
 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas 

 

 

 

 

MATHEUS DE BARROS PUSTRELO 

 

 

Estado de causa: estudo e tradução do manual de Sulpitius Victor 

 

Versão corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas 

Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas 

 

 

 

 

Estado de causa: estudo e tradução do manual de Sulpitius Victor 

 

 

Matheus De Barros Pustrelo 

 
Dissertação apresentada ao 

Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas, 

Programa de Pós-Graduação em 

Letras Clássicas, da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de 

São Paulo para a obtenção do 

título de Mestre.  

 

 Orientador: Prof. Dr. Marcos Martinho dos Santos 

  

Versão corrigida.  

De acordo: ______________________________ 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Martinho dos Santos 
 

    

 

 

 

 

 

São Paulo  

2016 



 
 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

Matheus De Barros Pustrelo 

Estado de causa: estudo e tradução do manual de Sulpitius Victor 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação 

em Letras Clássicas do 

Departamento de Letras 

Clássicas e Vernáculas da 

Faculdade de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo 

para a obtenção do título de 

Mestre em Letras Clássicas, 

sob orientação do Prof. Dr. 

Marcos Martinho dos Santos 

 

 

Data: 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dr._______________________________________________________________ 

Instituição: _________________________Assinatura: __________________________ 

 

Prof. Dr._______________________________________________________________ 

Instituição: _________________________Assinatura: __________________________ 

 

Prof. Dr._______________________________________________________________ 

Instituição: _________________________Assinatura: __________________________ 



i 
 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é 

dedicado à minha 

família, sobretudo ao 

meu pai, meus avós, 

Wanderley e Luiza, e 

minhas tias Meire, 

Mirna, Miriam e 

Milene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

Agradecimentos 

Agradeço à CAPES pelo auxílio concedido a esta pesquisa. 

Ao meu orientador, Marcos Martinho, que me ajudou imensamente em todo o 

caminho percorrido para a conclusão desta dissertação. Sua diligentíssima orientação, 

seja pela leitura e correção dos textos aqui presentes, seja pelos conselhos e apontamentos 

sempre mais do que oportunos, foram essenciais para que me fosse possível aprender 

enormemente e conluir minha pesquisa. 

Aos professores Adriano Scatolin e João Hansen, que, no meu exame de 

qualificação, efetuaram correções, deram-me conselhos e proporcionam um excelente 

debate. Sem eles, a qualidade deste trabalho seria bem inferior. 

Agradeço, ainda, aos meus caros amigos e colegas, sempre presentes, que, de um 

jeito ou de outro, amenizam os problemas e dificuldades que, juntos, enfrentamos desde 

a graduação: André Sekkel Cerqueira, Gustavo Giacomini, Nelson Campos Ramos Jr., e, 

especialmente, Celso Marques Jr.   

Por fim, mas não menos importante, agradeço à minha namorada, Emily Fonseca, 

de suprema importância não só para essa pesquisa, mas para tudo o que faço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

Resumo 

Em nossa dissertação, estudamos o manual retórico de Sulpício Vítor, 

Institutiones Oratoriae. Nossa pesquisa é dividida em quatro partes. Na primeira, 

comentamos a bibliografia especializada que nos antecede, abordando questões 

importantes, como datação, ocorrência de alguns elementos retóricos e semelhança com 

outros manuais. Na segunda, comparamos os exemplos fornecidos por nosso autor com 

exercícios declamatórios, sobretudo os de Sêneca pai, mas também os de Calpúrnio Flaco 

e de Pseudo-Quintiliano. Na terceira, analisamos e explicamos a teoria dos estados de 

causa de Sulpício Vítor, comparando, sempre que possível, suas lições com as de outros 

textos. Na última, apresentamos uma tradução anotada para o português. 

Palavras-Chave: teoria dos estados de causa, rhetores latini minores, Sulpício Vítor, 

Zenão, declamações, Seneca pai, Calpúrnio Flaco, Pseudo-Quintiliano.  

 

Abstract 

 In our dissertation, we study Sulpitius Victor’s rhetoric handbook, Institutiones 

Oratoriae. Our research is divided into four parts. The first consists of a commentary to 

the specialized bibliography that precedes us, addressing important issues, such as dating, 

occurrence of some rhetorical elements and similarities with other handbooks. The second 

aims to compare examples given by our author with declamation exercises, especially 

those ones of Seneca the Elder, but also the ones of Calpurnius Flaccus and of Ps. 

Quintilian. The third is dedicated to the analysis and elucidation of Sulpitius Victor’s 

issue-theory, as we compare, whenever possible, his lessons with the ones of other texts. 

The last includes an annotated Portuguese translation. 

Key words: Stasis-Theory, rhetores latini minores, Sulpitius Victor, Zeno, declamation, 

Seneca Elder, Calpurnius Flaccus, Ps. Quintilian. 
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Introdução 

 

O objeto de nossa pesquisa é o manual de retórica Institutiones Oratoriae, 

atribuído a Sulpíco Vítor. Este texto foi recolhido e publicado na edição de Halm (1863, 

pp. 313-352), Rhetores Latini Minores1, a qual utilizamos para elaborar nossa tradução. 

Os pesquisadores contemporâneos costumam abordar a obra de Sulpício Vítor juntamente 

com os escritos retóricos de Sto. Agostinho (De Rhetorica), Caio Júlio Vítor (Ars 

Rhetorica), Consulto Fortunaciano (Ars Rhetorica), Júlio Severiano (Praecepta Artis 

Rhetoricae) e Marciano Capela (o livro V, De Rhetorica, do De Nuptiis Philologiae et 

Mercurii)2. Assim o fazem porque argumentam que estes manuais possuem tantas 

semelhanças entre si que devem ter sido publicados mais ou menos no mesmo período, 

e/ou seguiram a(s) mesma(s) autoridade(s).   

Clarke (1953, pp. 139-147) pensa que esta aproximação se deve à falta de 

pretensão e de originalidade desses rétores e ao estilo dogmático tradicional presente nos 

seus manuais3. Kennedy (1994, pp. 275-279) observa a importância que esses manuais 

dão à teoria dos estados de causa e à invenção4. Leff (1972, pp. 164-195), por outro lado, 

enumera, além da importância que a teoria dos status desempenha nestes textos, outros 

motivos para que se tomem aqueles autores conjuntamente, os seguintes: a) abordagem 

da retórica mais ou menos com o mesmo espírito; b) definição semelhante de arte retórica; 

c) fraseologia similar; d) dependência de fontes gregas; e) presença e análise dos asýstata; 

