parricidas5. 
(FILHOS DESERDADOS) “Nós erramos por causa da nossa idade, fomos corrigidos pela 
penúria. Nós vos imploramos neste lugar, no qual até os inimigos vencidos não debalde 
suplicaram”. (O PAI AOS SENADORES) Eu era aquele homem triste e severo6 quando o 
deserdei, todavia, chorei e, sempre por causa dele, ainda que calado, gemi e desejei o 
oportuno direito de restituição. A autoridade pública restituirá nossos filhos, fiando-
se na conversão de suas índoles7. Agora temo, senadores8, que essa assembleia dos 
deserdados pareça mais sábia e mais prudente do que nós. Confesso, não injustamente, 
estarmos atemorizados pela imagem desses jovens armados; <ameaçam>, com efeito, 
sua morte. (O PAI AO SEU FILHO MORTO) Com todos os meios que posso, caríssimo 
filho, reintegrar-te-ei mesmo em morte, enterrar-te-ei no túmulo dos antepassados9 
e incluirei teu nome com o elogio fúnebre que escolheste.

1  Sussman (1994, p. 150) considera comum o tema da abdicatio no conjunto das declamações de Calpúrnio Flaco, já que 
aparece, além desta, em cinco fragmentos (14, 19, 31, 37 e 48). Conforme Bonner (1949, p. 101-102), para esse tipo de caso não 
existia uma sanção formal nas leis romanas, embora não fosse um procedimento incomum, aparecendo, além do contexto 
das declamações, em outros autores como Valério Máximo (5.8.3), por exemplo. Sussman conta que o caso dessa declamação 
é incomum porque há um grupo de deserdados, ao invés de apenas um; acrescenta-se também o fato de os jovens irem ao 
Senado portando armas, exigindo que fossem reintegrados em bloco através de uma resolução senatorial, e não diante de um 
tribunal, conforme as convenções da declamação. 
2  Os motivos pelos quais foram deserdados não ficam explícitos no argumento da declamação. Supõe-se, todavia, que o 
principal motivo se relaciona à vida luxuriosa que tinham: aetate lapsi sumus; egestate correcti.
3  De acordo com o OLD (1968, p. 474), nas duas primeiras acepções do vocábulo curia, a cúria seria um lugar estabelecido 
para as assembleias, o local de encontro do Senado.
4  Um aforismo conforme Decl. Mai. 9.12, também encontrado em Lactâncio, Div. Inst. 6.24; Cic. Ac. 3.2.1.
5  Parricida deve ser entendido aqui no mesmo sentido que o das declamações 10 e 12, como o assassinato de um parente 
próximo. Conforme explica Sussman (1994, p. 151), se os senadores demorarem a conceder aos jovens a reintegração, os 
outros filhos se suicidarão como o dele e, então, se tornarão responsáveis pelas suas mortes.
6  Ter. Ad. 866, verso, talvez, original de Menandro como indica Sussman (1994, p. 152).
7  Sussman (1994, p. 152) chama atenção para a relação que pode ser traçada aqui com a comédia, haja vista jovens com vidas 
dissolutas se arrependerem e, do mesmo modo, um pai severo se compadecer, como em Plauto (Mos. 515) e em outros autores 
augustanos como Horácio (Ars. 385) e Ovídio (Ars. 2.529).
8  Abreviação calpurniana de patres conscripti, isto é, conforme Saraiva (2006, p. 287, conscriptus, a, um) os 164 senadores 
alistados.
9  Cf. Suetônio, Aug. 101.3.
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XIX. Abdicatus immolandus

In pestilentia responsum est finem futurum immolato eo, qui patrem non haberet. offert 
se abdicatus. qui abdicauit, contradicit. 

Amplexus sum mortem usque adhuc necessariam, nunc etiam gloriosam. Mori prohibes 
et interuenis, quominus spiritum, quem fortunae meae debeo, patriae profundam. 

Quotiens te uideo, totiens me scio patrem non habere.
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19. O deserdado que será sacrificado1

Durante uma epidemia, um oráculo anunciou que tudo teria fim se alguém que não 
tivesse pai se matasse. Um deserdado se oferece. Aquele que o deserdou contesta.

(O HOMEM AOS CIDADÃOS) Abracei a morte2 até aqui inevitável; agora, sobretudo, 

gloriosa3. (AO HOMEM QUE O DESERDOU) Proíbes-me de morrer e intervéns para que 
não apresente à pátria a minha vida, a qual devo à minha sorte. Todas as vezes em que te 

vejo, em todas eu sei que não tenho pai.

1  De acordo com Sussman (1994, p. 154), essa declamação não parece ter sido apresentada diante de um tribunal, mas diante 
de uma assembleia de sacerdotes por não conter um viés judicial tão acentuado, assim como as declamações 3 (diante de um 
conselho de generais); 18 (diante de um conselho de senadores); 19 e 52 (diante de outro conselho deliberativo); 17, 23, 33 e 
42 (apelação aos tribunos); 20, 38, 39, 50 e 53 (diante do Senado); e 47 (discurso eleitoral, talvez no fórum). Juntamente com 
a declamação 44 de Calpúrnio Flaco e a Decl. Min. 384, temos casos de sacrifícios humanos ocasionados por uma resposta 
oracular durante uma epidemia.
2  Sussman (1994, p. 154) afirma que abraçar a morte é uma figura sem paralelo nas declamações; no entanto, ressalta as 
passagens de Plauto (Bac. 1152), Estácio (Silv. 2.6.77) e Jerônimo (Vulgata, 2 Mac. 6.19) como semelhantes a essa.
3  Para mortem gloriosam, cf. Sêneca, Con. 8.4; Cícero, Phil. 14.32; Fin. 2.97; Div. 1.51; Sêneca, Ep. 82.9-12, 17, 21.
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XX. Prostitutus ex geminis

Ex duobus geminis alter prostat, alter reddit in senatu causas mortis uoluntariae. 

Vtinam quidem, P. C., mori uellet frater! Homini uerecundo cur necesse est, ut ea de 

germano meo dicam, quae tanti habeo perire ne uideam? nostis nos, P. C.; etenim pluribus 

noti sumus, quam et aetas et uerecundia postulat. Raptus est mihi frater pessimis comitibus 

et perditis. duce namque luxuria et subremigante seu potius uelificante nequitia in illos 
impudicitiae scopulos et ipsa famae suae naufragia delatus. Pro deum atque hominum 

fidem! qua in ciuitate prostitui licet, mori non licet? an utrumque congruere aestimatis 
huic ordini, et uitam turpem permittere et ab honesta morte prohibere? Viuere non 

sustinerem, si hoc in mea uel sorore uidissem. Improbi flagitatores, qui detrimenta 
pueritiae suae mutuo dedecore compensant.
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20. Um dos gêmeos, prostituto1

Um dos gêmeos se prostitui, o outro profere, no Senado, os motivos para seu suicídio2.

(GÊMEO QUE DESEJA SE SUICIDAR) Quisera eu, por certo, senadores, que meu irmão 
quisesse morrer! Por que é necessário que um homem honesto como eu diga coisas 

sobre meu irmão gêmeo, tantas coisas que tenho vontade de morrer para que não as 

testemunhe? Vós nos conhecestes, senadores! Nós, com efeito, somos conhecidos por 

muitas pessoas, mais do que a idade e a prudência requerem. Meu irmão foi tirado de 
mim pelas péssimas companhias e incorrigíveis. Ora, então, com a luxúria3 conduzindo, 

e a perversidade remando, ou melhor, velejando em meio às armadilhas da impudicícia, 

ele foi levado aos próprios naufrágios da sua reputação. Por deus e pela justiça dos 

homens! Como em uma cidade onde se prostituir é permitido, não é permitido morrer? 

Ou porventura julgais convir a esta casa antes concordar com uma vida torpe do que 

proibir uma morte honrada? Não suportaria viver se tivesse visto isso acontecer até com 

a minha irmã. Solicitantes descarados, que compensam as perdas de sua infância pela 

desonra mútua4.

1  Embora esse caso não tenha uma lei explícita que oriente o declamador, Sussman (1994, p. 155) propõe que há uma lei 
abreviada a partir do verbo reddo (reddit in senatu causas mortis uoluntariae) presente em Calpúrnio Flaco 38 e 53 e na Decl. Min. 

335. Quintiliano (Inst. 7.4.39 e 11.1.56) aborda esse mesmo tema ao ensinar como um discurso, com assunto parecido, deve 
ser proferido pelos oradores.
2  Segundo Aizpurua (2005, p. 228, n. 64), nenhuma lei romana exigia que um candidato suicida proferisse ao Senado os 
motivos para sua morte, mas este procedimento pode ter existido em algumas cidades. Cf. V. Max. 2.6.8.
3  Aizpurua (2005, p. 228, n. 65) afirma que a luxúria dos romanos corresponde à falta de autocontrole na vida sexual e na 
administração da sua propriedade.
4  Para Aizpurua (2005, p. 229, n. 67), essa última frase é destinada aos clientes do gêmeo que se prostitui, apresentados 
como antigos prostitutos.
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XXI. Pictura uiri fortis

Virorum fortium facta pingantur. Viri fortes de praemio armis contendant. Fratres fortiter 

fecerunt. pater a minori petit, ut maiori cederet. non impetrauit. proelio interfecit 

maiorem minor. petit praemio, ne facta pingantur. pater contradicit. 

Si quid precibus contra filium meum possem, domi monere quam publice maluissem. 
nihil audeo filio dicere, quam quod ab ipso nuper audiui: leges uti ualeant. Fuit ille 
amator et cultor suorum et qui mori mallet quam quicquam mali facere. “Cede fratri, 
cede uel patri; uictor eris, mihi crede, si cesseris”. Didici saluis legibus parricidium posse 
committi. cetera iam non sunt narranda, pingenda sunt. Vana et inepta formido est uidere 

non posse quod feceris et colorem timere peius quam sanguinem. simuletur hoc factum 

non tantum colore, sed aere, si possit, et lapide et quaecumque nostrorum corporum 

materia uel ars aemula est. Infecta quemadmodum possunt esse quae facta sunt? picta 

quidem interim non sunt, sed in omnibus pectoribus incisa sunt, in oculis, in animis, in 

ipsis denique tuis manibus. Tu uictoria clarus es, ille innocentia.
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21. A pintura do herói1

Os grandes feitos de um herói sejam pintados. Os heróis lutarão armados pela recompensa. 

Dois2 irmãos lutaram bravamente. O pai pediu ao mais novo que se rendesse ao irmão 

mais velho. Não conseguiu. O mais novo matou o mais velho durante o combate e pede 

como recompensa que não pintem seus feitos. O pai contesta.

(O PAI AOS CIDADÃOS) Se, com as minhas preces, pudesse fazer algo contra meu filho, 
teria preferido adverti-lo em casa a fazê-lo em público. Nada ouso dizer ao filho, senão o 
que há pouco dele mesmo ouvi: que façam valer as leis3. Ele foi um amante e um defensor 

dos seus familiares4, aquele que preferiria morrer a ter que fazer algum mal. “Rende-te 
ao teu irmão ou rende-te ao teu pai; se te renderes, acredita em mim, serás vencedor”. 

Aprendi que um parricídio pode ser cometido sem violar as leis5. Quanto ao resto já não 

deve ser contado, mas pintado. É vão e inepto o medo de não ser capaz de ver o que 
tenhas feito, e é pior temer a tinta do que o sangue. Esse episódio será pintado não só 

em tinta, mas no bronze e, se possível, também em pedra, em qualquer material ou arte 

emulada6 através de nossos corpos. Como não podem ser pintados os fatos imperfeitos7? 

Por certo, durante algum tempo, não foram pintados, mas estão gravados em todos os 

nossos corações, em nossos olhos, em nossas mentes, e, enfim, em tuas próprias mãos. 
Tu és conhecido por seres vitorioso, ele, por ser inofensivo.

1  Em Sêneca (Con. 10.2) e em Pseudo-Quintiliano (Decl. Min. 258), encontra-se uma declamação com tema muito semelhante. 
O caso de duas pessoas lutando heroicamente quando, aparentemente, há apenas uma recompensa faz lembrar o episódio em 
que Ulisses e Ájax disputam as armas de Aquiles.
2  Seguimos a sugestão de Sussman (1994, p. 158) ao acrescentar o numeral dois, implícito pelo contexto, mas importante 
para a compreensão do enredo.
3  Para lex e ualere, cf. Decl. Min. 308, Cícero, S. Rosc. 55; Sest. 86; Leg. 2.23.
4  Em Ovídio, Ars. 1.772, encontra-se a outra única ocorrência desse conjunto dos dois substantivos amator e cultor.
5  De acordo com Sussman (1994, p. 159), a palavra fratricidium não é encontrada no latim clássico, ao passo que o substantivo 
de agente, fratricida, aparece em Cícero, Dom. 26; Nep. Timol. 1.6.
6  Para esse vocábulo utilizado em contexto artístico, cf. Apuleio, Met. 2.4; Varão, Men. 436; Plínio, Nat. 35.95; Quintiliano, 

Inst. 12.10.9; V. Max., 8.11.5; Serv. A. 6.14.
7  Note-se o contraste entre os particípios infecta ... facta, assim como em Catão, Agr. 2.1; Plauto, Am. 884, Truc. 730; Virgílio, 
A. 4.190; 10.527-8; Lívio 34.52.4; Estácio, Theb. 3.430; Gel., 6.3.42.
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XXII. Priuignus tyrannicida

Tyrannicidae praemium. Praemio cedere liceat. Qui nouercam habebat, occidit tyrannum. 

cessit nouercae praemio. illa priuigni nuptias petit. contendunt, quis contradicat, maritus 

an priuignus. 

Cum suo parente contendit, ut mihi uideatur melior adhuc priuignus esse quam filius. 
coepit et hic me sic habere despectui, ut, qui nouercae beneficium se dedisse laetatur, 
a me nec accipere dignetur. Ego primus in domo mea, fateor, erraui, qui uxorem duxi 

senex, cum iam esset in domo filius et quidem iuuenis. dum nimium confido pietati, 
oculos mulieris incestos et infanda desideria nutriui. Nouercae praemio cessit, cum 

haberet in domo patrem, cui nemo praeferret in tali honore uel matrem. Non priuignum 

ante temptauit? quis, rogo, fructus est impetrare nuptias hominis inuiti? Vter [uos] uobis 

actor utilior uide[re]tur et uerior, maritus an caelebs? filius familias an pater? senior 
an iuuenis? qui repudiatur an qui praeponitur? qui beneficium dedit an qui accepit 
iniuriam? mea uxor abducitur, tu quis es? meum cubile deseritur, ad te dolor iste quid 

pertinet? “Ego” inquit “praemio cessi”. tu ergo non potes reuocare quod dederis eamque 
reprehendere quam paulo ante laudaueris. Cauendum tibi est, ne, si uictus, ut sunt 

iudiciorum incerta, dicesseris, dicaris iudicio quoque sic cessisse quasi praemio. sic est 

liuoris ingenium: omnia suspicantur qui nihil <l>audant. Das amanti solacium: affers in 
amore uel iurgium.
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22. O enteado tiranicida

Haja uma recompensa para um tiranicida. Seja permitido renunciar à recompensa. 

Um homem que tinha uma madrasta matou um tirano. Concedeu sua recompensa à 

madrasta. Ela pede o enteado em casamento. O marido e o enteado discutem para saber 

quem contesta1.

(O PAI AOS JUÍZES) Ele disputa com seu pai de modo que, até agora, me pareça ser melhor 
enteado do que filho. Ele começa, então, a me desprezar, tanto que se alegra por ter dado 
a benesse à sua madrasta2 e não se julga digno de receber uma de minha parte3. Eu, em 

primeiro lugar, confesso: errei em minha casa; eu, um velho, me casei embora já tivesse 
um filho em casa e, ademais, um jovem. Enquanto confiava excessivamente na piedade (do 
meu filho), alimentei os olhos incestuosos e os desejos horríveis dessa mulher. Embora 
tivesse um pai em casa, cedeu a recompensa à madrasta, àquela que ninguém escolheria 

para tal honra, ainda que fosse a mãe biológica. Não teria seduzido anteriormente o 

enteado? Qual, pergunto, é a vantagem em conseguir se casar à força com um homem? 

Qual de nós dois (vos) parece o orador mais eficaz e mais sincero, o casado ou o solteiro? 
Um filho ou um pai de família? O mais velho ou o mais jovem? Aquele que é rejeitado4 ou 

aquele que é preposto? Aquele que deu a benesse ou aquele que recebeu a injúria? (O PAI 
AO SEU FILHO) Minha esposa é levada, tu quem és? Minha cama está abandonada, qual 
é a tua parte nessa dor? “Eu”, disse, “renunciei à recompensa”. Tu, logo, não podes ter de 
volta o que deste a ela e censurar aquela que terias há pouco elogiado. Estejas prevenido 

porque, se vencido, já que os tribunos são incertos, dirão que também renunciaste ao 

julgamento assim como renunciaste à recompensa. Assim é o engenho da malignidade: 
suspeitam de tudo aqueles que nada ouvem5. Dás compensação àquela que ama: causas 
o litígio até no amor6.