                                                           
1 Além dos manuais de retórica, a edição de Halm reúne textos dedicados às figuras de discurso e de 
pensamento. Os comentadores modernos costumar citar estes textos quando observam a edição de 
Halm, que se tornou referência para pesquisas que lidam com os textos recolhidos pelo classicista alemão. 
Ademais, como observa Winterbottom (1979, p. 62), não temos o manuscrito da obra, que nos é 
conhecida pela edição Basle de 1521; além disso, Halm cita dois outros editores, Pithoneus (1599) e o 
editor de Capperonnier (1756); desde Halm, continua Winterbottom, os editores pouco fizeram para 
aprimorar o texto de Sulpício Vítor. 
2 Todos os textos mencionados estão na edição de Halm. Sobre a tomada destas obras conjuntamente, o 
primeiro autor a fazê-lo foi Reuter (1893, pp. 74-134), que realiza um breve estudo comparativo dos 
manuais de Fortunaciano, Júlio Vítor, Capela e Sulpício Vítor. Com relação a Sulpício Vítor, a mais notável 
observação de Reuter é que as Institutiones Oratriae têm semelhança com Minuciano (Reuter, 1893, p. 
97), de cujo manual pouco sabemos, fazendo com que praticamente nada saibamos de seu sistema 
retórico. Minuciano é mais conhecido por oferecer uma doutrina dos status um pouco diferente da de 
Hermógenes, cf. NADEAU, Ray. Classical Systems Of Stases In Greek: Hermagoras to Hermogenes. Chicago: 
Greek, Roman, and Byzantine Studies Journal, 1959, pp. 65-66. 
3 Teuffel (1892, p. 337-338), tomando uma postura obviamente romântica, também afirma que os rétores 
romanos do séc. IV d.C. eram pouco criativos e se apoiavam sobretudo nas doutrinas dos séculos 
anteriores. 
4 Kennedy se dedica mais a Fortunaciano e a Marciano Capela. 
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f) ocorrência de exemplificação semelhante; g) menção aos mesmos autores, com 

destaque para Cícero e Marcomano. Todavia, não se apresenta explicação, 

desenvolvimento, ou exemplificação detalhada, de alguns desses fatores, sobretudo os 

que estão arrolados em uma única página (LEFF, 1972, p. 165), e são simplesmente 

citados como introdução ao capítulo que almeja tratar dos manuais técnicos de Halm. Por 

isso, é difícil saber, por exemplo, o que Leff compreende por “abordagem da retórica com 

mesmo espírito”, qual o grau de semelhança fraseológica entre os textos, ou em que 

medida cada autor depende, se é que depende, de textos gregos. Resta claro, portanto, que 

os pontos para os quais Leff chama a atenção exigiriam investigação específica, dedicada 

a uma comparação exaustiva dos manuais, a fim de determinar, então, em que medida 

aqueles pontos estão corretos5.  

As Institutiones Oratoriae, especificamente, é o manual que mais se dedica aos 

status causae, enquanto os outros incluem considerações sobre algumas outras partes das 

técnicas retóricas que se tornaram mais célebres, isto é, disposição, elocução, memória e 

pronunciação6. Sulpício Vítor tece, sim, comentários à elocução e pronunciação (RLM, 

pp. 320-321), mas sua análise é tão breve que os dois trechos ocupam, juntos, menos de 

uma página do manual. Como observa Leff (1972, p. 196), Halm, em prefácio à sua 

edição (1863, pp. IX-X), afirma que palavras são frequentemente omitidas ao longo das 

Institutiones Oratoriae, e alguns trechos são tão confusos que até o crítico mais experiente 

é obrigado a conjecturar qual a leitura apropriada. O manuscrito está corrompido, com 

lacunas, e incompleto, faltando capítulos em que Sulpício Vítor discorreria sobre os 

últimos status legales, visto que, completamente, ele só ensina um. Ainda assim, continua 

Leff, a obra sobreviveu de forma suficientemente completa para que possamos 

compreender os contornos gerais da doutrina ali exposta.  

De qualquer modo, a maior parte dos chamados “rétores laltinos menores”, ou 

ainda, “rétores latinos tardios”, mereceu pouca atenção dos especialistas7, e os manuais 

                                                           
5 Parece-nos, pelo limitado contato que tivemos com os autores, que há, entre eles, mais diferenças do 
que semelhanças. É claro, sim, que todos se dedicam aos estados de causa, mas, ainda assim, neste 
particular, há muitas diferenças pontuais entre as lições (cf. REUTER, 1893, p. 74; 94-104). Outros fatores 
são ainda mais problemáticos. Por exemplo, Cícero foi frequentemente mencionado por um período 
histórico suficientemente longo. A exemplificação dos manuais é tão semelhante quanto à encontrada 
entre as coleções declamatórias, que, como se sabe, apresentam muita disparidade entre si.   
6 Em regra, as artes ministram que os status são matéria da invenção. 
7 Leff declara que há pouquíssima bibliografia referente aos rétores que estão na edição de Halm (LEFF, 
1972, pp. 151-152, nota 8). A escassez bibliográfica, embora reduzida um pouco nos últimos anos, perdura 
até hoje e é um dos principais empecilhos de nossa pesquisa.  
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modernos de história da retórica costumam dedicar-lhes muito pouco espaço; por 

exemplo, na coleção Blackwell Companion to Roman Rhetoric (DOMINIK & HALL, 

2010), que soma 523 páginas, há um único capítulo, de doze páginas, dedicado àqueles 

autores (J. O. WARD, Roman Rhetoric and Its Afterlife, op. cit., pp. 354-366). Exceção 

a isso é o número 50 dos Cahiers des Études Anciennes. A fim de suprir parte daquela 

lacuna, a organizadora do volume, Pascale Fleury, coligiu artigos de vários especialistas 

dedicados à “retórica latina tardia”. Assim também, há uns poucos estudos monográficos, 

dedicados aos rétores latinos menores, por exemplo, a Fortunaciano (MONTEFUSCO, 

1979; GARBELLINI, 2010), Caio Júlio Vítor (CELENTANO, 1994; MARTIN, 2010). 

 Entretanto, dedicada a Sulpício Vítor, nossa pesquisa só conseguiu encontrar uma 

obra, a tese de doutoramento de Michael Charles Leff: The Frozen Image: Sulpitius 

Victor and the Ancient Rhetorical Tradition (1972); defendida na Universidade da 

Califórnia. Na verdade, embora o nome de nosso autor esteja no título, Leff dedicou um 

único capítulo a Sulpício Vítor (LEFF, 1972, pp. 196-235), pois, nos outros capítulos, o 

que temos é um estudo de manuais de retórica gregos e latinos mais antigos, ou 

supostamente contemporâneos ao nosso autor, para que, depois, vejamos um comentário 

às Institutiones Oratoriae à luz do exame daqueles outros costumes retóricos. Ainda 

assim, o trabalho de Leff constitui-se, evidentemente, em leitura prioritária, tendo papel 

de destaque em nossa pesquisa. 

Nosso autor ainda é, muito eventualmente, mencionado em artigos científicos. Em 

todo o caso, Sulpício Vítor, nesses textos, quase nunca ocupa papel de destaque, visto que 

os pesquisadores modernos ainda não se dedicaram especificamente à matéria exposta em 

seu manual. Por isso, esses especialistas que citam nosso autor se limitam, na maioria das 

vezes, a lançar mão de excertos das Institutiones Oratoriae, a fim de reforçar uma teoria 

que, geralmente, guarda pouca relação com as doutrinas de nosso autor; ou de realizar 

uma comparação pontual com outros textos. Por exemplo, no Handbook of Classical 

Rhetoric in the Hellenistic Period: 330 B.C.-400 A.D. (E. S. PORTER, 2001), Malcom 

Heath (Invention, op. cit., p. 91, nota 7) faz menção a Sulpício Vítor como se estivesse 

fazendo referência à obra de Zenão, para, então, falar da existência da νόησις, sem, 

todavia, fazer nenhum comentário ao elemento8.  