1  Sussman (1994, p. 162) e Aizpurua (2005, p. 229, n. 71) ressaltam que esse tipo de procedimento jurídico conhecido como 
diuinatio acontece quando duas ou mais partes disputam o direito de agir como acusador, desde que não haja um promotor 
público no sistema legal romano, conforme Quintiliano, Inst. 3.10.3.
2  É preciso notar que, geralmente, nas declamações enteados não possuem um bom relacionamento com sua madrasta, 
como atestam as declamações 4, 12 e 35 de Flaco. Cf. Quintiliano, Inst. 2.10.5; 5.10.19; Sêneca, Con. 4.6 e Juvenal 6.627.
3  Para Sussman (1994, p. 162), o presente que o jovem poderia receber do pai é conduzir o caso contra a madrasta.
4  Aizpurua (2005, p. 229, n. 74) aponta que o direito romano permitia o divórcio unilateral (repudium) tanto para o marido 
como para a esposa.
5  Sussman (1994) traz em sua edição o verbo audiunt ao invés de <l>audant, alteração que adotamos.
6  Sussman, seguindo a tentativa de reconstrução do texto latino proposta por Schult, interpreta esta sentença como uma 
interrogação, opção rejeitada por Håkanson e Aizpurua em suas respectivas edições.
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XXIII. Peregrinus cruciarius

Ciuitatem peregrinus usurpans ueneat. Liceat in matribus adulteria uindicare et de iniusto 
supplicio tribunos appellare. Qui uidebatur de ciuibus natus, cum absente patre eam, 

quae mater uidebatur, in adulterio deprehensam insequeretur armatus, ait illa “non es 
meus”. perseuerauit et occidit. postea iudicio peregrinus pronuntiatus emptus est ab 

interfectae patre. ab eodem agitur in crucem. reuersus peregre is, qui pater uidebatur, 

appellat tribunos de iniusto supplicio. 

Vixdum reuersus in patriam si tamen hanc aduersarii uel meam patriam esse concedunt, 

parabam, tribuni, cognito filii mei casu appellare uos de iniusto supplicio seruitutis. Sed 
quatenus socer saeuit, ut nec generum uelit agnoscere nec nepotem, det et mihi ueniam 

doloris, si non desum filio bene de me, bene de legibus merito, cum ipse uindictam 
quaerat exigere filiae uel nocenti. huius ego legibus filiam duxi eamque praegnantem 
simul uidimus et uteri decem menses ambo numerauimus et natum ex ea pignus 

accepimus. Sed cum me necessitas peregrinationis abduceret, commendaui auo filium 
meum. adulescentulo praecepi, in domo <patris> partibus fungeretur, et, ut plus illi 

necessitatis imponerem, sententiam uestrae legis ingessi. denuntiaui postremo futurum 

ipsius crimen, si non patri paruisset et legi. Adulteram, quae per insanam libidinem 

stimulis tanti furoris exarserat, ut nec suos agnosceret, interemit. Peregrinus esse filius 
meus post adulterium matris suae coepit. “Occidit” inquit “filiam meam”. graue est, 
tribuni, in seruitute defendere quod in libertate commiseris. Merito mulier suos iam 
negabat esse quos laeserat. ipsa post tantum furorem iam sua non erat. Illa dixit “meus 
non est”, at ego dico “meus est”. mater armatum timuit, sed pater seruientem, quod est 
maius, agnoscit.
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23. O estrangeiro crucificado

Um estrangeiro usurpando do status de cidadão seja vendido como escravo. Seja permitido 

punir crimes de adultério praticados por mães e apelar aos tribunos por condenação 

injusta1. Um homem supostamente era filho de um cidadão. Estando seu pai ausente, 
aquela que parecia ser sua mãe foi pega em adultério. Ele a perseguiu armado. Ela disse: 
“tu não és meu filho”. Ele insistiu (na perseguição) e a matou. Depois, em julgamento, 
disse ser um estrangeiro comprado pelo pai da assassinada. Ele é enviado à cruz pelo 

mesmo homem que o comprou. Aquele que supostamente era seu pai voltou de viagem 

e apela aos tribunos por condenação injusta2.

(O SUPOSTO PAI AOS TRIBUNOS) Mal tendo retornado à minha pátria — se, todavia, 
meus adversários consentem ser essa a minha pátria — me preparava, tribunos, para vos 
apelar a respeito da condenação injusta à escravidão no conhecido caso do meu filho. 
Mas, já que meu sogro se enfureceu de tal forma que não quis reconhecer nem seu genro, 
nem seu neto, que peça desculpas pelo meu tormento, se não falto, com razão, ao bom 
filho que é para mim, bom para as leis, visto que ele mesmo busca cobrar vingança à filha, 
ou melhor, à culpada. Eu me casei com a filha desse homem de acordo com as leis, juntos 
a vimos grávida, ambos contamos os dez meses da gravidez e recebemos o filho nascido 
dela3. Mas quando a necessidade me ausentou em uma viagem, confiei meu filho ao avô. 
Instruí o jovem a desempenhar a função <do pai> em nossa casa, e para que impusesse 
mais responsabilidade sobre ele, ofereci o texto da vossa lei. Por fim, adverti-o sobre 
o delito futuro se não obedecesse ao pai e à lei. Ele matou uma adúltera, que por sua 
libido insana tinha se inflamado com os aguilhões de tamanha loucura a ponto de não 
reconhecer sua própria família. Meu filho começou a ser estrangeiro depois que a mãe 
dele cometeu adultério. “Matou”, disse, “minha filha”. É difícil4, tribunos, responder como 

1  Como nota Sussman (1994, p. 165), essa lei tem uma forte influência grega, baseada tanto na legislação como na história de 
Orestes e Clitemnestra, além de poder ter sido válida na Roma republicana (BONNER, 1949, p. 121-122).
2  A questão principal do caso é o status de cidadania do filho. Já que provas documentais não podem ser usadas em uma 
declamação, os argumentos que sustentam o status de cidadania referem-se à aceitação incontestada pelo sogro da legalidade 
do casamento. Assim, o sogro é retratado como o vingador da morte de sua filha, usando a cidadania contestada para acabar 
com a defesa do suposto neto.
3  Duas considerações, quanto a essa passagem, são feitas por Sussman (1994, p. 166): a primeira prescreve que o pai do 
menino gozava do direito incontestado de cidadão ao ter casado com uma cidadã, união aprovada pelo sogro; a segunda diz 
respeito ao filho, reconhecido legitimamente tanto pelo pai como pelo avô após o nascimento no devido período aproximado 
para a gravidez de filhos legítimos.
4  Para grave est seguido por infinitivo, cf. Calp. Decl. 35; Sêneca, Con. 1.1.12, 2.1.20; Decl. Min. 337.16; Decl. Mai. 6.1, 21, 23. Sem 
infinitivo, Calp. Decl. 4; Sêneca, Con. 2.3.7; Decl. Min. 337.9.
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escravo pelo que cometeste como liberto. Com razão, a mulher àquela altura negava ser 
da sua família aqueles a quem tinha ultrajado. Depois de tanta insanidade, já não era ela 
mesma. Ela disse: “não é meu filho”, porém eu digo: “é meu filho”. A mãe o temeu armado, 
mas o pai o reconhece sendo escravo, que é o que mais importa.
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XXIV. Indemnatus carnificem recusans

Lege indemnatorum interficiendum pater filium carnifici tradidit. ille uult manu patris 
interfici. pater ipse, qui fuerat offensus, ultro se non posse facere quod coeperat, 
confitetur. 

Quam morigerum sibi filium senex iste formarit, nolo aliud indicium, quam quod, ne 
patrem laedere<m>, nec mortem recusaui[t]. Mori iussus adulescens in primis adhuc 
annis, quo tempore et uita carissima est et mors acerba, non quaero uitam. Si potest, 

feriat hostiam, quam dis penatibus uouit, satis sibi faciat meo sanguine, immo et ipse 

suo, dummodo ne per manum uilem ius pietatis infuscet; quia nec iuris ratio permittit, 

ut adhibeatur aduersum eum carnifex, in quem non fuit iudex. Faciat uitae finem qui 
originem fecit. non de morte cum patre sed de mortis [patris] genere dissentio. eripere 

uis uitam, quam dedisti; non infitiabor. quid per alterum petis? ius, quod tibi uindicas, 
experire, nemo te prohibet. occide, si potes, confitere, <si> non potes. Nemo umquam 
magistratum fecit uicarium nec in alio militauit nec sacra gentilicia insitiua stirpe 

corrupit. Vita mihi tollitur, sed manus paterna debet<ur>. non potes, pater, legis eiusdem 

et inrogare supplicium et denegare solacium. Placabo dexteram meam; cedo tantisper 

exosculer: o manus olim mea, quae me paruulum saepe gestasti, quam saepe lacrimis 
puer laui! Erras, pater, qui facilius existimas huiusmodi caedem uidere quam facere.
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24. O condenado sem julgamento  
que rejeita o carnífice

Um pai entregou o filho ao carnífice para que fosse morto sob a lei dos condenados sem 
julgamento1. Ele deseja ser morto pela mão do próprio pai. O próprio pai, que tinha sido 

hostilizado, não constrangido, confessou não poder fazer o que tinha começado.

(O FILHO AOS JUÍZES) Eu não quero outro indício do quão obediente2 a si este velho 

tenha criado seu filho do que o fato de que, para não ofender o pai, nem a morte3 recusou. 

Designado para morrer jovem, ainda nos primeiros anos, quando o tempo e a vida são 
caríssimos e a morte prematura4, não procuro a vida. Se possível, que ele mate a oferenda 

que prometeu aos deuses Penates, que se contente com meu sangue, na verdade, com 

seu próprio sangue, contanto que não conspurque a obrigação religiosa com uma mão 

vil, porque nem mesmo a lógica do direito permite que um carnífice seja chamado diante 
de um homem contra quem não houve juiz5. Que coloque fim à minha vida aquele que a 
originou. Não é sobre a morte que discordo do meu pai, mas sobre o tipo de morte. (O 
FILHO A SEU PAI) Queres tirar a vida que me deste; não vou me opor! Por que pedes que 

seja por outra pessoa? Faz uso do direito que reivindicas a ti, ninguém te proíbe. Mata-
me se és capaz; reconhece <se> não és capaz. Nunca alguém substituiu um magistrado, 

nem serviu ao exército no lugar de outro e nem recebeu herança de família através de 

uma descendência ilegítima. A vida é tirada de mim, mas deve ser pela mão paterna. Não 

podes, pai, impor o castigo de uma lei e negar-me o seu consolo. Acalmarei minha mão 

1  Essa lei diz respeito ao poder de vida ou morte sobre seu filho que um pai detém, assegurado nos termos da patria potestas. 

Essa mesma lei aparece ainda em Calpúrnio Flaco nas declamações 44, 45 (em sua forma completa: indemnatos liberos liceat 

occidere, “que seja permitido matar os filhos sem julgamento”), 46 e 53. No entanto, o melhor exemplo de aplicação desta lei se 
encontra nas Decl. Mai. 18 e 19, em que um pai tortura e mata seu filho sob suspeita de que o jovem teria cometido incesto com 
sua mãe. Na Decl. Mai. 3 e em V. Max. 6.1.5, encontra-se o exemplo de Fábio Euburno, assim como o de T. Mânlio Torquato, 
retomado em Sêneca (Con. 10.3.8) e V. Max. (2.7.6), que executou seu próprio filho por tê-lo desobedecido.
2  Sussman (1994, p. 168) sublinha o uso do vocábulo morigerum ordinariamente empregado nas comédias, como em Plauto, 
Am. 1004; Capt. 966, por exemplo.
3  Como sugere Bonner (1949, p. 52-53), em alguns casos, os filhos se mostrariam relutantes ao ter que falar contra seu 
próprio pai, mas não nessa declamação, em que é preciso considerar o discurso altamente patético e extremamente emotivo.
4  Aizpurua (2005, p. 230, n. 80) lembra que a palavra latina evoca o funus acerbum, o funeral particularmente doloroso que 
os pais tinham que celebrar aos filhos que morriam prematuramente. Cf. Sêneca, Suas. 6.22; Decl. Mai. 10.8, 12; Curt. 9.6.19; 
para acerba funera, Tácito, Ann. 13.17.4. Para o uso de metáfora daqueles que morrem na infância, cf. Virgílio, A. 6.429, 11.28; 
Sêneca, Marc. 9.2, 17.8, De Ira 3.25.1, Ep. 112.10; e Plínio, Ep. 5.5.
5  O filho contesta o poder do seu pai de matá-lo, assegurado pelo direito de patria potestas. Ressalte-se que, em alguns casos, 
essa execução poderia ser realizada por um irmão, como aparece em Sêneca, Con. 7.1.
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direita; permita que a beije carinhosamente neste ínterim: ó mão que, outrora, sempre 
me carregaste quando bebezinho, que, quando menino, molhei com lágrimas! Erras, pai, 

se estimas que é mais fácil ver do que executar uma morte deste tipo.
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XXV. Fortis duo praemia

Viro forti duo praemia. Raptarum lex. Poena raptoris in diem tricesimum differatur. Ex 

duobus fratribus unus rapuit. rapta mortem optauit. poena dilata est. alter fortiter fecit. 

primo praemio petit fratris incolumitatem; impetrauit. secundo raptae mortem postulat. 

frater contradicit. 

Dum dies computo et a rapta bonum nuntium spero, subito nuntiatur fratrem meum 
uenisse uictorem. petitam mihi et ueniam putaui pariter et nuptias. Nec dii sinant, ut 

conuerso iure pro raptore rapta teneatur. Interdum praestat ad gloriam non certare 

quam uincere. Ego nisi rebus ipsis ostendo, quod amaui, confiteor iniuriam me fecisse, 
quod rapui. Lex dicit: raptor aut pereat aut ducat. ergo raptori si poena dimittitur, 
rapta[e] debetur.
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25. As duas recompensas do herói

Haja duas recompensas para um herói1. A lei do estupro de mulheres2. A punição de um 

estuprador seja adiada para o trigésimo dia3. Um de dois irmãos cometeu estupro. A 

estuprada escolheu a morte. A punição foi adiada. O outro irmão lutou bravamente. Como 

primeira recompensa pede a incolumidade do irmão; obteve. Como segunda, requer a 

morte da estuprada. O irmão contesta4.

(O IRMÃO ESTUPRADOR) Enquanto conto os dias e espero uma boa notícia sobre a 
estuprada, de repente é anunciado que meu irmão retornou vitorioso. Pensei que tinha 

requisitado para mim tanto o perdão como o casamento. Que os deuses não permitam 

que, por uma reviravolta do direito, a estuprada seja condenada no lugar do estuprador. 

Algumas vezes, é melhor a glória5 de não lutar do que a de vencer6. Se eu não demonstro 

pelos próprios fatos que a amei, confesso ter cometido um delito7 porque a estuprei. A lei 

diz: um estuprador ou morra ou case. Portanto, se a pena de um estuprador é perdoada, 
ele fica em débito com a estuprada.

1  Essa é a única lei, no conjunto dos Excerpta, que prevê duas recompensas para aquele que venceu uma batalha; as outras 
ocorrências dessa lei (declamações 21, 26, 27, 28, 29 e 32) prescrevem apenas uma recompensa.
2  Como apresentamos na declamação 16, via de regra, o caso desta lei é anunciado em sua versão abreviada, como acontece 
em outras ocorrências ainda em Calpúrnio Flaco (declamações 25, 41, 43, 46 e 51); o texto completo aparece apenas na 
declamação 34: rapta raptoris mortem aut indotas nuptias petat (“que uma mulher estuprada peça a morte do estuprador ou o 
casamento sem dote”). Sussman (1994, p. 142) aponta que essa lei possui elementos das leis civil e criminal grega e romana, 
combinados pelos declamadores.
3  Sussman (1994, p. 172) comenta que esse é o único registro dessa lei, além de ser uma versão abreviada da que aparece em 
Sêneca, Con. 2.3; Quintiliano, Inst. 9.2.90, Decl. Min. 349: raptor, nisi et suum et rapte patrem intra dies triginta exoraverit, pereat (“um 
estuprador, se não tiver recebido o perdão da vítima e do pai dela, morra dentro de trinta dias”).
4  Para Sussman (1994, p. 172), o caso possui duas premissas: 1) o episódio foi apenas um ataque sexual porque ele a amava 
e vislumbrava um casamento com a menina; 2) o jovem estava se sentindo tão culpado que desejava morrer por causa do que 
havia feito.
5  A frase praestat ad gloriam aparece várias vezes em Cícero, conforme aponta Sussman (1994, p. 173), muitas delas com o 
verbo pertinere. Essa é a única ocorrência com o verbo praestare.
6  Sussman (1994, p. 173) entende que, possivelmente, para o declamador, no que tange à glória e às recompensas que seu 
irmão alcançou ao se tornar um herói, seria melhor se ele não tivesse lutado e vencido, uma vez que, ao abusar da recompensa 
que era prevista em lei, estava pedindo a morte de uma moça inocente e atrapalhando um eventual casamento.
7  Entendemos iniuriam como um ato sexual (OLD, 4c applied to sexual assault, aplicado a agressão sexual), assim como parece 
ser o sentido registrado em Plauto, Aul. 774 (ego me iniuriam fecisse filiae fateor tuae, “eu confesso ter abusado da tua filha”), por 
exemplo.
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XXVI. Tria praemia sacerdotis

Viro forti praemium. Vicarium poenae liceat offerre. Sacerdos Martis damnatum liberet. 
Sacerdos Martis fortiter fecit. tres liberi eius deseruerunt. unum seruauit priuilegio 
sacerdotis, alterum praemio uiri fortis. offert se pro tertio uicarium. 

Facilius fuerat amittere filios quam eligere. Hos enim pueros in ipsis sacris deum et 
altaribus educaui. ea propter nimis fretus auxiliis deorum in aciem duxi pueros adhuc 

teneros, quorum pater adeo iuuenis inuentus est, ut et militare posset et uincere. Resisto 

orbitati suo iure uel sanguine. Dulcis est omnibus uita et iucunda uel miseris huius lucis 
usura, nec inuenio, quis possit uicarius esse nisi filii. mihi uidetur et ille, qui primus hanc 
condidit legem, nihil aliud cogitasse quam patrem. Meum nunc sanguinem fundo, quem 
fundere in bello uolui. num iniquum est, aeque ut patiar pro liberis meis quod sum passus 

paene pro uestris? Magis religio polluitur funestato quam mortuo sacerdote. quod si 
religio uos tenet, etiam liberis sacerdotis moneo parcatis: ipsi quoque omnia semper 
in templo pro sacerdote gesserunt. Agricolae antiquas arbores exstirpant, ut nouas 

inserant. horum uirtus spectabitur, nostra delabitur. melior quidem fama seniorum, 

spes tamen minoribus maior est. Recordatio ueniae magnus est stimulus industriae. Non 

interest, orbitas, uno me uulnere ferias an pluribus. Dedisti mihi liberos, fortuna, rapuisti; 
concedit alios res publica; nec hos relinques? Quis me feriet? carnifex innocentem, an 

commilito laureatum? ubi denique? hic inter aras et altaria, ubi publica uota suscepi, an 

in campo, ubi nuper aquilas et signa protexi? Vos, duo liberi, omnibus in uita bonis, hunc 

et ipsi uitae meae praefero. factus est mihi suo periculo carior, sed et meo: uos mihi 
honore[m] praestantes, hic sanguine. si mihi non licet pro filio, peribo cum filio.
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26. As três recompensas do sacerdote

Haja uma recompensa para um herói1. Permita-se oferecer um substituto para a punição2. 

Um sacerdote de Marte será isento da punição3. Um sacerdote de Marte lutou bravamente. 
Os três filhos dele desertaram. Um foi salvo através do privilégio do sacerdote; outro 
através da recompensa. Ele se oferece como substituto em prol do terceiro.

(O SACERDOTE) Teria sido mais fácil perder meus filhos do que ter que fazer essa 
escolha4. Eu eduquei, com efeito, esses meninos junto aos lugares sagrados e altares dos 

deuses. Por esse motivo5, fiado demais na assistência dos deuses, levei para o combate 
os meninos ainda imaturos, cujo pai foi considerado jovem a tal ponto que pudesse 

lutar e vencer. Oponho-me à perda de um filho6 seja por seu direito legal, seja pelo meu 

sangue. A vida é doce para todos e o prazer dessa vida é agradável até aos miseráveis; 

não encontrei alguém que possa ser o substituto do meu filho senão eu. Parece-me que 
aquele que primeiro criou essa lei7 não pensou em outra pessoa além de um pai. Agora 

derramo o meu sangue, o qual quis derramar na guerra. Por acaso é injusto que sofra 

igualmente em prol dos meus filhos o que quase sofri por vós? A prática religiosa é mais 
poluída com assassinato do que com um sacerdote morto8; porém, se a prática religiosa 

vos impede, também aconselho que poupeis os filhos do sacerdote: os mesmos filhos que 
também administraram todas as coisas no templo no lugar do sacerdote. Os agricultores 

arrancam as árvores antigas para plantar novas. A virtude deles será admirada, a nossa 

1  Para mais exemplos da aplicação dessa lei nas declamações de Flaco, cf. Calp. Decl. 15, 27, 28, 29, 32 e 36. Aqui, a lei aparece 
em sua versão abreviada.
2  Sussman (1994, p. 175) comenta que essa lei parece ser fictícia, mas a noção de oferecer-se em sacrifício pode ser encontrada 
nas declamações 19 e 44; mais especificamente como substituto em um contexto ilegal, cf. Sêneca, Con. 1.4.3; 9.1; 9.4; Decl. 

Min. 257.11 e 342.
3  Sussman (1994, p. 175) aponta que há algumas bases para esse princípio na religião romana, práticas relacionadas aos 
privilégios das virgens vestais e do flamen Dialis, o sacerdote de Júpiter, um dos mais importantes cargos religiosos. Cf. 
também Decl. Min. 284 e 304 para uma aplicação mais geral dessa lei.
4  Sussman (1994, p. 175) entende essa frase como uma sentença condicional incompleta com uma prótase suprimida, por 
exemplo, “If I had been compelled to accept the execution of all my sons...” (“Se eu tivesse sido obrigado a aceitar a execução 
de todos os meus filhos”). Mais exemplos de pais que tiveram que escolher um entre dois ou mais filhos, cf. Decl. Mai. 5, 8 e 9.
5  Segundo Sussman (1994, p. 176), o motivo seria a educação religiosa.
6  A edição de Sussman (1994) traz uma incompatibilidade para esse mesmo trecho, apresentando aos leitores o seguinte: 
Resito orbitati non iure uel sanguine, já a edição de Håkanson (1978), consultada e utilizada para a tradução, traz a seguinte 
construção: Resito orbitati suo iure uel sanguine. Todavia, seguimos Sussman.
7  Conforme Calpúrnio Flaco (declamação 50), aquele que propõe as leis seria um legumlator.
8  Isto é, um sacerdote que permite que seus filhos morram, segundo o ponto de vista do sacerdote, quando ele é capaz de 
salvá-los é culpado de assassinato, crime equivalente ao parricídio.
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se deteriorará. A reputação dos velhos é, certamente, a melhor; a esperança nos mais 

novos, todavia, é maior. A recordação do perdão é um grande estímulo ao zelo. Ó perda 
dos meus filhos, não importa que me firas com um ou vários golpes. Ó Fortuna, deste-
me filhos, tiraste-os? O Estado me concede os outros; e não me permitis conservar 
estes9? Quem me apunhalará? O carnífice (matará) um inocente ou um companheiro de 
armas laureado? Onde, afinal? Aqui entre os altares e os lugares dos sacrifícios10, onde 

fiz meus votos públicos, ou no campo de batalha, onde recentemente defendi as águias 
e as insígnias? Eu desejo a vós, meus dois filhos, tudo de melhor em vida; para esse 
aqui ofereço a minha própria vida. Ele se tornou mais querido a mim por causa do seu 

perigo, mas também pelo meu; vós, pela honra dada a mim, ele, pelo sangue. Se não me 

é permitido morrer no lugar do meu filho, morrerei com ele11.

9  Cf. Decl. Min. 259.10 e Calp. Decl. 44. Sussman indica hunc ao invés de hos, o que nos parece fazer mais sentido no contexto, 
por isso, adotamos a modificação proposta pelo tradutor inglês.
10  Cf. Plínio, Pan. 1.5 e Tácito, Ann. 16.31. Weber (1898, p. 21) cita como paralelos a essa passagem Plauto, Aul. 606; 
Decl. Mai. 12.26. Cf. ainda Lucr. 4.1237; Virgílio, Ecl. 5.65-66; Sil. 1.542-543. Weber (1898, p. 20) conclui com base nessas 
comparações que Flaco não pode ser datado antes de Lucano, Quintiliano, Tácito e o Panegírico de Plínio.
11  Em Decl. Mai. 6.6 e 9.8 encontramos o inverso, um filho que se oferece no lugar do pai.
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XXVII. Fortis inimicum diuitem seruans

Viro forti praemium. Desertor capite puniatur. Pauper et diues inimici. belli tempore 

diues se promisit fortiter facturum, si sibi mors pauperis decerneretur. decreta est. ambo 

processerunt in proelium: pauper fortiter fecit, diues deseruit. petit pauper praemio 
diuitis incolumitatem. diues contradicit. 

Sero coepit hic miles, iudices, mortem contemnere. Ego tacui cum peterer, hic uiuere 

iubetur et queritur. Expectaui diu diuitem, ut ille potius quod promisit, impleret. Ab 

ipso quoque diuite inire debeo maximam gratiam: quod ille debebat, ego solui. Idem in 
praemio facio quod in proelio: seruo ciuem, commilitonem meum protego. Idem eris in 
aeuum, qui semper adhuc fueris.
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27. O herói que salva o seu inimigo rico

Haja uma recompensa para um herói. Um desertor seja punido com a morte. Um pobre e 

um rico eram inimigos. Durante a guerra1, o rico prometeu lutar bravamente se lhe fosse 

concedida a morte do pobre. Assim foi decretado. Ambos foram para a guerra: o pobre 
lutou bravamente, o rico desertou. O pobre requer como recompensa a incolumidade do 

rico. O rico contesta.

(O POBRE AOS JUÍZES) Tardiamente, juízes, esse soldado começou a desprezar a 
morte. Eu me calei quando ele pediu minha morte; ordena-se que esse homem viva 

e ele se queixa. Durante muito tempo, esperei2 que o rico, entre todos, cumprisse o 

que prometeu3. Devo também receber, do próprio rico, a mais profunda gratidão4: o 
que ele devia, eu cumpri. Para a recompensa, faço o mesmo que fiz na guerra: salvo 
um cidadão, protejo meu companheiro de batalha. Serás para sempre o mesmo que 

sempre foste até aqui.

1  “Belli tempore”, uma expressão temporal utilizada apenas por Calpúrnio Flaco dentre os autores de declamações, sublinha 
Sussman (1994, p. 180).
2  Sussman (1994, p. 180) entende que, através desse discurso, o pobre almeja deixar evidente que, ainda que sua vida 
estivesse em risco, ele era tão patriota que desejava que o homem rico lutasse heroicamente e sua cidade vencesse a batalha 
contra o inimigo. No entanto, o rico desertou e foi necessário que o pobre o fizesse.
3  Para Aizpurua (2005, p. 231, n. 92), o pobre queria que o homem rico, mostrando a coragem que ele prometera, contribuísse 
para a vitória de seu exército, mesmo à custa de sua própria morte.
4  Sussman (1994, p. 180) informa que a frase inire gratiam é bastante comum com a preposição a designando a pessoa a quem 
se reconhece gratidão, especialmente nas comédias, por exemplo, Plauto, Cist. 7; St. 514.
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XXVIII. Diues fortis inimicus duorum

Diues duobus pauperibus inimicus. promisit se fortiter facturum, si sibi mors unius 
decerneretur. decreta est. alter C. D. diues fortiter fecit. petit praemio mortem illius, qui 
contradixerat. alter C. D. 

Ego quidem uerba facturus in alterius periculo nuper in meo tacui, cum praemium 

peteret iniustum, qui per leges necdum posset petere uel iustum. Per tot innocentium 

capita grassatur: hunc relinquit, hunc arripit; hunc timore punit, hunc morte.
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28. O herói rico inimigo de dois pobres

Um rico era inimigo de dois pobres. Prometeu lutar bravamente se a morte de um 

deles lhe fosse concedida. Assim foi decretado. O outro pobre contesta. O rico lutou 

bravamente. Requer como recompensa a morte daquele que tinha contestado. O outro 

contesta.

(O SEGUNDO POBRE AOS JUÍZES) Eu, decerto, pronto a tomar a palavra estando o outro 
em perigo, há pouco me calei estando eu em perigo, quando aquele homem pediu uma 

recompensa injusta, que pelas leis1 sequer poderia pedir, ainda que fosse justa2. Passa 

por cima de tantos3 inocentes: desampara um, agride outro; pune com medo um, com a 
morte outro4.

1  Sussman (1994, p. 182) aponta o uso incomum da preposição per (leges) com função ablativa, uso registrado também em 
Decl. Min. 277 e 302, e Civ. 3.1.1.
2  Aizpurua (2005, p. 232, n. 95) comenta que, na maioria das vezes, nas declamações, a lei concede uma recompensa ao herói 
após lutar e vencer (como nas declamações 15, 25, 26, 27, 28 e 36); mas não o autoriza, como aqui, a negociar antecipadamente 
a recompensa que quer receber.
3  Note-se a amplificatio no uso do advérbio tot; quando, na verdade, os sujeitos da frase são os dois pobres.
4  Na construção latina, note-se a anáfora do pronome hunc, a tripla repetição dos verbos terminados em it (relinquit... arripit... 
punit) e o assíndeto.
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XXIX. Fortis diues inimici alteram filiam petens

Pauper et diues inimici. pauperi duae filiae. belli tempore promisit se diues fortiter 
facturum, si in matrimonium sibi pauperis una filia daretur. populus tacente paupere 
decreuit. diues fortiter fecit. puella se interemit. petit diues aliam. pauper C. D. 

Priusquam fortiter faceret, postulauit, confisus id sollicito extorquere se populo, quod 
impetrare a uictore non posset. Ducat diues aliquam, sed aequalem, ducat uolentem. 
Velis enim nolis, suspecta res est amator inimicus. squalor et maeror, gemitus et luctus: 
inimici filia talis adamatur? pauper et diues: iniquum est matrimonium. ne pecora 
quidem iugum nisi paria succedunt. Ego autem quid faciam? laqueum filiae soluam, 
an flammeum superponam? facem nubenti praeferam, an rogum iacentis accendam? 
Aliter enim merces in timore promittitur, aliter honos in pace praestatur. Festinabit 

ad laqueum, properabit ad mortem. non creditis patri? credite uel sorori. si uicerit, ad 

patrem reuertetur, si uicta fuerit, ad sororem.
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29. O herói rico que pede a mã o  
da segunda filha do seu inimigo1

Um pobre e um rico eram inimigos. O pobre tinha duas filhas. Durante a guerra, o rico 
prometeu lutar bravamente se uma filha do pobre lhe fosse dada em casamento. A 
população concordou, dado o silêncio do pobre. O rico lutou bravamente. A menina se 

matou. O rico pede a mão da outra2. O pobre contesta.

(O POBRE AO POVO) Antes que lutasse bravamente, requisitou, confiante em extorquir 
de uma população alarmada aquilo que não poderia obter como vitorioso. Que o rico 

se case com outra, mas da mesma classe e se case com quem o deseje3. Queiras ou não 

queiras, um amante inimigo é alvo de suspeita. Mágoa e desalento, gemido e luto: é tão 
amada a tal filha do inimigo? Um pobre e um rico: um casamento injusto. Com efeito, 
nem os animais são postos sob o mesmo jugo se não formam par4. Eu, no entanto, o que 

farei? Desfarei o nó do pescoço da minha filha, ou colocarei o luzente véu na cabeça 
dela? Levarei adiante a tocha5 quando se casar ou acenderei a pira do funeral? De um 
lado, de fato, uma recompensa é prometida em um momento de apreensão; de outro, 

a honra é requerida em um momento de paz. Apressar-se-á à corda, precipitar-se-á à 

morte. Não acreditais no pai? Acreditai na irmã! Se tiver vencido, será devolvida ao pai; 

se for vencida, à irmã.

1  O leitor já pode ter notado a similaridade entre essa e as declamações 27 e 28. Há apenas uma pequena variação no tema: 
o rico pede a mão da filha do pobre em casamento, ao passo que, nas outras, a recompensa exigida é a morte do pobre.
2  Destaca-se o uso de aliam com sentido de “segunda”, assim como em César, Gal. 1.1.1; Decl. Mai. 8.5; e Apuleio, Met. 5.10; 
10.14.
3  Note-se na frase em latim a anáfora do verbo ducat, a aliteração da consoante d e o assíndeto.
4  Metáfora agrícola utilizada também na declamação 24; em Ovídio, Ep. 9.27-30; Virgílio, G. 3.169 e Juvenal 6.207-8.
5  Aizpurua (2005, p. 232, n. 98) lembra que era costume, em Roma, levar tochas acesas diante da procissão do casamento, 
ainda que a cerimônia fosse realizada à luz do dia, assim como nas procissões fúnebres. Para o tradutor francês, “a oposição 
entre as tochas nupciais e funerárias é um lugar-comum patético da literatura latina” (l’opposition entre torches nuptiales et roches 

funéraires est un lieu commun pathétique de la littérature latine). 
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XXX. Nepos ex meretricio susceptus

Qui habebat filios frugi et luxuriosum, <luxuriosum> ob amore<m> meretricis abdicauit. 
abdicatus se ad meretricem contulit. illic cum aegrotare coepisset, misit ad patrem et 

commendauit illi filium de meretrice susceptum rogans, ut eum in familiam recipiat, et 
obiit. uult illum senex in familiam recipere. reus est alteri filio dementiae. 