                                                           
8 Montefusco, às vezes (1986, e.g. p. 177), também se refere à “doutrina de Zenão” quando nos expõe 
lições das Institutiones Oratoriae. Nessas passagens, ela, tal como Heath sempre faz, parece confiar na 
declaração de nosso autor de que ele segue Zenão, e, ao mesmo tempo, se esquecer de que Sulpício Vítor 
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Heath ainda escreveu dois artigos que citam passagens de Sulpício Vítor ao 

mesmo tempo em que o chama de Zenão. No mais recente, as Institutiones Oratoriae são 

brevemente mencionadas junto a Minuciano e Antipáter (HEATH, 2003, pp. 14-15), tudo 

porque, a partir desses autores, Heath busca comentar a arte retórica de Porfírio. No mais 

antigo (HEATH, 1994, pp. 16-17), “Zenão” é mencionado ao lado de Hermógenes, para 

que Heath teça algumas considerações sobre a relação entre ζήτημα (quaestio) e a doutrina 

do κρινόμενον, que, na verdade, está ausente em nosso manual. Outro exemplo é o artigo 

de Josef Martin (1948, pp. 316-320), que comenta as escolhas de vocábulos para o 

preenchimento de lacunas presentes nos manuscritos recolhidos por Halm; de nosso autor, 

todavia, Martin faz apenas uma observação (1948, p. 318), de palavra presente em 

exemplificação (RLM, p. 347, l. 26), que, portanto, não altera em nada a doutrina do nosso 

manual. Ainda na esteira dos comentários de cunho filológico, temos o artigo de Michael 

Winterbottom (1979), que, em cinco páginas, aponta passagens em que se poderiam 

escolher outras opções além das adotadas por Halm. Apesar de importantes sob o ponto 

de vista editorial, as sugestões de Winterbottom, muitas das quais bem fundamentadas, 

pouco alteram a matéria das Institutiones Oratoriae, visto que tratam de recomendar, por 

exemplo, a alteração de um “os quais” (qui) para um “porque” (quia; op. cit., p. 65). Algo 

semelhante ocorre com o artigo de Claude Loutsch (1984), que, em uma única página, 

baseando-se na palavra “instruído” (“docendus”; RLM, p. 322, l. 24), sustenta que a 

palavra “dócil” (“docibilem”; RLM, p. 322, ll. 33-34), usada por nosso autor em sua lição 

sobre o exórdio, deve ser entendida mais como a capacidade do ouvinte de compreender 

uma causa obscura do que sua receptividade ao ouvir o discuso proferido. Por fim, temos 

ainda dois textos de Ramón Gutiérrez González (2010 e 2011), que, embora também se 

concentrem em poucos excertos de nosso manual, analisam questões que têm que ver 

propriamente com um ponto de doutrina, isto é, a concepção de tese e hipótese, primeiros 

elementos da arte retórica de Sulpício Vítor. González, que pretende editar, traduzir e 

comentar as Institutiones Oratoriae (2010, p. 157), compara a exposição de nosso autor 

com trechos de outros manuais, sobretudo gregos. 

Além do doutorado de Leff, são de grande importância para nossa pesquisa duas 

obras, o artigo de Auguste Reuter (1893, pp. 73-134), e o livro de Lucia Calboli 

Montefusco (1984). Ambos os textos citam as Institutiones Oratoriae junto a outros 

                                                           
afirmou seguir outros professores, bem como inserir algo de seu arbítrio e preterir alguns ensinamentos 
a ele transmitidos (RLM, p. 313, ll. 1-6).    
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autores, a fim de comparar diferentes sistemas de estados de causa, isto é, definição, 

partição, tópicos/lugares específicos para cada rétor antigo. Os trabalhos de Montefusco 

e Reuter foram essenciais para a confecção de nosso terceiro capítulo, o que se dedica aos 

status.  

 

CAPÍTULO I: o manual de Sulpício Vítor 

1. Datação e Autoria 

Não é tarefa fácil datar as Institutiones Oratoriae. Isto ocorre porque Sulpício 

Vítor, assim como os outros rétores de Halm, não menciona acontecimentos externos. 

Também não existe nenhum testemunho supérstite sobre Sulpício Vítor, o que faz com 

que não saibamos quem foi ou de que região veio. De fato, nenhum dos comentadores 

modernos consultados oferece alguma biografia de nosso autor.  

Kennedy (1994, pp. 276-278) e González (2011, p. 327) acreditam que o texto é 

do séc. IV d.C., mas não nos dão nenhuma justificativa ou argumentação para sustentar 

esta escolha. Clarke (1953, p. 139-146) também data o tratado de Sulpício Vítor no 

mesmo século. Ele explica, citando Marrou (1964, p. 301-302), que há evidências 

comprobatórias de destacado interesse pela retórica durante o período do império romano 

tardio, e que os textos recolhidos na edição de Halm são, por sua vez, a prova disso 

(CLARKE, 1953, p. 193). Seguindo este raciocínio, Clarke recolhe uma série de 

testemunhos antigos para concluir que o séc. IV d.C. presenciou grande expansão de 

escolas de retórica nas províncias fundadas por Roma – sobretudo na Gália e na África –

, movimento este que se iniciou nos tempos de Augusto (séc. I a.C.). Segundo Clarke 

(1953, pp. 142-144), o principal motivo para tal revigoração das artes era o fato de os 

treinados em retórica terem a oportunidade de desempenhar um papel na administração 

do que, hoje, chamamos império.  

Todavia, Clarke julga os tratados retóricos da edição de Halm como um conjunto, 

isto é, suas apreciações se fundamentam em considerações gerais sobre os manuais dos 

“minores”, como se eles fossem idênticos e não apresentassem importantes diferenças 

entre si. Ele não faz, por exemplo, comentários específicos às Institutiones Oratoriae. 

Pode ser, sim, que Sulpício Vítor encontre-se no processo de reflorescimento educacional 

de que Clarke trata, contudo, o manual que estudamos, por si só, não comprova a teoria 

de que Sulpício Vítor foi mais um dos professores das escolas que, até onde se sabe, se 
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multiplicaram naquele período, o que pode complicar a análise do autor9. Acreditamos, 

portanto, que Clarke, como muitos críticos modernos, elabora uma comparação apressada 

dos chamados minores, aproximando-os de forma pouco precisa, visto que não há 

discussão quanto a passos específicos de texto que pudessem servir de evidência que 

fortalecesse a tese de que eles são todos iguais, ou mesmo muito semelhantes entre si. 