Necesse est me hodie in hac causa amplius dolere quam dicere. Pius est sine dubio filius, 
qui in patre mentis errorem morbo potius assignat et fato quam moribus. miseranda 

potius in meo patre quam accusanda dementia est. Multum potest abdicatio, cum 
timetur; post ex pudore iam liberius erratur. Vos interrogo, iudices, utrum sit sanus, qui 

et suos abdicat et adoptat alienos. Adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae 
et iuris imitatur. In quo puero nescio, quid sit indignius, utrum patris origo quod est 

dubia, an matris origo quod certa est. Dixit ille suum filium, dixit ut amator, dixit immo 
ipse iam parum sanus.
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30. O neto nascido de uma prostituta

Um homem tinha dois filhos: um prudente e um libertino1; deserdou o <libertino> por 

amar uma prostituta. O deserdado se mudou para a casa da prostituta. Como teria 

começado a ficar doente lá, foi ao seu pai e confiou a ele o filho concebido pela prostituta, 
pedindo que fosse recebido na família, e morreu. O velho quis acolhê-lo na família2. É 
acusado de demência3 pelo outro filho.

(O FILHO AOS JUÍZES) É necessário que hoje, nessa causa, eu me queixe mais do que 
argumente. É, sem dúvida, um filho honesto aquele que, considerando o pai, atribui um 
erro a uma doença mental4 e mais ao destino do que a seu caráter. No caso do meu pai, 

a demência deveria gerar antes piedade do que acusação. A deserção tem muito poder 

quando é temida; logo, já longe o pudor, erra-se com mais liberdade. Pergunto-vos, 

juízes: porventura está são aquele que deserda seus filhos e adota outros5? A adoção é 

um ato nobre, não é? Ela imita os privilégios da vida e da justiça. Não sei, no caso desse 

menino, o que é mais indigno, se6 a origem do pai, que é dúbia, ou a origem da mãe, que 

é certa. Ele disse ser seu filho, disse-o como um apaixonado; ele, de fato, o disse estando 
já pouco são.

1  O filho foi deserdado devido ao seu relacionamento com a prostituta, mas o termo luxuriosus, como destaca Sussman (1994, 
p. 186), refere-se também a uma vida extravagante regada a sexo, comida e bebidas, como aparece nas declamações 9, 17, 20, 
de Flaco e, mais especificamente, Decl. Min. 260.7.
2  Uma situação muito semelhante é representada por Sêneca, Con. 2.4; a única divergência é que o avô de fato adota a criança, 
ao passo que, em Flaco, ele apenas o considera, como fica subentendido. 
3  Cf. Quintiliano, Inst. 7.3.2 e 7.4.25; Decl. Min. 316.1, 349.2-4.
4  Para dementia como morbus, cf. Sêneca, Con. 2.3.12, 2.6.5, 10.3.7-8 e Decl. Min. 316.1. Para atribuição de doença ao fatum, cf. 
Tácito, Ann. 1.39, Hist. 4.72.
5  Para uma ideia mais geral de adoção de estranhos como herdeiros da família, cf. Calpúrnio 24.
6  Para Weber (1898, p. 21-22), ao invés de um mais simples e regular num, o autor utiliza uma construção que se tornará 
comum só no latim tardio.
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XXXI. Adulterae soror et mater

Et matres et sorores in adulterio deprehensas liceat occidere.  Quidam cum sororem 

deprehendisset, occidit. furorem passus resipiit. inuenit et matrem. non occidit. 

abdicatur a patre. 

Soror errauit, insaniendum est; mater adulterauit, domo patria carendum est. Hic exitus 

uenit, ut, ex quo malo furor coeperat, ex eo sanitas nasceretur. Voluit me explorare 

fortuna, an agnoscerem meos. Si haec poena adulterae, quid pudori super? o importuna 

sanitas, ideone redisti, ut mihi adulterium matris ostenderes? Abdicatus hic iterum quasi 

furiosus errabo, sed certe sine mente secura.
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31. Mãe e filha adúlteras1

Permita-se matar mãe e irmãs descobertas em adultério2. Depois que um homem teria 
flagrado sua irmã em adultério, a matou. Teve um ataque de loucura e se recuperou. 
Descobriu sua mãe em adultério. Não a matou. Foi deserdado pelo pai.

(O HOMEM AOS JUÍZES) Minha irmã errou, fui levado à insanidade; minha mãe cometeu 
adultério. Fui expulso da casa do meu pai. Daí veio o resultado: a loucura teve origem 
naquele mal e dele mesmo nasceu a sanidade. A sorte3 quis me testar ou fazer com que 

conhecesse meus familiares4. Se essa é a punição de uma adúltera, o que resta além do 

pudor5? Ó importuna sanidade6, por que retornaste para me expor ao adultério da minha 

mãe? Deserdado, e já praticamente insano mais uma vez, sairei andando sem destino, 
mas certamente sem a consciência tranquila7.

1  Outras leis e punições de adultérios podem ser encontradas, ainda em Calpúrnio Flaco, nas declamações 17, 48 e 49. Para 
Sussman (1994, p. 189), o acréscimo das irmãs na punição é oriundo da legislação grega.
2  Na declamação 23, encontramos outro exemplo de lei que permite aos filhos matar as mães flagradas em adultério.
3  Para personificação da Fortuna, cf. Calpúrnio Flaco, 26, 42, 44.
4  Para Sussman (1994, p. 189), o filho usa o argumento de ter sido testado como pretexto (color) para não ter matado sua mãe. 
Cf. Decl. Min. 259.15.
5  Aizpurua (2005, p. 232, n. 99) entende essa frase do seguinte modo: se uma mulher adúltera escapa da morte e se só seu 
filho é submetido às consequências do seu erro, não há muita vantagem em permanecer virtuosa.
6  Para o uso de importunus nesse mesmo sentido, cf. Virgílio, G. 1.470.
7  Como indica Aizpurua (2005, p. 232, n. 100), no primeiro ataque de loucura após o assassinato de sua irmã, o jovem não 
precisaria se arrepender, já que tinha cumprido seu dever, mesmo doloroso, ao passo que, no segundo ataque, ele sempre se 
incomodaria com o remorso de ter deixado viva sua mãe culpada.
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XXXII. Desertor pater  

oratoris et militis

qui filios habebat unum oratorem, alterum militem, reus proditionis factus est. pendente 
iudicio miles fortiter fecit. petit praemio abolitionem iudicii. contradicit frater orator. 

quemadmodum uixerit pater, apparet in liberis. publicae utilitatis est omnium reorum 

iudicari causas, ne aut nocens euadat poenam aut innocens patiatur infamiam. gloria 

quantum nobis honoris attulerit, tantum uirtutis exposcit. innocentiam patris dum 

liberare quaeris, infamas. homini uerecundo in eiusmodi crimine longe grauior est 

fama quam poena. uetus, iudices, dictum est, ut aurum igni, itidem innocentiam iudicio 

spectari solere. melius est patri uirtutum tuarum argumento te prodesse quam praemio.
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32. O desertor pai de um soldado e de um orador1

Um homem que tinha dois filhos, um orador e o outro soldado, foi acusado de traição. 
Estando o julgamento pendente, o soldado lutou bravamente. Pediu como recompensa a 

anulação do julgamento. O irmão orador contesta.

(O FILHO ORADOR AOS JUÍZES) O modo como meu pai viveu está evidente em seus 
filhos2. É de utilidade pública3 que os processos de todos os réus sejam julgados para que 

ou os culpados não escapem da punição ou os inocentes não sofram a infâmia. A glória4 

nos terá trazido tanto de honra quanto requer de coragem. Enquanto buscas provar a 

inocência do pai, o difamas. Para um homem honesto, em um crime desta natureza, a 

reputação é mais importante do que a punição. Há um velho ditado, juízes, que diz: como 
o ouro é habitualmente testado ao fogo, do mesmo modo a inocência o é em juízo5. É 
melhor que ajudes nosso pai com o exemplo da tua coragem do que com tua recompensa.

1  Conforme sinaliza Sussman (1994, p. 191), tal competição seria especialmente familiar para estudantes mais novos, 
iniciantes no estudo de Virgílio (A. 11.378-444) e atentos à proeminência do confronto entre Drances e Turno. Cf. ainda 
Cícero, Mur. 19-30.
2  Para Sussman (1994, p. 191), o sucesso profissional dos filhos é prova da virtude do pai e atesta a incapacidade de cometer 
uma traição.
3  Para a frase publica utilitas nas declamações, cf. Decl. Min. 262.1; 333.16; 339.15; Decl. Mai. 4.4; Sêneca, Con. 6.5.
4  A frase é ambígua e permite duas interpretações. Para Sussman (1994, p. 192), se a glória for do filho soldado, o orador está 
dizendo que seu sucesso como herói faz com que ambos sejam corajosos no julgamento de seu pai, mas se a glória se referir 
ao pai, o acusado de traição, seria irônico referir-se a ele sendo inocente num julgamento, assim como mostrar-se orgulhoso 
de ser seu filho ao defendê-lo. Sussman ainda levanta a hipótese de não haver nenhum referente explícito, como uma sententia. 
Aizpurua (2005, p. 233, n. 101), por sua vez, entende que a glória deve ser a do soldado, que reflete sobre toda a família, mas 
que exige que ele tenha a coragem de participar do julgamento de seu pai, em vez de usar a recompensa para interromper o 
julgamento, pondo em questão a inocência do acusado.
5  Cf. Cícero, Fam. 9.16.2; Off. 2.38, Ovídio, Tr. 1.5.25; Sêneca, Dial. 1.5.9-10; Plínio, Nat. 33.62, Vulgata, Prov. 17.2-3.
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XXXIII. Amator meretricis dominae

meretrix seruum suum amantem se in crucem agit. appellat tribunos ille de iniusto 

supplicio. 

miror quidem a muliere tam comi crucis nomen auditum, quae nullum umquam nisi 

amore cruciauerit. amor animi peculiare secretum est. accusatur a nobis amor et homo, 

qui deum nostrum patitur? Esset meum crimen aut error, si te solus adamassem.
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33. O amante escravo da prostituta1

Uma prostituta manda à cruz seu escravo apaixonado por ela. Ele apela aos tribunos 

alegando punição injusta.

(O ESCRAVO) Admira-me, por certo, ouvir o nome da cruz por uma mulher tão benévola, 
que nunca tinha crucificado2 ninguém a não ser no amor. O amor guardado em meu 

peito é uma questão pessoal e privada. O amor3 é acusado por nós, e também o homem 

que se submete a esse nosso deus? Seria meu crime ou meu erro se tivesse sido o único 

a ter me apaixonado por ti4.

1  Mais exemplos desse tema podem ser encontrados na Decl. Mai. 14. Ainda que o homem não seja um escravo, na Decl. Mai. 

15 é apresentada a visão da mulher. Para mais casos de apelo aos tribunos por castigo injusto, cf. Calpúrnio Flaco 17.
2  Um jogo metafórico e literal do termo. Na poesia amorosa, cf. Catul. 76.10; 85.2; 99.4, 12. Nas declamações, cf. Calp. 37 
e 49.
3  O Cupido, como é comumente representado o deus do amor.
4  A frase é uma reminiscência da causa do exílio de Ovídio: perdiderint cum me duo crimina, carmen et error (Tr. 2.207); mais 
exemplos da oposição crimen e error em Ovídio, cf. Ep. 17.48; Met. 3.141-2; Pont. 3.3.75.
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XXXIV. Raptam pater uinculis tenens

Rapta raptoris mortem aut indotatas nuptias petat. Raptam pater uinculis continet, raptor 

duci ad magistratus desiderat. 

Nihil equidem leges clementius parauerunt, quam quod de lege raptarum non licet alii 

iudicare. medius his nemo est. sum reus, sed exhibe iudicem meum! Pro deum atque 

hominum fidem! in qua ciuitate raptor solutus est, in ea rapta uincitur?
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34. O pai que mantém a filha estuprada na corrente1

Uma mulher estuprada escolha entre a morte do estuprador ou o casamento sem dote. Um 

pai mantém sua filha estuprada na corrente, o estuprador deseja que ela seja conduzida 
diante dos magistrados.

(ESTUPRADOR AOS MAGISTRADOS) As leis, certamente, nada prepararam de mais 
misericordioso do que o fato de que, sob a lei do estupro, não é permitido a outrem 

julgar. Ninguém se intromete. Sou réu, então apresenta meu veredito! Por deus e pela 

justiça dos homens! Em que sociedade um estuprador é absolvido, naquela em que uma 

estuprada é aprisionada?2

1  Caso semelhante pode ser encontrado em Sêneca (Con. 3.5 pater raptam continens) com os dois lados do caso, o discurso 
de defesa e o de acusação. Sussman (1994, p. 194) parece concluir que tanto a moça estuprada como o estuprador querem o 
matrimônio, razão pela qual o pai mantém a filha aprisionada em casa.
2  Em Sussman (1994), encontramos a seguinte construção latina: in qua ciuitate raptor solutus est? in ea rapta uincitur!. Em 
Håkanson (1978), apenas uma oração: in qua ciuitate raptor solutus est, in ea rapta uincitur?. Aizpurua (2005) segue Håkanson.
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XXXV. Mater et nouerca inuicem reae

Repudiata est a marito quae filium habebat. petit assidue, ut reconciliaretur. non 
impetrauit. postremo ait: “uindicabo me”. superduxit ille puero nouercam. obiit puer 
signis ambiguis cruditatis et ueneni. reas se inuicem faciunt repudiata mater et nouerca 

superducta. 

Totum nouerca commisit, quae uno tempore et maritum miserae praeripuit et filium. 
Comparate, iudices, non ante rerum argumenta quam nomina. quid matri deliquerat 

filius? neque enim temere sic filius de leui causa quasi priuignus occiditur. “Repudiata 
es” inquit; mariti haec culpa, non filii est, nec matris officium repudio deponitur, sed 
uxorium nomen amittitur. Dolor orbitatis conscientia facinoris augetur, et, si graue est 
amittere filios, longe grauius occidere. Nonne hoc dicit: “sola dominabor, cum et hic 
ueneno meo perierit et illa mendacio”? Iudicasti, pater, qui et repudiatam non accusando 

absoluisti et uxorem nouam non defendendo damnasti.

97



RETORNE AO SUMÁRIO

35. Mãe e madrasta se acusam mutuamente

Uma mulher que tinha um filho foi rejeitada pelo marido. Ela pedia constantemente que 
se reconciliassem. Não conseguiu. Em seguida, disse: “vingar-me-ei”. O homem trouxe1 

a seu filho uma madrasta. O menino morreu com suspeitos sintomas de indigestão 
e de envenenamento2. As rés, a mãe repudiada e a madrasta sucessora, se acusam 

mutuamente3.

(A MÃE AOS JUÍZES) A madrasta, que roubou de uma vez só o marido e o filho de 
uma miserável, cometeu isso tudo! Ela. Não confrontai, juízes, os motivos do delito 

antes dos títulos familiares4. Para uma mãe, como um filho teria delinquido? E um filho 
legítimo, decididamente, não é assassinado ao acaso, por um motivo banal, como se 

fosse um enteado. “Foi rejeitada”, disse; essa culpa é do marido, não do filho! E não 
foi abandonado o dever da mãe por causa do repúdio, apenas foi perdido o título de 

esposa. O sofrimento da perda do filho é agravado pela consciência do crime e, se é 
difícil perder os filhos, de longe é mais difícil matá-los. Porventura ela não disse isso: 
“só eu serei a senhora quando ele morrer por meio do meu veneno e ela, pela minha 
mentira”? Fizeste o julgamento tu, ó pai, que, ao não acusar a repudiada, a absolveste; 

e, ao não defender a nova esposa, a condenaste.

1  O verbo superducere é um termo genérico para “substituir a esposa”, quer após o divórcio, como aqui, quer após a morte. 
Cf. também Decl. Min. 327, em que é utilizado, de forma semelhante, o vocábulo introducta para a inserção da noverca. Sêneca 
omite ou evita o uso de superducere. A ocorrência da palavra é usada como argumento para datar as Declamações menores como 
posteriores a Quintiliano, como aponta Weber (1898, p. 15).
2  Cf. Calpúrnio Flaco, declamação 12.
3  As duas partes se acusam do crime de envenenamento. Para outro caso em que há uma madrasta envolvida em um 
envenenamento, cf. Calpúrnio, declamação 40. A situação de acusação mútua pode ser tecnicamente expressa pelo termo 
anticategoría, como classifica Quintiliano, Inst. 3.10.4, o que acontece com pouca frequência nas declamações, como aponta 
Sussman (1994, p. 196), provavelmente devido às possibilidades dramáticas que, geralmente, as madrastas ensejam (por 
exemplo, Sêneca, Con. 7.5; Decl. Mai. 1 e 2).
4  Para ênfase nas relações familiares, sobretudo sanguíneas, cf. Decl. Mai. 1.6; em um contexto superficialmente diferente, cf. 
Decl. Mai. 5.7 e Decl. Min. 246.2. Para a associação recorrente de madrastas com o envenenamento de crianças, cf. Quintiliano, 
Inst. 5.10.19 e Decl. Min. 327.3.
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XXXVI. Speciosus desertor

Desertor duci seruiat. Viro forti praemium.  Pauper et diues inimici. diues creatus est 

imperator. pauper sub illo cum filio specioso adulescente militauit. pauper fortiter fecit, 
adulescens deseruit. Diues iure † erit, pater praemio petit, ut occidatur. 

Filium meum si liberare non licet, saltem liceat occidere. Creditis, iudices, quod filio meo 
bene inimicus uelit, pater nolit? profiteor mortem me filii mei non quidem uelle, sed 
malle. Vos cogitate, quanto sint mala illa grauiora, quorum sunt etiam remedia crudelia. 

O fili, morere constanter! fac hoc saltem quasi meus filius.
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36. O desertor bonito

Um desertor sirva como escravo ao seu general1. Haja uma recompensa para um herói. 

Um pobre e um rico eram inimigos. O rico foi nomeado general. O pobre com seu 

filho, um adolescente bonito, serviu ao exército sob o comando do rico. O pobre lutou 
bravamente, o adolescente desertou. O rico vai † a juízo2; o pai pede como recompensa 

que seu filho seja morto3. 

(O PAI) Se não me é permitido libertar meu filho, que seja permitido, ao menos, matá-
lo4. Acreditastes, juízes, que o meu inimigo queria o bem ao meu filho e o pai não5? Eu 

declaro, por certo, não ter desejado a morte do meu filho, mas a prefiro. Considerais 
o quão mais dolorosos são esses males, cujos remédios também são os mais cruéis6. Ó 
filho, morre convicto! Pelo menos faz isso como convém a um filho meu.

1  A lei que obriga um soldado desertor a servir como escravo a um general é válida apenas nas declamações (LANFRANCHI, 
1938, p. 430-431). A punição mais comum, nesse contexto, é a execução; cf. Calpúrnio 15, por exemplo.
2  Seguimos Sussman (1994) e Aizpurua (2005): o verbo agit, ao invés de erit, seria a melhor construção para a sentença latina, 
discordando do que Håkanson propõe em sua edição. 
3  Como sublinha Sussman (1994, p. 198), o pai deseja a morte ao seu filho com receio de que ele sirva como escravo 
sexual do general; o que pode ser inferido devido ao uso do termo latino speciosus. Em Calpúrnio Decl. 3, 39 e 45, o tema da 
homossexualidade também é abordado indiretamente.
4  Sussman (1994, p. 198) entende que o pedido do pai é que seu filho seja entregue à execução, provavelmente, sob os termos 
de patria potestas, expresso nas declamações através da lex indemnatorum (“a leis dos condenados sem julgamento”), o que exige 
uma causa por um acontecimento consumado, como a deserção, por exemplo, mas não um caso antecipado de assédio como 
subentende-se na leitura dessa declamação. Por outro lado, o pai pode estar perguntando, embora isso não seja evidenciado 
no texto, se o tribunal permitirá que o processo normal de acusação e execução ocorra nos termos dos estatutos para deserção 
como crime capital. 
5  Como indica Sussman (1994, p. 199), a oração introduzida por quod mais o verbo no subjuntivo após uerba sentiendi et dicendi 

não é muito recorrente. Note-se que o orador está jogando com uma situação inusitada: um pai implorando para matar seu 
filho, enquanto seu inimigo quer mantê-lo vivo.
6  Cf. Calpúrnio Flaco 10 e Lívio, Praef. 9. Aqui, novamente, o declamador está se referindo cuidadosamente às possíveis 
demandas sexuais do general e à escolha da morte para o filho. Tanto este como o texto de Lívio devem ser tomados no 
contexto de comportamentos imorais, especialmente de assédio.
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XXXVII. Filius meretricis suae redemptor

Diuersas meretrices amabant pater et filius. pater filio pecuniam dedit, ut amatam patris 
redimeret. ille suam redemit. abdicatur. 

Rideri me, iudices, opinabar a patre, cum se quoque amare dicebat. pater quod patior, 

agnoscit! Quid in me pater reprehendat, ignoro: et amandam meretricem consentit 
et emendam. Sciebas utique, quid mallem. <Im>paria sunt nobis in amore tormenta: 
primum, quod amor uelis nolis in senectute frigidior est.
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37. O filho redentor da sua prostituta1

Um pai e seu filho amavam diferentes prostitutas. O pai deu dinheiro ao filho para que 
lhe comprasse a sua amada2. O filho comprou a dele. Foi deserdado. 

(O FILHO AOS JUÍZES) Eu pensava que meu pai zombava de mim, juízes, quando dizia 
que também estava apaixonado3. Meu pai sabe o que eu sofro! Não sei por que meu pai 
me repreende: ele consente que se ame uma prostituta e que ela seja comprada. De 
qualquer maneira, sabias o que eu preferiria. No amor, para nós, há tormentos <ím>pares4: 
primeiramente, queiras ou não, o amor é mais fraco5 na velhice.

1  O enredo desta declamação é uma pequena variação daquele na Decl. Min. 356, em que se pode conhecer a argumentação 
do pai, situação oposta à apresentada por Flaco. Para Sussman (1994, p. 200), esse enredo, bem como o das Decl. Min. 330 e 
344 Decl. Min. 330, se assemelha aos da Comédia Nova.
2  Como lembra Aizpurua (2005, p. 233, n. 106), essa situação deixa implícita a condição de escravidão da prostituta.
3  Sussman (1994, p. 200) chama atenção para o comportamento do filho, que expressa a loucura amorosa de um velho 
apaixonado sendo ainda um jovem, uma conduta, costumeiramente, dos velhos representados nas comédias como lembra 
Aizpurua (2005, p. 233, n. 107). Para o tradutor inglês, o verbo rideri ajuda a criar uma atmosfera cômica nessa declamação.
4  A palavra tormentum não é muito frequente no contexto amoroso como sublinha Sussman (1994, p. 201); no entanto, a 
metáfora do sofrimento amoroso como forma de tortura é bastante recorrente nas declamações, cf. Calp. 33, e também no 
gênero elegíaco, vide as elegias de Tibulo e Propércio, por exemplo.
5  Cf. Decl. Mai. 2.14; Ov. Am. 2.1.5; 2.7.9; Juv. 6.325-326; 369. Sen. Dial. 14.19.4; Arist. Rhet. 2.13.1389b31; Virgílio, G. 3.97.
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XXXVIII. Dementiae reus a tribus filiis

Ex tribus filiis duo patrem dementiae accusauerunt et superati secundum legem puniti 
sunt. tertius instituit accusare. reddit pater causam mortis uoluntariae. filius C. D. 

Quid tam potest esse <di>uersum? eius hic ab eo mors impeditur, cuius in altero iudicio 

uita reprehenditur! In illis, P. C., iudiciis grauior mihi fuit uindicta quam poena. Mors a 
uobis dabitur siue dementi remedium siue sapienti solacium. Natura mihi tres liberos 

dedit, fortunaque duos sustulit: uideturne uobis iusta causa esse moriendi? immo iam sera.
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38. O réu acusado de demência por seus três filhos1

Dois dos três filhos acusaram o pai de demência e, depois que perderam, foram punidos 
de acordo com a lei2. O terceiro interpôs uma acusação3. O pai apresenta o motivo pelo 

qual deseja se matar4. O filho contesta.

(O PAI AOS SENADORES) O que poderia ser tão <ad>verso? Aquele cuja morte, aqui, 
neste julgamento é impedida, em outro teve a vida condenada. Naqueles julgamentos, 

senadores, a defesa foi para mim mais onerosa do que a pena5. A morte é dada por 

vós quer como um remédio para a loucura, quer como um conforto para um sábio6. A 

vida me deu três filhos e a Fortuna me levou dois: não vos parece uma causa justa para 
morrer? De fato, até mesmo tardia.

1  Cf. a declamação 8 para mais exemplo de acusação do pai por insanidade. Para Sussman (1994, p. 203), poderíamos 
pressupor a existência do uso da lex indemnatorum porque o pai teve seus dois filhos assassinados após eles terem perdido a 
acusação de insanidade.
2  De acordo com Sussman (1994, p. 203), a pena de morte para um filho que deu início a um processo e o perdeu não tem 
correspondência real na legislação romana ou grega. Cf. Decl. Min. 313 e 331; Decl. Mai. 11; Bonner (1949, p. 112) e Lanfranchi 
(1938, p. 560-569).
3  Aizpurua (2005, p. 234, n. 100) entende que o motivo que desencadeou a ação judiciária é a responsabilidade indireta do 
pai sobre a morte dos outros dois filhos.
4  Para apresentação, diante do senado, de motivos para o suicídio, cf. declamação 20.
5  Seguimos a interpretação de Sussman (1994, p. 203) ao entender in illis iudiciis (“naqueles julgamentos”) como aqueles 
que ocasionaram a morte dos dois filhos através da lex indemnatorum (cf. nota acima); o enredo não deixa claro se houve duas 
acusações separadas ou se foram iniciadas ao mesmo tempo, ou ainda se houve apenas uma única ação movida pelos dois 
filhos.
6  Para o contraste de remedium e solacium cf. Decl. Mai. 4; 5; Sêneca, Ep. 78.3; Nat. 6.2.1. Sussman (1994, p. 204) propõe que se 
ele de fato é mentalmente incompetente, a morte será uma cura; mas, se ele estiver são, será um alívio, pois, de outra forma, 
ele ganharia o caso contra seu terceiro filho e testemunharia a morte dele também. Sobre o sentimento de que a morte pode 
oferecer alívio do sofrimento, cf. Decl. Min. 335 e 377; Decl. Mai. 4.
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XXXIX. Fortis uiri filius tyranno deditus

Absentis uiri fortis filium tyrannus petit sibi dedi denuntians bellum. accepit. regresso eo 
suadetur bellum tyranno indici. uir fortis contradicit. 

Profiteor me filium nec desiderare nec habere. Nescio, an hoc bellum fuerit in tempore 
suo iustum; nunc certe coepit esse iam serum. “At enim filius uiri fortis est”. quid? hoc 
non erat, cum dabatur? O fili, si tamen hoc nomen, quod natura dedit, fortuna non 
abstulit, agnosce te filium uiri fortis, uince feliciter, id est, peri fortiter! haec est enim 
tua iam sola uictoria.
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39. O filho do herói que se rendeu a um tirano1

Um tirano, ao declarar guerra, exigiu que o filho do herói que estava ausente fosse 
entregue a ele. Conseguiu. Tendo regressado, é aconselhado a proclamar guerra ao 

tirano. O herói contesta.

(O HERÓI AO POVO) Eu anunciei que não quero meu filho de volta, que não tenho filho2. 

Não sei se essa guerra terá sido justa naquele momento3; agora, certamente, já começa 

a ser tarde4. “Dir-se-á, porém, que ele é filho de um herói”. Como? Ele não o era quando 
era estava sendo entregue? Ó filho, se, todavia, esse nome que a vida te deu, a Fortuna 
não tirou, reconhece-te como filho de um herói, triunfa com bravura, isto é, morre com 
coragem! Essa já é, com efeito, a tua única vitória.

1  Como sublinha Sussman (1994, p. 205), esse não é um discurso judicial, mas deliberativo, como outros que aparecem nos 
Excerpta. Outro exemplo desse tema pode ser encontrado na Decl. Min.in. 253, que também pode ser entendida como uma 
suasória. Quanto ao assunto implícito dessa declamação (um estupro), Sussman defende uma proximidade com aquela do 
excerto 36, mas em uma situação mais próxima da declamação 45. Ressalta-se, de igual modo, que os tiranos eram conhecidos 
por seus apetites heterossexuais (Decl. Min. 282) e homossexuais ( Juv. 10.306-309).
2  Tendo como pressuposto que o filho teria servido sexualmente ao tirano, o pai afirma que seu filho perdeu a honra e não 
é mais considerado como filho; por esta razão, a única saída honrosa para o filho é a morte.
3  A frase em latim, in tempore suo, como sublinha Sussman (1994, p. 205-206), é incomum no latim clássico, já que essa ideia 
temporal é expressa pelo caso ablativo sem a preposição in. De acordo com a segunda acepção do OLD para tempus, o uso 
dessa preposição remete ao latim vulgar.
4  Para a doutrina de bellum iustum, cf. Cícero, Off. 1.36.
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XL. Morietur, antequam nubat

Veneficii sit actio.  Adulescens petit nuptias uirginis a patre. pater uirginis ad uxorem 

retulit. illa respondit: “ante morietur, quam illi nubat”. pater eidem adulescenti despondit 
et diem nuptiis dixit. intra diem puella obiit dubiis signis cruditatis et ueneni. quaestionem 

cum de familia pater haberet, ex ancillis una confessa est adulterium cum illo iuuene 

matris intercessisse. pater accusat ueneficii matrem. 

Quaeritur, filiam cruditate an ueneno interfeceris, nam et cruditas uirginis crimen est 
matris. “Morietur, ante quam nubat”, et mortua est. o impiam diuinationem uel potius 
denuntiationem! o infelix puella! ego tibi parabam nuptias, mater exequias. Placuit in te 

sponso tuo similitudo materna. Ego te, fateor, occidi, dum cum matre contendo.
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40. Ela morrerá antes que se case1

Seja julgável o crime de envenenamento. Um adolescente pediu a mão de uma menina em 

casamento ao seu pai. O pai da menina contou a novidade para sua esposa. Ela respondeu: 
“ela morrerá antes que possa se casar com ele!”. O pai concede a mão dela ao adolescente 
e marca o dia do casamento. A menina morreu antes do dia2 do casamento com dúbios 

sintomas de envenenamento e indigestão. Como o pai fez um interrogatório entre os 

membros da casa, uma das escravas confessou ter existido adultério entre aquele jovem 

e a mãe. O pai acusa a mãe de envenenamento3. 

(O PAI À RÉ) Busca-se (saber) se terias matado a minha filha por indigestão ou com 
veneno, pois a indigestão da menina é o crime da mãe. “Ela morrerá antes que se case”, 
e morreu. Ó ímpia premonição, ou melhor, ameaça. Ó menina infeliz! Eu preparava-te 
um casamento, tua mãe um funeral. (O PAI À SUA FILHA) A semelhança com tua mãe 
agradou ao teu pretendente4. Eu, confesso, te matei ao comparar-te5 com tua mãe.

1  O mesmo título (morietur antequam nubat) se repete em Decl. min. 354. Já em Sêneca (Con. 6.6), o título é distinto (adultera 

venefica), mas o enredo da declamação é semelhante (cf. também Con. 2.4.1), em que o título da declamação de Flaco e de 
Pseudo-Quintiliano apareça cinco vezes ao longo do texto senequiano.
2  Ressalta-se o estilo abreviado de Flaco nessa narrativa se comparado ao estilo de Sêneca. Em Flaco: intra diem puella obiit. 
Em Sêneca (6.6) e na Declamatio minor 354, em contrapartida, temos, respectivamente, decessit puella ante diem nuptiarum e ante 

diem nuptiarum subito perit.
3  Na Decl. Min. 354, há uma informação que não consta nesse enredo: o pai flagrou o menino conversando com sua esposa, 
o que, provavelmente, o induz a casar sua filha com o jovem a fim de que termine com o relacionamento que poderia existir 
entre sua esposa e o jovem. Podemos pressupor que a escrava foi torturada antes de confessar o adultério, o que em Sêneca 
é dito explicitamente.
4  Para Sussman (1994, p. 208), a brevidade da narrativa e a ausência de um contexto mais claro dificultam a interpretação 
dessa passagem. Todavia, sabe-se, a partir das versões de Sêneca, de Flaco e de Pseudo-Quintiliano, que o adultério ocorreu. 
Diante desse cenário, Sussman postula que o jovem, ao perceber — ou até mesmo ter sido encorajado pelo pai — que a 
menina se parecia com sua mãe e era muito mais jovem, a teria pedido em casamento. A mãe, enciumada e enfurecida, quando 
descobre o que ele fez, vê sua filha como rival e a ameaça.
5  Note-se que apenas na declamação de Flaco o jovem pede a mão da menina em casamento. Na versão senequiana e na de 
Pseudo-Quintiliano, o pai sugere o encontro ao suspeitar da relação entre o jovem e sua esposa. Sussman (1994, p. 208-209), 
interpretando contendo como “trazer à comparação”, presume que, assumindo a existência da relação entre a madrasta e o 
jovem, o pai resolve averiguar a verdade e exalta a virtude da menina (talvez como uma versão mais nova de sua mãe) para o 
jovem, que então dirige sua atenção para a moça e lhe propõe casamento, desencadeando a ameaça da mãe e, finalmente, seu 
envenenamento.
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XLI. Rapta ab ephebo stuprata

Raptarum lex. Rapuit quidam uirginem et ephebo, quem amabat, tradidit stuprandam. 

rapta ad magistratus producta mortem ephebi petit. offert se ille, qui rapuit. 