Parece-nos, ademais, que o raciocínio adotado é o seguinte: uma vez verificada a 

veracidade de uma afirmação acerca de um dos autores, será possível, então, porque eles, 

supostamente, são próximos temporalmente e possuem os mesmos interesses, valer para 

outro. Não só, este pensamento leva a uma lógica circular, ou seja, aqueles autores 

viveram no mesmo período porque trabalham mais ou menos com a mesma matéria, e 

trabalharam com a mesma matéria porque viveram mais ou menos no mesmo período. É 

como se a reunião dessas artes retóricas numa mesma edição, a de Halm, compelisse a 

crítica a arpoximá-los tanto temporalmente quanto no que tange à matéria por eles 

exposta. Ocorre que, na verdade, semelhanças na preceituação não resultam 

necessariamente em proximidade temporal entre autores, visto que são abundantes os 

casos de escritores de artes retóricas que sabidamente viveram em períodos diferentes e, 

ainda assim, trabalham com as mesmas categorias. E isso, a nosso ver, já seria suficiente 

para desacreditar afirmações como as de Clarke mesmo se os manuais dos “minores” 

fossem muito semelhantes. 

Fica claro, por exemplo, que a Ars Rhetorica de Fortunaciano tem papel 

educacional (GARBELLINI, 2010, pp. 12-15), se observarmos os hexâmetros que 

iniciam o livro I: Quisquis rhetorico festinat tramite doctus/ Ad causas legesque trahi, 

bene perlegat artis/ Hoc opus et notum faciat per competa callem (RLM, p. 81)10. 

Ademais, o texto, como observa Garbellini e Kennedy (1994, p. 275), é todo composto 

em formato catequético, com perguntas e respostas, emulando, tal como as Partitiones 

Oratoriae de Cícero, que é muito mencionado pelos rétores de Halm, o diálogo entre 

professor e aluno. Por fim, Garbellini (2010, pp. 13-14), citando Montefusco (1979, pp. 

8-20), ressalta que os manuscritos da Ars Rhetorica a identificavam como brevis libellus, 

liber manualis e enchiridion. Martin (2010, p. 9), que, por sua vez, se dedicou à Ars 

                                                           
9 Teuffel (1892, p. 388) diz que Sulpício deve ter sido um jurista prático, e não professor em uma escola 
de retórica.  
10 “Quem quer que, douto, se apressa para, pelo caminho da retórica,/ Ser levado ao conhecimento das 
causas e leis, faça boa leitura de toda/ Esta obra de arte [retórica] e torne conhecido o caminho pela 
encruzilhada.”; tradução de Izabella Lombardi Garbellini, 2010. 
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Rhetorica de Júlio Vítor, lembra que Giomini-Celentano (1980, praefatio, p. V) e Damien 

(1852, pp. 3-4) estimam que o rétor foi um professor de retórica, provavelmente da Gália. 

Todavia, esses elementos não se apresentam, nem nas Institutiones Oratoriae, nem na 

bibliografia específica dedicada a Sulpício Vítor, fazendo com que não tenhamos 

vestígios suficientes para afirmar que nosso autor foi um professor de retórica11. 

Leff procura explorar a questão da datação com mais cuidado. Observando 

informações históricas genéricas, mais ou menos como Clarke, porém de maneira mais 

detalhada, ele nos lembra do movimento ocorrido entre os sécs. II e III d.C, chamado de 

Segunda Sofística, graças a Filostrato, caracterizado pela confecção de manuais gregos 

de retórica12. A partir do séc. III d.C., as crises do império romano impediram o fluxo de 

ideias entre o oriente e o ocidente do Mediterrâneo, compelindo pensadores ocidentais a 

escrever, fundamentando-se em manuais gregos mais recentes, novos livros, em latim, 

para que exercessem papel educacional, motivo pelo qual se explicaria o uso de 

vocabulário grego (LEFF, 1972, pp. 149-150; 174)13. Ele, como Clarke, também ressalta, 

em capítulos exclusivamente dedicados a este tema, a expansão das escolas e a maior 

importância dada aos rétores na sociedade imperial (LEFF, pp. 129-148). Depois, baseado 

no que chama de contexto histórico, Leff toma como segura a tese de que os manuais de 

retórica que estão na edição de Halm, com exceção do texto de Júlio Severiano, foram 

publicados mais ou menos no mesmo período (LEFF, p. 169)14. 

Em seguida, ele elabora considerações sobre a datação de cada autor 

separadamente. Neste processo, tem particular importância o papel desempenhado pelo 

De Rhetorica, de Sto. Agostinho, pois, segundo o raciocínio de Leff, ele poderia nos 

ajudar com a datação de Sulpício Vítor. Sabe-se, e não se contesta hoje, que Sto. 

Agostinho viveu entre meados do séc. IV d.C. (FERGUSON, 1998, p. 776) e a primeira 

metade do séc. V d.C. (WEISKOTTEN, 2008, p. 57). Portanto, temos uma data bem mais 

precisa para o De Rhetorica, desde que aceitemos que o tratado é obra genuína do célebre 

                                                           
11 A única evidência que conecta Sulpício Vítor à esfera das escolas de retórica é a sua de exemplificação, 
que se assemelha às declamações. A presença desses exercícios, todavia, garante apenas que nosso autor 
teve contato com a prática declamatória, não que ele a ensinasse. De qualquer modo, cabe observar que 
esses casos, que mantém, em vários níveis, diversos tipos de paralelos com as declamações, tendem a 
ser, muita vez, mais simplificados do que as controversiae que chegaram até nós.    
12 Cf. Simon Goldhill, Rhetoric and the Second Sophistic; in: The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, 
ed. E. Gunderson. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
13 Cf. Clarke, 1953, p. 130 e Teuffel, 1892, p. 193. 
14 Cf. Teuffel, 1892, que, segundo Leff, concluiu que os textos são do séc. IV d.C. porque seus estilos eram 
os mesmos do período da restauração da ordem no séc. III a.C. 
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filósofo cristão, afinal, houve quem negasse a autoria do texto; todavia, parece tanto a 

Leff como a nós, que os argumentos contrários a essa tese, e as considerações daqueles 

que reconhecem que o manual é de fato de Sto. Agostinho, são bem mais coerentes. 

Marrou (1958, p. 578-579) repete os argumentos de editores beneditinos15: as 

palavras gregas do De Rhetorica nos levam a crer que o texto nada tem que ver com o 

estilo de Sto. Agostinho que, além de não se valer delas em outras obras, afirma que 

odiava a língua grega (Confessiones, I, 13). Não nos parece uma justificativa prudente, 

porque, na verdade, naquele mesmo trecho das Confissões, Sto. Agostinho declara que, 

apesar de grande dificuldade, estudou, sim, grego16. Para contornar o problema observado 

pelos beneditinos, Leff (1972, p. 174) oferece a seguinte solução: os rétores de Halm 

dependiam necessariamente das técnicas retóricas escritas em grego pelos estudiosos da 

Segunda Sofística, o que obrigou Sto. Agostinho a consultar manuais gregos, fazendo 

com que, assim, o De Rhetorica apresentasse vocabulário grego, técnico, semelhante ao 

presente nos outros “minores”. O fundamento dessa tese é justamente um suposto 

contexto histórico do séc. IV d.C. em que, graças à menor interação entre ocidente e 

oriente do Mediterrâneo, o ensino da língua grega declinou e, a partir daí, exigiu-se a 

elaboração de manuais latinos de retórica17.  

Riposti (1955) e Barwick (1961) são favoráveis à autenticidade do De Rhetorica, 

conclusão à qual Crecilius (1857) e Reuter (1893) já haviam chegado através da análise 

filológica (LEFF, 1972, pp. 173-174). Há mais. O nome do autor na edição de Halm 

também é Aurelius Augustinus. Sto. Agostinho declarou que começou a escrever um livro 

“de rhetorica” (Retractationes, I, 6, 6), o que poderia explicar o caráter fragmentário da 

obra que encontramos na edição de Halm. O início do De Rhetorica mostra que estamos 

diante de um autor que preza pela reflexão cogente, pois quatro das quinze páginas 

supérstites são dedicadas à definição de retórica e aos ofícios do orador, enquanto Caio 

Júlio Vítor, Fortunaciano e Sulpício Vítor se limitaram a fazer breves afirmações sobre 

                                                           
15 Leff (1972, p. 173) faz menção às observações dos editores no apêndice do Sancti Aurelii Augustini 
Hipponensis Episcopi Operum, I. Paris, 1679, p. 64. 
16 Há, inclusive, uma passagem em que ele constata impossibilidade de tradução, mas afirma que isso não 
impede a compreensão: “Alter est modus asystati, quem κατ´ἰσότητα apellant. Nos tametsi nomen 
latinum dare non possumus, tamen vim intellegere debemus” (RLM, p. 146, ll. 10-12). 
17 É possível especular que existiram manuais em latim que explicassem a teoria grega, eles podem ter 
sido elaborados por rétores bilíngues, presentes, por exemplo, na Roma bizantina. Pode ser, também, que 
o conhecimento dos autores tinha sido transmitido por professores gregos. Sulpício Vítor diz ter sido aluno 
de um Zenão (Halm, p. 313, ll.2-4), enquanto o autor do De Rhetorica diz ter possuído um professor 
chamado Demócrates (Halm, p. 146, l. 23). 
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os mesmos temas (LEFF, pp. 172-175). Portanto, estamos inclinados a concordar com os 

autores acima mencionados e aceitar que o De Rhetorica é, sim, uma obra de Sto. 

Agostinho. 

Pois bem. Conhecendo a datação do De Rhetorica, nota-se, então, uma 

particularidade que aproxima Sto. Agostinho de Sulpício Vítor (LEFF, 1972, p. 213). 

Logo no início, o De Rhetorica ensina que o primeiro ofício do orador é compreender 

(RLM, p. 137, ll. 1-3)18, enquanto Sulpício Vítor diz que o primeiro ofício do orador é a 

intelecção (RLM, p. 315, ll. 5-6)19. Intellegere e intellectio são o mesmo elemento 

retórico, e ocupam a mesma posição de uma mesma categoria, isto é, são o primeiro dos 

ofícios do orador. Mais que isso, nenhum outro rétor latino lista intellectio ou intellegere 

como primeiro ofício do orador20. Essa evidência, que aproxima Sulpício Vítor de Sto. 

Agostinho, e isola ambos dos outros rétores que conhecemos, pode tanto não significar 

absolutamente nada, seja porque a intelecção era comum nos manuais retóricos hoje 

perdidos, seja porque se trata de mera coincidência, como argumentar a favor da ideia de 

que os dois autores seguem uma ou mais autoridades em comum, ou, quiçá, viveram 

aproximadamente na mesma época. De qualquer modo, nossas fontes são tão escassas, 

que seria impossível avaliar o exato motivo dessa proximidade sem uma boa dose de 

especulação. 

Um outro vestígio poderia colocar Sulpício Vítor depois do séc. I d.C.; trata-se do 

silêncio de Quintiliano, que não o menciona na Institutio Oratoria21. Na verdade, 

Quintiliano não cita nenhum dos rétores presentes na edição de Halm. Como se sabe, com 

a exceção de uns poucos quidam a que ele alude de modo indefinido em sua obra, 

Quintiliano tem o hábito de nomear tanto os rétores de seu tempo como aqueles que o 

precederam. Ainda assim, nossa evidência não é, mais uma vez, determinante, e se 

                                                           
18“Oratoris officium est proposita quaestione civilli dumtaxat, primum ipsam intellegere, generalis sit an 
specialis, simplex an coniuncta ex pluribu, absoluta an comparativa”; [Uma vez proposta a questão civil, 
o ofício do orador é, primeiro, somente entender se ela é universal ou particular, simples ou composta de 
muitos elementos, absoluta ou comparativa]. 
19 “dicendum est, quae officia sunt oratoris. Sunt autem, ut traditum est, tria: intellectio, inventio, 
dispositio”; [devemos dizer quais são os ofícios do orador. São, por sua vez, conforme foi ministrado, três: 
intelecção, invenção e disposição]. 
20 Alguém poderia ser levado a crer que a intellectio das Institutiones Oratoriae nada mais é do que o 
iudicium, uma parte da retórica mencionada por Quintiliano (Inst. Orat., III, 3, 5) e presente em textos 
ciceronianos (e.g. Part. Orat., 8; Orator, 44). Com base no parágrafo 13 do próprio manual, descartamos 
essa hipótese (cf. RLM, p. 320, ll. 6-8). Voltaremos a tratar do assunto depois, quando abordarmos os 
estados de causa de Sulpício Vítor; infra, pp. 66-68. 
21 Garbellini (2010, p. 16) fez a mesma observação para tentar oferecer uma datação para Fortunaciano. 
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sustenta sobretudo, como costuma ocorrer com datações dos primeiros séculos da Era 

Cristã, na especulação. Por fim, Leff (1972, 169-170) nos oferece um provável terminus 

ante quem. Segundo ele, todos os manuais de Halm exemplificam com autores pagãos 

sem fazer referência à literatura cristã, o que seria pouco provável depois da época de 

Símaco22. 

No que tange às pistas internas das Institutiones Oratoriae, Sulpício Vítor fala de 

dois autores que nos poderiam auxiliar a datá-lo: Marcomano e Zenão. Uma vez que 

Sulpício Vítor parece seguir sobretudo a autoridade de Zenão, trataremos dele em capítulo 

separado, mas, de qualquer forma, já afirmamos que é difícil saber quem é este Zenão, 

fazendo com que tal evidência não nos ajude na datação. Quanto a Marcomano, sua 

principal importância é que também há ocorrência deste nome em Vitorino (RLM, p. 173; 

299), em Fortunaciano (RLM, p. 98), e em Júlio Vítor (RLM, p. 371), muita vez, como no 

nosso manual (RLM, p. 341, ll. 24-30), associado à praescriptio. Leff23 estabelece que 