Ego, iudices, rapui, ego domum duxi, ego pariter inclusi, ego uim duobus feci. Perire 

mihi satius est quam hunc uidere pereuntem. callide, puella, commenta es: unum petis, 
ut duos pariter occidas.
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41. A menina estuprada por um adolescente1

A lei do estupro de mulheres2. Alguém raptou uma virgem e entregou a um adolescente3, 

o qual ela amava, para que fosse estuprada. Levada diante do magistrado, ela pediu a 

morte do adolescente. Aquele que a raptou se oferece (no lugar) dele.

(O SEQUESTRADOR) Eu que a raptei, juízes; eu que a levei para casa; eu que os prendi 
juntos; eu que agredi a ambos4. É preferível morrer do que vê-lo morrendo5. Habilmente, 

menina, calculaste: pedes um para que mates dois ao mesmo tempo6.

1  Essa parece ser uma situação única no conjunto das declamações latinas. Sêneca e Pseudo-Quintiliano não apresentam 
qualquer caso próximo a este. 
2  Para comentários acerca dessa lei, cf. declamação 16. Para mais exemplo de alguém se oferecendo no lugar de outra pessoa 
em uma condenação, cf. declamação 26.
3  Note-se uso do vocábulo grego ephēbos em única ocorrência, como sublinha Sussman (1994, p. 210), ao invés de adulescens 
ou iuuenis. Essa mudança de vocábulo parece ser uma reminiscência da comédia nova grega.
4  É preciso notar a quádrupla repetição do pronome ego enfatizando a culpabilidade do jovem.
5  Forte ênfase na ideia de morrer com o uso de duas formas de pereo na primeira e última posição na frase. Cf. Con. 1.2.32; 
2.4.2; 7.6.7; Decl. Mai. 3.17.
6  Em um caso em que um homem viola duas mulheres em uma única noite, espera-se que o homem peça desculpas a uma 
delas (Con. 1.5.2). Como é comum, o orador aqui sugere que, se ele não obtiver permissão para servir como substituto na 
morte de seu amigo, ele se suicidará.
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XLII. Orba confessa sacrilegium

Magistratus de confesso sumat supplicium. De iniusto supplicio tribunos appellare liceat. 
Quae quattuor liberos habebat, amissis tribus et marito detracta est a filio, cum laqueum 
induisset. sacrilegium in ciuitate commissum est. adiit ipsa magistratus et dixit a se 

factum. vult de illa supplicium sumere. appellat pro ea filius tribunos de iniusto supplicio. 

Cum subito fortuna, sicut solet, ipsa suis muneribus inuidit. “Alius” inquit “pro alio 
agere non potest”: alius est ergo qui filius est? Confessio uoluntaria suspecta est. 
Confessionem sceleris appellas uocem doloris. Misericordiae uestrae maximum munus 
est seruare nolentem.
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42. A mulher que perdeu  
os filhos confessa um sacrilégio1

Um magistrado possa infligir uma punição a um réu confesso2. Seja permitido apelar aos 

tribunos contra punição injusta3. Uma mulher tinha quatro filhos; tendo perdido três 
deles e o marido, foi resgatada pelo filho quando apertava o nó para se enforcar. Um 
sacrilégio foi cometido na cidade. A mulher se apresenta ao magistrado e confessa tê-

lo feito. O magistrado deseja puni-la pelo sacrilégio. O filho apela em favor dela por 
condenação injusta.

(O FILHO AOS TRIBUNOS) (...lacuna)4 quando, subitamente, a Fortuna, como de costume, 

inveja seus próprios presentes. “Uma pessoa qualquer”, disse, “não pode falar em favor 
de outra”. Aquele que é o filho, então, é uma pessoa qualquer? A confissão voluntária é 
suspeita. Chamas a voz do sofrimento de confissão do crime. O maior dever da vossa 
misericórdia é salvar essa que se recusa a ser salva.

1  Sussman (1994, p. 212) e Aizpurua (2005, p. 234, n. 117) indicam que sacrilegium é comumente utilizado no sentido de 
“assalto a um templo”, como em Decl. Min. 324 e em Sêneca (Con. 8.1). Para Bonner (1949, p. 106), o sacrilégio, um roubo 
em algum templo, era originalmente punido com a morte nas leis romana e ática. Para outros casos, ainda em Flaco, de 
pessoas que se oferecem para o castigo em um contexto religioso, cf. declamações 19, 26 e 44. Sêneca (Con. 8.1) oferece um 
enredo muito próximo ao da declamação 42 de Flaco — no entanto, a mulher perdeu o marido e dois filhos (de um total não 
especificado). Como em Decl. Min. 314, os pontos críticos para argumentar seriam a definição de uma confissão e a dúvida 
sobre ter cometido ou não o sacrilégio. Aqui, a ênfase é colocada na trágica mudança de eventos devido à Fortuna: o filho está 
como a parte interessada em contestar o castigo de sua mãe perante os tribunos, e a confiabilidade de uma confissão feita 
durante os distúrbios emocionais da mulher é o último apelo à piedade. 
2  A lei relativa à confissão reflete o procedimento legal grego e romano. Os magistrados romanos poderiam exercer algum 
poder discricionário ao decidir se a confissão era ou não verdadeira. 
3  Para mais exemplo de apelo aos tribunos em caso de punição injusta, cf. decl. 17.
4  Aizpurua (2005), em sua edição, apresenta o texto com uma lacuna antes de cum. Sussman (1994, p. 213), por sua vez, 
apresenta como esse trecho foi interpretado por alguns editores do texto, um provável erro de algum copista ou ainda como 
simples corrupção do manuscrito. Sussman levanta a hipótese de essa ser o final de uma longa sentença em que houve a 
descrição de um tropo sobre a inconstância da Fortuna, como acontece em Sêneca (Con. 8.1).
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XLIII. Raptor excaecatus

Talionis sit actio. Raptarum lex.  Quidam rapuit et in raptu a puella excaecatus est. 

producta ad magistratus mortem optauit. raptor exigit talionem. 

Imperare poenam meam, non agere debebas nec esse eadem iudex et carnifex. Habet 

quisque nostrum suam legem: rapta capitis, excaecatus oculorum. Tu enim, puella, quid 
passa es? uirginitate caruisti. sollemne in his <annis> damnum, ut non dixerim uotum. 

erepta autem mihi lux est, ante quam morerer. O oculi, quos ego primus adamaui! digna 

fortuna uos ulta est, ut, qui me perdidistis, mecum periretis.
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43. O estuprador cego1

Seja admissível em julgamento a lei de talião2. A lei do estupro de mulheres3. Um homem 

estuprou uma menina e, durante o estupro, foi cegado por ela. Conduzida diante do 

magistrado, optou pela morte dele. O estuprador exige a lei de talião.

(O ESTUPRADOR À MENINA) Devias determinar minha pena, não a executar tu mesma 
e nem ser meu juiz e meu algoz. (O ESTUPRADOR AOS JUÍZES) Cada um de nós tem sua 
lei: a estuprada pede minha cabeça4, o cego pede a visão dela. Tu, com efeito, menina, o 

que sofreste5? Perdeste a virgindade. É uma perda normal na tua <idade>, para não dizer 
uma vontade. A minha visão, no entanto, foi tirada de mim antes que eu morresse. Ó 
olhos, através dos quais6 me apaixonei7 pela primeira vez! A justa Fortuna vos puniu para 

que, vós que me destruístes, morrêsseis comigo.

1  Em Decl. Min. 297, encontra-se um enredo semelhante: um homem cega sua amante acidentalmente durante uma discussão. 
Ela recorre a um julgamento de acordo com a lei que estabelece que uma pessoa que causa a cegueira de outra deve sofrer a 
lei de talião ou servir como o guia da pessoa cega.
2  Para mais exemplo do uso da lei de talião, ainda em caso de cegueira, cf. decl. 9.
3  Para o uso da lei sobre o estupro de mulheres, cf. notas à declamação 16.
4  Tecnicamente, caput, em contextos legais como aqui, significa “vida”, mas traduzimos pelo seu primeiro sentido, “cabeça”, 
devido ao uso que fazemos em nossa língua de que “pedir a cabeça” significa acabar com a vida de alguém.
5  Note-se que tanto puella como o verbo patior admitem conotação sexual: puella, a mulher de alguém, uma escrava sexual, e, 
patior, ser forçada ao ato sexual, respectivamente. Para o substantivo, cf. OLD puella; para o verbo, cf. OLD patior 2c.
6  Sussman (1994, p. 215) traz uma leitura de diferentes manuscritos do texto de Calpúrnio Flaco quanto a essa passagem. Em 
sua edição, serve-se da seguinte construção: O oculi <quibus> ego primus adamaui!, seguindo a interpretação de dois comentadores 
do texto latino que leem “Oh eyes, through which I first fell passionately in love” (Ó olhos através dos quais eu primeiro 
me apaixonei). Partindo dessa interpretação, Sussman propõe dois caminhos possíveis: 1) mantendo o texto como está: (a) o 
homem se apaixonou primeiro pelos olhos da menina e depois por ela mesma; seus olhos, de fato, o destruíram e, portanto, 
a vingança adequada é que eles “morram” (ou seja, que ela seja cegada de acordo com a lex talionis) ao mesmo tempo em que 
ele morre; (b) Ele ama seus próprios olhos acima de tudo; eles o destruíram e quando ele for executado, morrerão com ele. 2) 
Admitimos per quos ou o mais fácil quibus: “Oh, meus olhos, os agentes pelos quais eu primeiro caí apaixonado’”; ou seja, sua 
visão da menina o levou a apaixonar-se por ela. Isso concorda com a convenção declamatória de que os olhos são entidades 
quase independentes que fazem com que seus donos se apaixonem, como em Flaco 22.
7  Para a relação entre olhos e amor, cf. Calp. Decl. 2 e 16; Decl. Mai. 2.
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XLIV. Soror infamis immolanda

Infamis erat in sororem uirginem. occisus est lege indemnatorum. lues orta est. respondit 

oraculum uirginem immolari debere. offert se illa, quae infamabatur in fratrem. pater C. D. 

Dilexerunt enim se mutuo fratres ultra meum uotum. O fortuna crudelis! abstulisti mihi 
filium: relinque uel filiam. partiamur uel saltem liberos meos. Nemo de polluto grege 
hostiam sumit. Quis hanc hostiam perimet, pater, sacerdos an carnifex? quamuis haec 

fortasse desideret ipso illo gladio perire, quo frater occisus est.
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44. A irmã desonrada que deve ser imolada

Um homem era suspeito de incesto1 com a irmã virgem. Foi morto pela lei dos 

condenados sem julgamento. Uma epidemia se espalhou. O oráculo anunciou2 que a 

virgem deveria ser imolada. A menina, que era acusada de ter cometido incesto com o 

irmão, se oferece. O pai contesta3.

(O PAI AOS JUÍZES) Os irmãos4 amaram, por certo, um ao outro para além da minha 

vontade. Ó cruel Fortuna, roubaste meu filho; deixa, ao menos, minha filha! Ou, ao 
menos, dividamos meus filhos. Ninguém escolhe uma oferenda de um rebanho violado. 
Quem sacrificará essa oferenda? O pai, um sacerdote ou um carnífice? Se bem que talvez 
ela desejasse morrer com aquela mesma espada pela qual o irmão foi morto5.

1  Segundo o OLD (1968, p. 893), o adjetivo infamis caracteriza uma pessoa suspeita de má conduta (acepção 2c), deixando 
a incerteza da existência do ato sexual. Outros exemplos de incesto podem ser encontrados, ainda no corpus das declamações 
latinas, em Sêneca (Con. 8.3) e em Decl. Mai. (18 e 19), controvérsias que apresentam um filho suspeito de incesto com a mãe 
(ambos são intitulados infamis in matrem) e torturado até a morte pelo pai sob a lex indemnatorum. O ponto principal aqui é que, 
oferecendo-se em sacrifício, ela poderia provar sua inocência se a praga terminasse (cf. Decl. Min. 326 e 384; Calp. 26 para 
casos em que alguém se oferece em sacrifício). Para Sussman (1994, p. 217), em seu discurso, o pai deverá enfatizar sua culpa 
para evitar a imolação da filha, pois isso seria ineficaz. Como em qualquer outra parte desta declamação, ele procura fazê-lo 
de forma discreta, apenas sugerindo indiretamente alguns detalhes do caso.
2  Para respostas de oráculos e pragas como recurso temático nas declamações, cf. Quintiliano, Inst. 2.10.5; Decl. Min. 323; 
Petr. 1.3; Tácito, Dial. 35.5; Luc. 5.109-111; V. Max. 1.8.21.
3  Como já foi apontado, a lei permite que um pai execute seus filhos sob patria potestas, cf. Flaco 24. Para casos similares, cf. 
Calp. Decl. 19 e 42; Decl. Min. 326 e 384.
4  Fratres significando “o irmão e a irmã” não é frequente, mas é atestada pela acepção 1b do verbete frater do OLD, também 
em Tácito, Ann. 12.4; Hist. 4.65; 5.5; Decl. Min. 257 e Quintiliano, Inst. 9.3.63.
5  Sussman (1994, p. 218) entende que ela pode preferir se suicidar ou ser executada por seu pai (exercitando seu patria 

potestas), como seu irmão foi. Se ela for morta como um sacrifício e a praga continuar, toda a família será insultada, já que 
isso seria uma prova de sua conduta ímpia. Se o pai a matar ou, como ele prefere, mesmo que ele não o faça, o caso terminou 
com a execução de seu irmão. Para Aizpurua (2005, p. 234, n. 120), o pai, para salvar sua filha da autoimolação, sugere, 
implicitamente, sua paixão incestuosa pelo irmão, o que ele não pode afirmar com mais clareza. Nas palavras de Aizpurua, 
essa paixão faz com que a garota deseje “um final romântico e um pouco fetichista” (sic): morrer como seu irmão e amante. 
Esta passagem, revelada por este voto, a desqualifica como uma vítima sacrificial, sendo impura e, portanto, indigna de ser 
oferecida aos deuses.
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XLV. <Speciosus filius peremptus>

Indemnatos liberos liceat occidere.  Tyrannus finitimae ciuitatis sub minis belli 
adulescentem speciosum postulauit. ciuitas decreuit. pater illum lege indemnatorum 

peremit. reus est laesae rei publicae. 

Amplius leges impossibilia desiderant? Interemi iam mori uolentem et commodaui 

misero manum. Feci quod licebat: occidi filium; sed ingens pater praemium retuli: 
occisus est, ante quam moreretur. perit homo, sed pudor uiuit.
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45. <O filho bonito assassinado>1

Permita-se matar os filhos sem julgamento. O tirano de uma cidade vizinha, sob ameaça 

de guerra2, requereu um jovem bonito3. A cidade consente. O seu pai o mata sob a lei dos 

condenados sem julgamento. É réu por danos ao Estado. 

(O PAI AOS JUÍZES) (Situações) impensáveis demandam leis4 mais severas? Ele querendo 

morrer, matei-o e ofereci minha mão ao miserável. Fiz o que tinha que fazer: matei 
meu filho, mas, (como) pai, lhe dei uma generosa compensação: foi morto antes que 
sucumbisse5. Morre o homem, mas sua honra vive6.

1  Essa situação lembra-nos Calp. Decl. 36 e 39, assim como 42, de Libânio, e a Decl. 9, de Corício (ambos declamadores da 
tradição grega tardia). Sussman (1994, p. 219) informa que essa declamação não aparece nos manuscritos em que constam os 
textos de Flaco, exceto no manuscrito C.
2  Para esse incomum uso de sub, cf. OLD s.v. 17b, onde se lê essa passagem de Flaco e passagens de Suetônio, Tib. 36, Cal. 
48.2.
3  Para Aizpurua (2005, p. 235, n. 121), com a intenção de que seja seu amante.
4  É preciso salientar que a edição de Sussman (1994, p. 82) traz uma alteração no texto latino que não consta nas edições 
de Håkanson (1978), que utilizamos aqui. Para Sussman, a melhor reconstrução do texto latino seria: amplius reges impossibilia 

desiderant (traduzida em inglês: Tyrants too often desire the impossible; os tiranos com muita frequência desejam o impossível), 
proposta que altera completamente a interpretação do trecho. 
5  Para Aizpurua (2005, p. 235, n. 123), a ideia não é clara, já que a seguinte frase sugere que o filho, ao receber a morte pela 
mão de seu pai, escapou à difamação, que é pior do que a morte. Sussman entende que o pai, matando o jovem, o salvou de 
ter morrido por sua própria mão.
6  Cf. Sêneca, Con. 8.2.
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XLVI. Indemnatus raptoris filius

Lex raptarum. indemnatos liberos liceat occidere.  Quidam rapuit et fugit. de raptu 

puella concepit et peperit. reuerso raptore puella mortem raptoris optauit. filium ille 
indemnatum uult occidere. rapta contradicit. 

Nisi forte moleste tulit quod † et non et † hunc ipsa damnauit. Iam cum illo meo errore uel 
fato uoluntaria profectione transegeram; hic me, iudices, hic puer prodidit. Si perseuerat 

in mea poena, hunc mater occidet. Dicere me raptorem nemo debebat post interuallum, 
post exilium, post meum filium. “non est” inquit “filius tuus; nuptiis enim sollemnibus 
non est natus”. cuius ergo? nisi faces accenderit et fescennina cecinerit, pater esse non 

poterit? perquam es inhumana: non uis esse patrem, qui te fecerit matrem!
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46. O filho não condenado de um estuprador1

A lei do estupro de mulheres2. Seja permitido matar os filhos sem julgamento3. Um homem 

estuprou uma menina e fugiu. A menina ficou grávida do estupro e deu à luz. Tendo o 
estuprador retornado, a menina pede a morte do estuprador. Ele quer matar seu filho 
sem julgamento. A estuprada contesta.

(O ESTUPRADOR AOS JUÍZES) (... lacuna)4 A não ser que, talvez, ela tenha levado a mal, já 

que † não † condenou ela mesma essa criança5. Eu já tinha me conformado com aquele 

meu erro, ou melhor, com meu destino, ao partir voluntariamente; ele, juízes, esse menino 

me incriminou. Se ela insistir na minha pena, a mãe matará esse menino6. Ninguém devia 

me chamar de estuprador depois de tanto de tempo, depois do meu exílio, depois que 

meu filho nasceu. “Não é”, disse, “teu filho; ele não nasceu, todavia, pelos ritos solenes 
do casamento7”. De quem é então? Se não tiver acendido as tochas ou cantado os versos 
fesceninos8, não poderá ser um pai? És muitíssimo cruel: não queres que seja pai aquele 
que te fizeste mãe!

1  Para Sussman (1994, p. 222), este é mais um caso em que o pai, o estuprador, tenta se livrar da pena de morte, ameaçando 
exercer seu poder de pater familias matando seu filho. Para o autor, pelo menos em parte, o caso completo dependeria da 
definição de pai no sentido biológico e no pleno sentido jurídico romano.
2  Para o emprego da lei sobre o estupro de mulheres, ver notas à decl. 16.
3  Cf. notas à decl. 24.
4  É preciso ressaltar aqui que, para Sussman (1994, p. 84), o texto estaria corrompido; a sentença inicia-se com uma lacuna, 
o que não é verificável nas outras duas edições consultadas.
5  Para Aizpurua (2005, p. 235, n. 125), o estuprador atribui a conduta da mãe não ao desejo de salvar a vida da criança, mas 
ao desejo de ser a única responsável por sua morte, assim como ela almeja a morte dele.
6  Aizpurua (2005, p. 235, n. 126) avalia que o pai chantageia a mãe com a morte da criança para que ela desista de executá-lo. 
Já Sussman (1994, p. 222) considera a passagem um pouco vaga, mas fornece-nos duas interpretações próximas ao que propõe 
Aizpurua: 1) caso a mãe insista em manter a pena de morte, a lembrança do estupro será, em parte, apagada, mas seu filho 
será exposto e 2) caso a pena seja suspensa a pedido da mãe, ele não matará a criança, o que seria responsabilidade dela se 
ocorresse.
7  Segundo Aizpurua (2005, p. 235, n. 127), isso equivaleria a negar ao estuprador o direito de matar, sem julgamento, uma 
criança sobre a qual, legalmente, ele não tem autoridade.
8  Os fescennina eram canções entoadas em casamentos. Ver Catulo 61.120; Horácio, Ep 2.1.145; Lívio 7.2.7; Sêneca, Con 7.6.12 
e Sêneca, Med. 113.
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XLVII. Vir fortis et orator

Vir fortis et orator consulatum petebant. 

† quam uestra iudicia plus ad cuiusque † iudices proficiunt merita priuata quam publica. 
Postremo, quod maxime uoluntatem plebis offendit, rogare non nosti. orare et exorare 

nostrum est, qui hinc etiam nomen accepimus.
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47. O herói e o orador1

Um herói e um orador concorriam ao consulado. 

(O ORADOR AO HERÓI) † vossos méritos individuais se projetam mais do que os públicos2. 

Por fim — o que mais ofende a boa vontade do povo — não tens competência para 
pleitear3. (O ORADOR AOS CIDADÃOS) Nosso (ofício) é conversar e convencer, aqueles 
entre nós que também receberam esta designação4.

1  Sussman (1994, p. 225) nos informa quanto a uma particularidade desse discurso, o único em Calpúrnio Flaco que não 
é nem uma controvérsia, nem uma suasória (como as declamações 18, 19 e 50), mas um discurso eleitoral. Ainda segundo o 
editor inglês, o título (uir fortis et orator) está ausente nos manuscritos e pode ter sido reconstruído a partir do argumento da 
declamação.
2  Essa passagem é, em partes, incompreensível tendo em vista a corrupção do manuscrito. Tanto Sussman (1994, p. 225) 
como Aizpurua (2005, p. 236, n. 129) apontam problemas na edição do texto. De acordo com este editor, o herói, em seu 
discurso, parece ter evidenciado apenas suas virtudes individuais, ao passo que o orador manteve o foco nas questões públicas 
e privadas relativas ao Estado. Já para aquele editor, que traz uma leitura e uma reconstrução da sentença distinta daquela 
estabelecida por Håkanson (1978), tal frase seria melhor restaurada assim: <num> uestra iudicia plus ad cuiusque, + <ciues>, 

proficiunt merita priuata quam publica? Assumindo essa sentença latina, Sussman indica quão fácil é perceber que um escriba teria 
grafado iudices — como no texto utilizado em nossa tradução — depois de ter visto tantas vezes iudicia anteriormente. O editor 
inglês, por fim, conclui, como Aizpurua, que o orador está enfatizando toda sua capacidade de administrar questões políticas, 
públicas e judiciais (merita publica) enquanto o herói apenas lidaria com assuntos particulares (merita priuata). 
3  O soldado, lembra Sussman (1994, p. 225), apenas tem experiência em dar comandos, não em fazer pedidos educados ou 
redigi-los habilmente para uma assembleia, o que o tornaria inapto para atuar legislativamente. O orador, no entanto, seria a 
pessoa mais qualificada para o cargo. 
4  Tanto Sussman (1994, p. 225) como Aizpurua (2005, p. 236, n. 130) chamam atenção para o jogo de palavras orare e exorare 
(o que configura a unção do orator) apontando a distinção apresentada em Serv. A. 3.370: nam orare est petere, exorare est impetrare 
(orare é pedir; exorare é alcançar). Sussman lembra ainda que esse jogo de palavras é frequente nas comédias, como em Plauto, 
Cas. 42-44, 705, Cist. 302-303, Mil. 1072, Mos. 1175-1176, Rud, 1218-1219, e Terêncio, An. 592; Ph. 515.
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XLVIII. Adulter uxoris

Ex duobus filiis <pater> alteri uxorem dedit, alter incidit in aduersam ualetudinem. 
medici dixerunt animi esse languorem. quaerenti patri fratris uxorem se amare confessus 

est. petit pater a filio, ut matrimonio cederet; impetrauit. inuentos in adulterio postea 
fratrem et uxorem secundus maritus occidit. abdicatur a patre. 

Sero me, sanctissimi iudices, abdicare patet: ius enim ad hoc redit, ut excusare compellar, 
non quod extrema non tulerim, sed quod illa priora tolerauerim. Qui capitis poenas a suo 

fratre pro uxore dilecta petit, quid ipse meruerit, ostendit. Crimen superius huic imputare 

non possum, nam frater ignouit. Quantum tibi nuptiarum cessione praestiteri<n>t, 

adulterio probauerunt. Tibi liberas et perpetes noctes, sibi furtiua commercia et amorum 

pericula reliquerunt. Ignosce amantibus, si uere amasti.
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48. O adúltero da própria esposa1

<Um pai> deu uma esposa a um de seus dois filhos, o outro ficou doente2. Os médicos 

disseram que se tratava de um distúrbio mental3. Ao ser questionado pelo pai, o filho 
confessou estar apaixonado pela esposa do irmão. O pai pede ao filho que renuncie ao 
casamento; conseguiu. Depois, descobertos em adultério, o segundo marido matou o 
irmão e a esposa. Foi deserdado pelo pai.

(O PAI AOS JUÍZES) Está evidente, veneráveis juízes, que o deserdei tardiamente: o 
processo retorna ao ponto em que sou impelido a me desculpar, não porque não teria 

consentido com os últimos acontecimentos4, mas porque teria tolerado aqueles mais 

antigos5. Aquele que busca a pena de morte para seu próprio irmão por causa de uma 

esposa querida demonstra o que ele mesmo terá merecido. Não posso imputar a ele o 

crime precedente, pois seu irmão o perdoou. (O PAI AO SEU FILHO) Quão superiores 
tivessem sido em relação a ti por renunciar ao casamento, provaram através do adultério. 

Para ti, deixaram noites livres e sempiternas6; para si mesmos, as relações clandestinas 

e perigos do amor. Perdoa aos amantes se realmente amaste7.

1  Quanto a esse caso, Sussman (1994, p. 226) faz algumas considerações a respeito das leis que o regem, as quais não são 
explicitadas, mas, a partir do enredo e dos temas das declamações precedentes, seria possível inferi-las. A primeira se refere 
aos adúlteros pegos em flagrante (vide declamação 49 — adulterum cum adultera liceat occidere), lei que aparece na sua versão 
completa apenas em Sêneca (Con. 1.4 e 9.1). Sussman informa que, geralmente, apenas o marido tem permissão de matar os 
amantes — para um caso em que um filho pune a mãe apanhada em adultério, cf. declamação 23; para punições incluindo 
irmãs, cf. a declamação 31 dos Excerpta. A segunda lei diz respeito à abdicatio, tema da declamação 18, já que o pai, aqui, 
defende seu direito de repudiar o filho. Sussman ainda lembra que o tema dessa declamação se assemelha àquele presente na 
Decl. Min. 291. 
2  Para incidit in aduersam ualetudinem, cf. Suet. Cal. 14.2; Curt. Alex. 3.7.1; 9.6.4; Sen. Ep. 66.38. A expressão aduersa ualetudo é 
notadamente de Tácito: Ann. 2.69; 3.71; 12.66; 13.65.
3  Cf. Decl. Min. 291; Decl. Mai. 14.10. Para perturbação mental no contexto amoroso, cf. Apuleio, Met. 4.27; 10.2; Catul. 63.37. 
Para um significado especializado de doença mental, cf. Justiniano, Dig. 41.3.44.6 (languor animi).
4  Conforme Aizpurua (2005, p. 236, n. 131), o assassinato da esposa e de seu ex-marido pelo irmão, o que motivou a 
deserção do filho pelo seu pai.
5  Segundo Aizpurua (2005, p. 236, n. 132), o divórcio do primeiro irmão e o casamento do segundo, autorizados pelo pai.
6  Para Sussman (1994, p. 227), o filho traído estava em situação melhor porque passou suas noites de forma pacífica, livre 
da interrupção causada pelas demandas sexuais de sua esposa. O filho adúltero era o perdedor por causa dessas mesmas 
exigências, acrescidos os perigos de um caso de amor clandestino. Note-se a semelhança dessa passagem com as comédias 
de Plauto em Am. 732; Truc. 278; Pacúvio, Trag. 188, 208. Sussman ressalta que o uso de perpes é um exemplo aparente de uma 
palavra antiga revivida como parte de uma tendência arcaizante no Império, especialmente no segundo século da era comum. 
Para furtiva commercial, cf. Decl. Min. 291.6; para commercium com conotação sexual, cf. Plauto, Truc. 94; V. Max. 6.1.10; 8.2.2; 
com duplo significado, Juvenal 2.166.
7  A declamação não deixa claro por qual motivo o pai intercederia pelos amantes, estando eles mortos.
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XLIX. Infamis in nurum

Adulterum cum adultera liceat occidere. Reus caedis aduocatum quem uolet, eligat. Erat 

infamis in nurum. inuenit adulescens incertum quem adulterum capite uelato. uxorem 

solam peremit. fit reus caedis. aduocatum patrem postulat. contradicit. 

Accusator obicit, quod adultero pepercerim, pater dolet, quod nurum eius occiderim. 

Adulter occidi maluit quam uideri. Habet adulter poenam suam: cruciatur conscientia, 
pudore torquetur, et, si interim tectus euasit, inueniet illum postremo uel fama.
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49. O incesto com a nora1

Permita-se matar um adúltero com uma adúltera. Um réu por assassinato possa escolher o 

advogado que preferir2. Um homem era acusado de incesto com sua nora. O jovem marido 

flagrou o adúltero, inidentificável por estar com a cabeça coberta. Matou apenas sua 
esposa. Tornou-se réu por assassinato. Requisita o pai como advogado. O pai contesta.

(O FILHO AOS JUÍZES) O acusador me objurga porque teria poupado um adúltero3, meu 

pai se aflige porque matei sua nora. O adúltero preferiu ser morto a ser visto. O adúltero 
tem a sua pena: ser crucificado pela sua consciência4, torturado pelo seu pudor e se por 

enquanto (ele), encapuzado, conseguiu fugir, será, ao fim, descoberto pelo rumor.

1  A partir do título, é possível encontrar relatos semelhantes em Sêneca (Con. 8.3), Decl. Min. 335, Decl. Mai. 18 e 19; Juvenal 
(1.77; 4.8; 6.233; 6.541 e 10.304); Catul. (67) e Calpúrnio Flaco, Decl. 44.
2  Sobre a lei que permite a execução de adúlteros, cf. notas à decl. 48. Sussman (1994, p. 229) informa que uma lei que 
permite a um réu escolher seu advogado é encontrada apenas aqui (há uma variação mais inclusiva em Decl. Min. 333, onde 
lê-se: patronum optare liceat). Acerca dos usos de aduocatus e patronus, Lanfranchi (1938, p. 539) afirma que somente no período 
anterior ao principado se faria distinção entre patrono (aquele que tomava parte ativa na defesa) e advogado (aquele que se 
limitava a oferecer apenas assessoria jurídica).
3  Sussman (1994, p. 229-230) ressalta que o declamador parece sugerir a existência de adultério do seu pai com sua esposa 
através de um jogo com os significados do verbo doleo, que com uma sentença introduzida por quod, frequentemente, significa 
“sentir tristeza ou dor em relação a algo, afligir-se” (to feel grief or pain in respect of, be grieved at), ou seja, ele está irritado com as 
circunstâncias em que a executou. No entanto, ele também está irritado, sofrendo, por causa da perda de seu amor. Sussman 
ainda sublinha que essa é uma construção rara nas declamações (cf. Decl. Mai. 3.2; 6,10). Observe a estrutura paralela da 
sentença: repetição do -erim no final de cada frase iniciada por quod e assíndeto.
4  Note-se a construção poética dessa passagem: quiasmo (cruciatur... torquetur), aliteração do c e a repetição de -tur na construção 
da cena de tortura. Para outro uso de crucior, cf. Calp. Decl. 33.
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L. Pauper imperator imperium recusat

Pauper et diues inimici. belli tempore diues creatus est imperator. qui cum bis fugatus 

esset, pauper legem tulit, ut, qui ter fugatus esset, in crucem tolleretur. tertio diues 

fugatus est et in crucem latus. filius diuitis fert rogationem, ut imperium transferatur ad 
pauperem. pauper contradicit. 

Habes, pater, grande solacium: reliquisti superstitem legem. Procede, legumlator, ad 
bellum, muta stilum gladio, lorica togam. iam fortunae satis fecimus, et hostes, uel dum 

uincimur, fatigauimus. in uictoriam paene succedis alienam.
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50. O general pobre que recusa o comando1

Um homem pobre e um rico eram inimigos. Em tempos de guerra, o rico foi nomeado 

general. Como ele tinha sido derrotado duas vezes, o pobre propôs uma lei para que 

aquele que perdesse três vezes fosse pendurado na cruz. O rico perdeu pela terceira vez 

e foi levado à cruz. O filho do rico faz um pedido para que o comando seja transferido 
ao pobre. O pobre contesta.

(O FILHO DO RICO) Tens, pai, grande consolo: deixaste uma lei supérstite2. À frente, 

legislador3, para a guerra, troca a pena pela espada, a toga4 pela couraça5. Já fizemos 
o bastante para a Fortuna e, mesmo quando derrotados, fatigamos os inimigos. Tu 

praticamente triunfas com a vitória de um outro.