Marcomano é do séc. IV d.C., e o faz baseando-se em duas informações: a) o nome não 

aparece em Quintiliano, portanto, diz ele, pode-se ter certeza que Marcomano é posterior 

ao séc. I d.C.; b) dado que Marcomano provavelmente escreveu em latim, porque Vitorino 

o cita em latim (RLM, p. 173, ll. 25-27; p. 299, ll. 15-20), ele deve ser posterior ao séc. II 

e III d.C., porque, durante a Segunda Sofística, não havia interesse por artes retóricas 

latinas (LEFF, 1972, p. 233)24. Leff pode estar certo, mas as duas informações não são 

consistentes o suficiente a ponto de tomarmos sua conclusão como definitiva, o silêncio 

de Quintiliano não prova nada de fato; quanto à segunda informação, não é porque não 

chegaram até nós obra de um determinado período que, nele, nada se produziu. Por isso, 

concordamos com Garbellini (2010, p. 16), o nome Marcomano também não auxilia a 

                                                           
22 Leff não especifica de qual Símaco ele fala. Pensamos que se trata do Papa Sto. Símaco, que presidiu a 
Igreja entre 498-514 d.C., período em que o cristianismo já estava bem consolidado em Roma; pelo que 
se vê da estreita relação entre o Senado e o Papado; cf. Pope Saint Symmachus, in: Charles G. Herbermann 
(ed.), The Catholic Encyclopedia, vol. 14 (1912). 
23 Todas as argumentações de Leff concernentes a Marcomano encontram-se nas pp. 231-234. Tanto ele 
como Teuffel (1892, p. 340) baseiam-se na presença do nome no título da obra de Júlio Vítor (RLM, p. 
371) para concluírem que Marcomano é uma das “fontes” do autor. No Ancient Greek and Roman 
Rhetoricians, A Biographical Dictionary, editado por Donald Bryant, (1968, pp. 72-73), Marcomano é 
datado entre 150 e 350 d.C. Todavia, este dicionário biográfico não fornece nenhuma justificativa para o 
recorte temporal de datação.  
24 “Marcomannus, therefore, certainly post-dated Quintilian, and given the general lack of interest in Latin 
rhetorical theory during the second and third centuries, it is most likely that he lived during the fourth 
century”; [Portanto, Marcomano certamente é datado depois de Quintiliano, e dado à geral falta de 
interesse por teoria retórica Latina durante o segundo e o terceiro séculos, é bem provável que ele viveu 
durante o século quarto]. 
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tarefa de datação; sua obra não chegou até nós e, dele, nada sabemos com segurança, além 

de que escreveu sobre a praescriptio25.  

 Como se vê, embora Leff coloque, com aparente convicção, Sulpício Vítor no séc. 

IV d.C., as evidências disponíveis são, de fato, inconclusivas. Os dados discutidos neste 

capítulo apontam, sim, para uma datação mais tardia, entre os sécs. III e IV d.C., todavia 

o estabelecimento de uma data para o nosso texto, a partir daquilo que temos disponível, 

depende sobretudo de especulação e suposição, pois nada temos além de informações 

fragmentárias ou bastante indiretas. Na verdade, nada impede que Sulpício Vítor seja 

anterior ou posterior àquele intervalo temporal. 

 

2. Obra 

Não temos nenhuma evidência externa que nos permita afirmar com segurança 

que as Institutiones Oratoriae sejam um manual composto por um professor de retórica. 

As lições são ministradas de modo sucinto, com definições breves, e exemplos que são, 

muita vez, confusos e/ou mal desenvolvidos. Sulpício Vítor tem o hábito de usar palavras 

gregas para definir muitos elementos retóricos; quando o faz, ele costuma oferecer 

tradução para o latim. Logo se nota que seu principal objeto são os estados de causa, 

teoria que remonta ao grego Hermágoras de Temno, séc. II d.C.26 Nenhum outro texto da 

edição de Halm se dedica tanto aos status causae. É possível notar que as Institutiones 

Oratoriae possuem uma divisão implícita, mas evidente para qualquer leitor: os primeiros 

23 parágrafos, aproximadamente 12 páginas (RLM, pp. 313-325), são dedicados à 

observação da ars como um todo; os 39 parágrafos restantes, aproximadamente 28 

páginas (RLM, pp. 325-352), se concentram exclusivamente em lições sobre os status. Ou 

seja, mesmo com o texto incompleto, carecendo de lições sobre os status legales, cerca 

                                                           
25 Leff (1972, pp. 231-233) tenta refutar a teoria de Gloeckner (1901), que acredita que Marcomano foi 
um sofista grego. Leff diz que Gloeckner tomou a expressão “translata sunt” (RLM, p. 341, l. 29) como 
sinônimo de “traduzidos”, mas, como sabemos, a expressão também pode significar “copiados” (em nossa 
tradução, optamos por “transcritas”). Montefusco (1986, p. 151) também interpreta “translata sunt” 
como “traduzidos”. Ademais, Leff (1972, p. 233) também se vale de argumentação de Schissel (não citado 
em sua bibliografia), que, segundo ele, estudou a fraseologia de Sulpício Vítor e concluiu que nosso autor 
usa material de indivíduos que ele conheceu pessoalmente, o que reforça a declaração inicial do manual, 
isto é, que ele segue o que foi instituído por seus professores. 
26 Para os testemunhos e fragmentos de Hermágoras, cf. Matthes (1962).      
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de 2/3 da obra tratam de assunto bem delimitado, enquanto cerca de 1/3 trata dos outros 

elementos que o autor julga importantes para a sua arte retórica como um todo. 

Há três passagens sobre os status já na primeira parte do texto que merecem 

atenção: a) Iuxta haec intellegendum quis sit status, sed hoc interim differamus, de 

statibus postea plenius tradituri (RLM, p. 317, ll. 30-31)27; b) Sed ne alia quaeramus, 

licet ex his controversiis sumere exempla, quae paulo post ponemus, cum coeperimus de 

statibus (RLM, p. 319, ll. 29-31)28; ao ensinar as configurações das causas (i.e., simplex, 

coniuncta e concertativa) entre os parágrafos 9 e 12, ele já avisa, deixando o leitor atento, 

que os exemplos ministrados serão utilizados posteriormente; c) Reliquum est etiam, ut 

incipiamus iam de statibus disputare (...) (RLM, p. 321, ll. 24-25)29;  além de nosso autor 

antecipar que tratará dos estados de causa logo mais, ele insere esta advertência em um 

parágrafo que parece bastante inapropriado, tanto porque nos avisou que trataria da 

pronunciação como porque é um parágrafo notavelmente breve. Todos os trechos, 

presentes na primeira parte da obra, mostram que nosso autor deixará os estados de causa 

para depois, apartados das matérias diversas de que ele discorre em cada momento. 

Operando assim, ele isola a teoria dos status de outros preceitos, o que, por fim, lhe 

confere um caráter de protagonismo no manual.  

No prefácio (RLM, p. 313, ll. 1-7), Sulpício Vítor afirma que segue os preceitos 

de seus professores, sobretudo os de Zenão, o que nos é de particular importância, porque, 

aqui, nosso autor destaca com clareza uma autoridade que está a seguir30. Ademais, ele 

nos informa que preteriu algumas coisas, alterou a ordem de outras e inseriu não poucas 

de seu próprio arbítrio (RLM, p. 313, ll. 4-6)31. Leff (1972, pp. 196-197) faz observações 

semelhantes, contudo ele vai um pouco além na sua interpretação. Da vontade de Sulpício 

                                                           
27 “Logo após isso, há de se entender o que é o estado de causa, mas adiemos isso por enquanto, para 
que ensinemos os estados de modo mais completo depois”. 
28 “Mas, para que não investiguemos outras matérias, é lícito extrair dessas controvérsias exemplos que, 
pouco depois, daremos quando começarmos a falar dos estados de causa”. 
29 “Nos resta também, para que já comecemos a discutir sobre os estados”. 
30 Fortunaciano, Sto. Agostinho e Capela, por exemplo, não têm, até onde observamos, o hábito de citar 
as autoridades que seguem. Sulpício Vítor não só declara seguir Zenão, ele também nos avisa quando dele 
se afasta (RLM, p. 321, ll. 29-30; p. 338, l. 34 – p. 339, l. 3). 
31 “(...) ut ex arbitrio meo aliqua praeterirem, pleraque ordine immutato referrem, nonnulla ex aliis quae 
necessaria videbantur inserirem”; [de tal forma, contudo, que de propósito preterisse algumas coisas, 
reportasse a maior parte com a ordem inalterada, inserisse não poucas extraídas de outros [autores], as 
quais pareceram necessárias].  



 

13 
 

Vítor de que a obra não chegasse a muitos, Leff conclui que o tratado tem estilo rude e 

foi escrito rapidamente. 

No §1, Sulpício Vítor repreende os que dizem que a retórica não é uma arte32; 

nega que ela é perícia do persuadir, pois não se encontrará um orador que tenha sempre 

persuadido33. Além disso, ele afirma que definir a retórica como o conhecimento do falar 

bem é pouco correto, porque é definição pouco completa (RLM, p. 314, ll. 8-9)34. Segundo 

ele, a retórica é o conhecimento do falar bem na questão civil, que, por sua vez, é tudo 

aquilo que incide na opinião comum quanto às disputas e julgamentos (RLM, p. 313, ll. 

21-23)35. Para tornar a definição de retórica mais específica, isto é, para situá-la na 

questão civil, ele explica que médicos podem falar bem sobre o que é relativo à medicina. 

Leff (1972, p. 197) observa que o argumento surgiu primeiramente no Górgias (454a), o 

que o De Rhetorica nos lembra no §3 (RLM, p. 138, ll. 18-20)36.  

                                                           
32 O raciocínio dele de onde nasce refutação é o seguinte: a questão civil incide na opinião comum de 
todos, por isso ela não é própria de nenhuma arte (Eius definitio [quaestionis civilis] huiuscemodi traditur: 
“Civilis quaestio est, quae nullius artis propria in communi omnium opinione versatur”; RLM, p. 313, ll. 16-
18); [Sua definição é ministrada desse modo: “A questão civil é a que, específica de nenhuma arte, incide 
na opinião comum de todos”]. Daí, alguns acreditam que a retórica não pode ser chamada arte, se seu 
ofício foi posto na opinião comum, mas esses erram (Unde quidam ne putant quidem dicendam esse artem 
rhetoricam, si officium eius in communi omnium opinione sit positum. Verum isti errant.; RLM, pp. 313-
314, ll. 26-1); [Donde [vem que] alguns nem sequer acreditam que se deve dizer arte retórica, se seu ofício 
foi posto na opinião comum de todos. Na verdade, esses erram.]. Erram porque não é a retórica que é 
própria de nenhuma arte, mas a questão civil, que, por sua vez, é matéria subordinada à retórica. Os 
outros têm a capacidade de opinar na questão civil, mas só o orador possui o conhecimento do falar bem 
(Non enim rhetoricam ipsam nullius artis propriam esse dicimus eamque in communi opinione versari, sed 
civilem quaestionem, quam velut materiam arti suae subiectam habet ipsa rhetorica. Ex quo fit ut in civili 
quaestione opinandi facultatem ceteri habeant, bene dicendi solus orator.; RLM, p. 314, ll. 2-5); [Pois não 
dizemos que a retórica mesma não seja própria de alguma arte, e nem que ela incida na opinião comum, 
mas sim a questão civil, a qual a retórica mesma possui como uma matéria subordinada à sua arte. Disso 
sucede que os outros possuam a capacidade de opinar na questão civil, e apenas o orador possua a 
conhecimento do falar bem].  
33 É possível interpretar que a persuasão continua tendo papel importantíssimo para Sulpício Vítor, dado 
que sobretudo nos dois terços finais do manual, que se concentram na exposição dos estados de causa, 
nosso autor oferece argumentação que pretende, no fim das contas, convencer os juízes. De qualquer 
modo, o ínicio das Institutiones Oratoriae deixa claro que, para nosso autor, a persuasão não é necessária, 
sendo ela, portanto, apenas desejável. 
34 “Rhetorica est, ut quidam definiunt, bene dicendi scientia. Sed haec definitio parum recta, quia parum 
plena”; [Retórica é, tal como alguns definem, o conhecimento do falar bem. Contudo, esta definição é 
pouco correta porque é pouco completa]. 
35 “Quis enim est vel imperitissimus, qui non sibi intellegentiam vindicet de his rebus, quae versantur in 
disputationibus atque iudiciis?”; [Com efeito, quem é tão imperito que não reivindique para si o 
entendimento sobre essas matérias que incidem nas disputas e julgamentos?]. 
36 Leff não menciona que o De Rhetorica também diz que a persuasão não é o fim da retórica, visto que 
nem sempre se persuade. Ademais, Sto. Agostinho também diz que o orador fala sobre a questão civil. 
Essas considerações sobre a existência de um limite para a persuasão, e a relação entre retórica e questão 
civil, estão presentes também em Fortunaciano (RLM, p. 81) e Júlio Vítor (RLM, p. 373).  
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Leff (1972, pp. 208-210) também nota que, segundo o testemunho de Sto. 

Agostinho (MATTHES, 1962, pp. 4-5), há um ponto em que Sulpício Vítor e Hermágoras 

se encontram: ambos restringem a retórica ao campo da questão civil. Todavia, surgem 

duas diferenças entre eles: a) Hermágoras fala da questão civil ao determinar o ofício do 

orador, Sulpícivo Vítor, por outro lado, usa a questão civil para definir retórica; b) 

Hermágoras diz que a persuasão deve ocorrer enquanto as circunstâncias permitirem, 

Sulpício Vítor, além de não mencionar esta qualificação, nega explicitamente que a 

persuasão seja elemento crucial. Se o testemunho presente no De Rhetorica for confiável, 

a análise de Leff está correta. O problema é que pode ser um pouco temerário aceitar o 

que Sto. Agostinho atribui a Hermágoras, afinal, é possível que as informações que o 

autor do De Rhetorica tem da doutrina hermagoriana sejam resultado de alguma fonte 

indireta. Leff, todavia, pensa que o De Rhetorica é a melhor via que temos para reconstruir 

as ideias de Hermágoras (LEFF, 1972, p.175)37.       

De resto, em suas notas sobre o §1, Leff não nos diz que a quaestio civilis, na 

definição de Sulpício, nada tem que ver com o discurso demonstrativo. Não há nenhuma 

menção a elogios ou vitupérios nessas definições preliminares do manual. Mais que isso, 

se observarmos que nosso autor fala em civile ius, forensi actione e iudiciis, notamos que 

há destaque especial para a retórica judicial, quando, na verdade, esperávamos também 

uma discussão do gênero deliberativo, que, por sua vez, ocupa, aqui, um papel secundário. 