1  De acordo com Sussman (1914, p. 231), o título dessa declamação não concorda com o acontecimento discutido, já que 
o pobre ainda não é imperator e seu uso como aposto a pauper é impreciso, como é sua aposição a imperium. O discurso aqui é 
deliberativo, dirigido a uma assembleia, sobre a aprovação ou não da proposta. O termo para a legislação proposta, rogatio, é 
bastante típico em tal contexto. O tema tem algumas semelhanças com a Decl. Min. 337 (que, por sua vez, compartilha muito 
com Decl. Mai. 11).
2  Entende Aizpurua (2005, p. 236, n. 135) que o filho do homem rico quer que o comando seja dado ao pobre como foi a 
seu pai.
3  Cf. notas à decl. 26.
4  O stilus era usado para escrever nas tabuinhas de cera, mas, aqui, note-se o sentido figurado e literário do termo (cf. Cic., 
Mur. 30), assim como o termo toga, o emblemático vestuário da paz (cf. OLD s.v. 4; Cic. Pis. 73; cf. V. Max. 8.15.1). Essa 
sentença ainda rememora o célebre dito de Cícero: cedant arma togae (cf. Cons. fr. 8; Phil. 2.20; Pis. 72, 73; Off. 1.77).
5  Para lorica simbolizando guerra, cf. Tert. Pall. 5.5; Claud., 8.16; Hor. Carm. 1.29.14- 15; Sen. Con. 10.2.2; Fro. Ver. 2. p. 146 
(128N).
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LI. Raptor duarum filium nutriens

Lex Raptarum. Quidam duas rapuit. productae ad magistratus altera nuptias, altera 

mortem petit. magistratus humaniorem sententiam secuti sunt. post factas nuptias illa † 
quod uirgo perpessa est † quem conceperat, peperit; exposuit. raptor suscepit, qui tunc 
erat maritus alterius, et alere coepit. reus est uxori malae tractationis. 

Venit ad uos pia mulier accusatura pietatem. Infantem adhuc iussit feris canibus et 

diris alitibus exponi. puto, patris similis apparuit, unde matrem tam grauiter offendit. 

Nam qui potest expositum praeterire? “ignoscere non potui”. tu me docueras puella 
misereri. De matre nihil meminit: o gratum infantis errorem: te existimat matrem. 
Disce, infelix puer, natalium tuorum, disce fortunam: pariter nos ambos mulier afflixit 
et pariter † factum alia seruabit.
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51. O estuprador de duas mulheres que cuida do filho1

A lei do estupro de mulheres2. Um homem estupra duas mulheres. Conduzidas diante dos 

magistrados, uma escolhe o casamento, a outra, a morte do estuprador. Os magistrados 

decidiram pela sentença mais humana3. Após o casamento com a primeira, aquela † 
virgem que sofreu o abuso e † engravidou, deu à luz. Enjeitou a criança. O estuprador, 
que era o marido da outra, acolheu-a e começou a criá-la. É acusado de maus-tratos 
à esposa.

(ESTUPRADOR AOS JUÍZES) Uma mulher benevolente vem a vós para me acusar de 
benevolência. Ela ordenou que eu lançasse aquele que ainda é uma criança aos cães 

ferozes e às aves funestas. Eu acho que ele era semelhante ao pai, por isso ofendeu tão 

gravemente a mãe. (A SUA ESPOSA) Com efeito, quem pode desprezar uma (criança) 
abandonada? “Não pude ignorá-lo”. Tu tinhas me ensinado, menina4, a ser misericordioso. 

Ele não lembra nada da mãe. Ó bendito erro de criança: ele julga ser tu a mãe. (AO 
FILHO) Aprende, pobre menino, os detalhes do teu nascimento; aprende teu destino: da 
mesma forma que uma mulher a ambos nos abandonou, assim sucede que uma outra nos 

protegerá † .

1  Embora duas mulheres tenham sido violentadas pelo mesmo estuprador (em Sêneca, Con. 1.5, encontra-se um caso similar), 
o assunto principal da declamação versa sobre os maus-tratos denunciados pela esposa. Para Sussman (1994, p. 234), esse 
procedimento não tem contraparte nas leis romanas, porém foi muito frequente nas declamações (BONNER, 1949, p. 94). 
Sussman ainda acrescenta que, nessa declamação, a situação é um pouco diferente das outras porque ela não envolve divórcio 
— o que seria o esperado — apenas maus-tratos para com a esposa, quando o mais comum fosse em relação à criança.
2  Para o uso da lei sobre o estupro de mulheres, cf. notas à decl. 16.
3  Para sequor nesse sentido, cf. Sêneca, Con. 7.8.10; 9.3.10; S. 6.7; Cícero, de Orat. 3.5; Cat. 4.9; Fam. 10.13.1; Civ. 1.2.3. Para 
humanus com sentido de “misericordioso” em um contexto legal, (OLD acepção 6c), cf. Just. Dig. (2.14.8 praef. 5; 21.1.23.9.1; 
29.2.20.4.1).
4  Esse vocativo, aponta Sussman (1994, p. 236), permite entender essa passagem de dois modos: 1) o estuprador estaria se 
referindo ao tempo em que sua mulher era uma jovem virgem e ele a estuprou ou 2) apenas chamando sua esposa de puella, 
o que poderia assinalar certa inocência ou alguma compaixão que já não existe. Há de ser ressaltado que o substantivo puella 

também pode designar uma mulher mais velha, não necessariamente uma criança ou jovem, como em Tácito, Ann. 14.2, 64. 
Já Aizpurua (2005, p. 236, n. 138) é mais objetivo ao dizer quanto a essa passagem que a esposa o ensinou a ser compassivo 
quando escolheu o casamento e não a morte dele, mas agora ela parece ter mudado de ideia, já que o acusa de maus-tratos.
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LII. Vir fortis gladiator

Infamis non militet. Vir fortis in piratas incidit. rescripsit patriae de redemptione. illa 

cessante redemit eum lanista et rudem ei in arena dedit. reuerso belli tempore denuntiat 

militiam imperator. 

Omnia fieri posse credidi, cum me fortuna seruum ex libero et gladiatorem de uiro forte 
fecisset. Imperator uobis ingerit militem, cuius operam non esse rei publicae necessariam 

proxime non redimendo iudicastis. Veniam a uobis, iudices, postulo, quod gladiator 

infamis in iudicio loquor. Erraui, iudices, fateor, erraui, qui semper credidi immortalitatem 

esse pro re publica mori, cum fama etiam uiuentium consenescat: gladiatorem me fecit 
non pirata, sed patria. Sed o uirtus, in aduersis comes, sola tu me secuta in carcerem, tu 

in ludum, uirum fortem tu sola non decipis. Scitis me, iudices, periculum contemnere, 

sed non contemno flagitium. Vtrum igitur gladiatorem negat [negat] aliquis infamem, 
an negat gladiatorem? utrumque mendacium est: neque enim condicione gladiatoria 
quicquam est humilius in uulgo nec meo nomine quicquam nobilius in ludo. “Fortunae” 
inquit “fuit”. quousque fortunam facimus humanorum negotiorum ream? esto, fortuna 
fecit, ut caperer: quis fecit, ut nemo redimeret? Et, si uictoria solita prouenerit, post 
rudem triumphabo?
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52. O herói gladiador1

Aquele que tem má reputação2 não sirva às forças armadas3. Um herói caiu nas mãos 

dos piratas. Escreveu uma carta à sua terra pedindo resgate. Tendo ela hesitado, um 

treinador de gladiadores4 o comprou e, na arena, lhe deu uma espada lígnea5. Tendo 

retornado da temporada de guerra, o general o convoca para o serviço militar.

(O HERÓI AOS JUÍZES) Eu pensei que tudo pudesse acontecer, já que a Fortuna me fez 
um escravo depois de ser um homem livre, um gladiador depois de ser um herói. O 

general vos empurra, como soldado, aquele cujo serviço recentemente julgastes não 

ser necessário para o Estado, negando-lhe o resgate. Eu vos peço perdão, juízes, já que 

falo em juízo6 na condição de um gladiador infame. Eu errei, juízes, confesso, errei; eu 

que sempre acreditei que a imortalidade era morrer em prol do Estado7, ainda que a 

fama esmoreça até para os vivos: não foi um pirata que me fez gladiador, mas minha 
pátria. Mas, ó coragem, companheira nas adversidades, só tu me seguiste na prisão, 
nos treinos dos gladiadores, somente tu não enganaste um herói. Sabeis, juízes, que eu 

desprezo o perigo, mas não desprezo o ultraje8. Por acaso, então, alguém nega que um 

gladiador seja repudiado ou nega que eu seja um gladiador? Ambas são mentiras: com 
efeito, para o senso comum, nada é mais humilhante que a condição de gladiador e nada 

1  Casos um pouco semelhantes ocorrem em Decl. Mai. 9 (onde um jovem é capturado por piratas e não é resgatado por seu 
pai) e em Decl. Min. 302 (em que os gladiadores são proibidos de se sentarem nas primeiras 14 fileiras do teatro).
2  Aizpurua (2005, p. 237, n. 141) lembra que, no mundo das declamações, a incapacidade de poder se defender em juízo era 
uma restrição imposta àqueles submetidos à infamia, uma limitação de estado cívico devida ao exercício de certas profissões 
(atores e gladiadores são exemplos) ou por condenações judiciais. Aqui, o problema centra-se no fato de o gladiador ter sido 
dispensado dos seus serviços, o que o tornaria apto para servir às tropas de acordo com o general, porém o gladiador não 
possui a boa reputação necessária para ocupar tal posição.
3  De acordo com Sussman (1994, p. 238), essa lei não é encontrada nas outras coleções de declamações. No entanto, houve 
certas restrições civis para aqueles que praticavam ações viciosas.
4  Aizpurua (2005, p. 237, n. 142) informa que o lanista era o proprietário de escravos gladiadores, o líder da tropa dos 
gladiadores voluntários, treinador e aquele que os apresentava aos magistrados ou indivíduos ricos que desejavam organizar 
um espetáculo de lutas.
5  Uma espada de madeira era dada ao gladiador para comemorar sua dispensa formal da arena, mais comumente após um 
longo tempo de serviço, segundo Sussman (1994, p. 239) e Aizpurua (2005, p. 237, n. 143).
6  Sussman (1994, p. 239) lembra que, caracterizado como infamis, ele não poderia conduzir qualquer caso em um tribunal e 
se desculpa por sua aparência, ele que ainda se vê sob a pecha de ser um gladiador.
7  Como podemos ler em Horácio, Carm., 3.2.13: Dulce et decorum est pro patria mori: “agradável e decoroso é morrer em prol 
da pátria”.
8  Para Aizpurua (2005, p. 237, n. 144), o gladiador, não querendo ser suspeito de covardia porque recusa o serviço militar, 
lembra os juízes ironicamente da sua condição degradada, por ter sido um gladiador, sendo eles mesmos os responsáveis por 
isso, uma vez que não o compraram de volta.
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é mais respeitável na escola de gladiadores do que o meu nome. “Foi o destino”, disse. 
Até quando responsabilizaremos a Fortuna pelos negócios dos homens? Que assim seja, 

o destino foi responsável pela minha captura. Quem é o responsável por ninguém ter 

me resgatado? E se, como de costume, sobrevier a vitória, triunfarei após ter recebido a 

espada lígnea?
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LIII. Inuicem adoptati

Pauper et diues inimici. uisi sunt in gratiam rediisse. dederunt inuicem filios adoptandos. 
diues occidit lege indemnatorum quem acceperat. qui est apud pauperem, reddidit in 

senatu causam mortis uoluntariae. pauper contradicit. 

Vtinam, P. C., liberis nostris exire de uita nisi nobis arbitris non liceret! Perquam indignum 

est, si utrumque pignus amittam, et quod dedit aliquando natura et quod nunc substituit 

amicitia. Amo enim iuuenem, quem non genui meo sanguine, sed redemi.
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53. Os adotados mutuamente1

Um homem pobre e um rico eram inimigos. Pareciam ter se reconciliado. Deram os 
filhos para serem adotados mutuamente. O rico assassinou aquele que tinha recebido de 
acordo com a lei dos condenados sem julgamento. Aquele que estava junto com o pobre 

profere no senado o motivo para seu suicídio. O pobre contesta.

(O POBRE AO SENADO) Quisera eu, senadores, que não fosse permitido aos nossos 
filhos abandonar a vida a não ser pelo nosso consentimento! É muitíssimo injusto se 
eu perder qualquer um dos meus valorosos filhos, aquele que outrora a vida me deu e 
esse que agora a amizade substituiu. Amo, por certo, esse jovem, que não é nascido do 

meu sangue, mas o adquiri2.

1  Sobre o tema do homem rico versus o pobre, cf. notas a Calp. Decl. 6. Sobre a adoção, cf. notas a Calp. Decl. 11. Sobre a lei 
que permite aos pais apresentar, diante do senado, motivos para se matar, cf. Calp. Decl. 20.
2  Aizpurua (2005, p. 237, n. 148) informa que, em Roma, a adoção era realizada através de uma venda fictícia da criança de 
seu pai natural ao pai adotivo. Diante de testemunhas, o pai adotivo dava, ao primeiro, uma moeda.

135



RETORNE AO SUMÁRIO

R eferê ncias
AIZPURUA, Paul. Un monde de mots. In: FLACCUS, Calpurnius. Les plaidoyers imaginaires: 
extraits des déclamations. Paris: Gallimard, 2005. p. 7-26.

BALBO, Andrea. Applicazioni del fenomeno della parola-segnale ai Declamationum 
excerpta di Calpúrnio Flacco. In: BONA, Edoardo; LÉVY, Carlos; MAGNALDI, Giuseppina 
(org.). Vestigia notitiai: scritti in memoria di Michelangelo Giusta. Alessandria: Edizioni 
dell’Orso, 2012. p. 187-192.

BALBO, Andrea. Ri-leggere un retore: riflessioni lessicali su Calpurnio Flacco. In: 
SCHNEIDER, Catherine; POIGNAULT, Rémy (org.). Fabrique de la déclamation antique: 
suasoires et controverses grecques et latines. Lyon: Mom, 2016.

BLOOMER, Martin. Roman Declamation: the elder Seneca and Quintilian. In: DOMINIK, 
William; HALL, Jon (ed.). A companion to Roman rhetoric. Oxford: Blackwell, 2007. p. 297-
306.

BONNER, Stanley F. Roman Declamation in the late Republic and early Empire. Berkeley: 
University of California, 1949.

BORGHESI, Bartolomeo. Oeuvres complètes: oeuvres épigraphiques. Paris: Imprimerie 
Impériale, 1864. v. 1, t. 3.

CASAMENTO, Alfredo; MAL-MAEDER, Danielle van; PASETTI, Lucia. Le Declamazioni 

minori dello Pseudo-Quintiliano: discorsi immaginari tra letteratura e diritto. Berlin: De 
Gruyter, 2016.

CLARKE, Martin Lowther. Rhetoric at Rome: a historical survey. London: Routledge, 1995.

COSTRINO, Artur. A lição dos declamadores: Sêneca, o rétor, e as suasórias. 2010. Tese 
(Doutorado em Letras Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

DINTER, Martin T.; GUÉRIN, Charles; MARTINHO, Marcos (ed.). Reading Roman 

Declamation: Calpurnius Flaccus. Berlin: De Gruyter, 2017.

DINTER, Martin T.; GUÉRIN, Charles; MARTINHO, Marcos (ed.). Reading Roman 

Declamation: Seneca the Elder. Oxford: Oxford University Press, 2020.

136



RETORNE AO SUMÁRIO

DINTER, Martin T.; GUÉRIN, Charles; MARTINHO, Marcos (org.). Reading Roman 

Declamation: the Declamations ascribed to Quintilian. Berlin: De Gruyter, 2015.

DUCKWORTH, George E. The nature of Roman Comedy: a study in popular entertainment. 
2. ed. New Jersey: Princeton University Press, 1952.

FRYDMAN, Pablo Schwartz. Estratégias da tradição: Cícero nas Declamationes de 
Sêneca, o Retor, e no Dialogus de oratoribus de Tácito. 2004. Tese (Doutorado em Letras 
Clássicas) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004.

FURTADO, Fernando Miranda Fiorese. Declamação maior 12 de Pseudo-Quintiliano: os 
que se alimentaram de cadáveres. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado 
em Latim) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016.

FURTADO, Fernando Miranda Fiorese. Declamações maiores I e II de Pseudo-Quintiliano: 
tradução e estudo. 2019. Dissertação (Mestrado em Letras Clássicas) – Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

GLARE, Peter G. W. Oxford latin dictionary. Oxford: Clarendon, 1968.

GUNDERSON, Erik. Declamation, paternity, and Roman identity: authority and the 
rhetorical self. New York: Cambridge University Press, 2003.

HÅKANSON, Lennart. Calpurnii Flacci Declamationum Excerpta. Stuttgart: Teubner, 1978.

HÅKANSON, Lennart. Der Satzrhythmus der 19 Größeren Deklamationen und des 
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