O deliberativum fica subentendido quando ele diz que a questão civil, como o direito 

civil, incide entre os cidadãos e na cidade (RLM, p. 313, ll. 19-20)38. Ainda assim, como 

se vê, as referências verbais ao gênero judicial são tão numerosas e explícitas que ofuscam 

a ideia latente de que a questão civil também é terreno de deliberações. Esta escolha, logo 

no primeiro parágrafo do manual, poderia indicar que Sulpício Vítor e o dedicatário da 

obra têm interesse especial pela oratória praticada nos tribunais, todavia, pelo que 

sabemos dos textos supérstites, era comum que os manuais se dedicassem principalmente 

ao gênero judicial.  

                                                           
37 Reuter (1893, pp. 76-77) também se baseia nos testemunhos de Sto. Agostinho reconstruir a teoria 
perdida de Hermágoras. González (2010, pp. 162-167) compara a exposição do tema no De Rhetorica com 
as Institutiones Oratoriae, mencionando a figura de Hermágoras. 
38 “civilis quaestio (...) ut civile ius, quod inter cives atque in civitate versatur”; [questão civil, assim como 
direito civil, porque incide entre cidadãos e na cidade]. 
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Depois de fornecer aquelas definições, Sulpício Vítor diz que a questão civil tem 

duas partes, tese e hipótese39. Mais uma vez, seguindo o mesmo método do parágrafo 

anterior, ele expõe e refuta opiniões que considera errôneas. Nosso autor afirma que 

alguns querem que tese seja a matéria que admite disputa racional sem a circunstância de 

pessoas definidas, e que hipótese, ao contrário, seja a matéria que admite disputa racional 

com a circunstância de pessoas definidas (RLM, p.314, ll. 9-11)40. Contudo, ele ensina 

que a tese pode ter a pessoa definida, dando-nos o seguinte exemplo: “se Cícero deveria 

ir à província depois do consulado”. Ou seja, quando discutimos se alguém deveria ter 

feito algo, temos uma tese, não importanto se se coloca, na questão, uma pessoa 

específica. Definição de tese refutada, ele passa à hipótese. O exemplo é o seguinte: 

“alguém foi encontrado sozinho enquanto segurava uma espada ensanguentada e 

depositava na sepultura o cadáver recente de um homem assassinado. É acusado de 

assassinato” (RLM, p. 314, ll. 20-21). Ou seja, mesmo não tendo, neste exemplo, uma 

pessoa definida, aquele que for encontrado nessas condições poderá se tornar réu. 

González (2010, p. 161), adotando uma interpretação a nosso ver bastante pragmática, 

afirma que, resumidamente, o objetivo das Institutiones Oratoriae é oferecer preceitos 

para se tratar de uma controvérsia, e estas, como se sabe, podem, ao invés de introduzir 

uma personagem nomeada, falar em um “quidam”, isto é, em uma pessoa 

indeterminada41. 

Depois das refutações, ele nos oferece uma definição própria, bem diferente dos 

outros manuais que conhecemos: a tese tem por fim a inspeção; a hipótese tem por fim a 

ação e o julgamento (RLM, p. 314, ll. 25-27)42. Ele também ensina que tese e hipótese são 

                                                           
39 Fortunaciano e Júlio Vítor não abordam o tema das teses e hipóteses (como observado por LEFF, 1972, 
p. 213). Nós abordaremos a relação que a tese e a hipótese mantém com os estados de causa de causa 
na primeira parte do Capítulo III. 
40 “Thesis est, ut quidam volunt, res rationalem disputationem recipiens sine definitarum personarum 
circumstantia; hypothesis res rationalem disputationem recipiens cum definitarum personarum 
circumstamtia”; [Tese é, como alguns querem, a matéria que admite disputa racional sem a circunstância 
de pessoas definidas; hipótese, o assunto que admite disputa racional com a circunstância de pessoas 
definidas]. 
41 Para sustentar sua hipótese, González cita, como exemplificação, as controvérsias V, 3, VI, 6 e VII, 5 de 
Sêneca pai, e a seção de Sulpício Vítor dedicada à conjectura (RLM, p. 325, l.19 – p. 336, l. 26). 
42 “Thesis est res rationalem disputationem recipiens, cuius finis inspectio, hypothesis res rationalem 
disputationem recipiens, cuius finis actio et iudicatio; sic enim videtur ad certam definitionem utrumque 
esse perductum”; [tese é a matéria que admite disputa racional cujo fim é a investigação teorética; 
hipótese é a matéria que admite disputa cujo fim é a ação e o julgamento. Assim, parece que ambas foram 
conduzidas a uma definição precisa].  
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tão próximas que muita vez se permuta uma pela outra (RLM, p. 314, ll. 30-31)43. Demais, 

ele diz que a hipótese está presente nas controvérsias, litígios, ações e causas; a tese está 

nas κατασκευαὶ [confirmações], nas ἀνασκευαί [refutações] e nas χρείαι [usos]44. Por fim, 

ele coloca no campo da tese tanto elogios como vitupérios45.  

Com exceção das teses dos parágrafos iniciais, todos os outros exemplos do 

manual são hipóteses. Mais especificamente, Sulpício Vítor tem preferência quase que 

exclusiva pelas questões que estão nas “controvérsias, litígios, ações e causas”, isto é, no 

fórum. Note-se que ele pode criar uma tese ou uma hipótese de acordo com a formulação 

escolhida, porque elas, tese e hipótese, “são vizinhas a ponto de se permutar uma por 

outra”. Se ele tem em mente a atuação no tribunal, pode-se entender que o modo de 

expressão da matéria é importante porque a corte só poderia aceitar ações que são 

formuladas de determinada maneira. Isto fica ainda mais claro se nos atentarmos para a 

exemplificação. Peguemos dois exemplos que lidam com o mesmo assunto, mas um é 

uma tese, o outro, uma hipótese. Ele diz: “tese é: ‘se acaso deve-se casar’; pois, se jovens 

se tornarem réus de maus costumes por terem jurado que não se casariam, será hipótese” 

(RLM, p.314, ll. 32-33)46. Sulpício Vítor transformou uma questão de pura inspeção num 

crime potencial. Todos os exemplos de hipótese da obra têm relação com crime, estão no 

tempo passado e são assunto para o gênero judicial. A tese, por outro lado, segundo as 

Institutiones Oratoriae, se insere no gênero deliberativo, lida com o futuro e é 

essencialmente teorética. Antes de encerrar o assunto, ele ensina, em brevíssima oração, 

sem nenhum desenvolvimento, que vitupérios e elogios, não mencionados até então, 

pertencem à tese.  

Leff (1972, pp. 210-213) faz duas observações importantes. A primeira é que 

nosso autor está, conscientemente, tentando relacionar sua teoria das categorias tese e 

hipótese com a doutrina aristotélica dos tria genera causarum. A alusão estranha, 

repentina e breve, aos tópicos do elogio e vitupério é, de fato, um pouco 

                                                           
43 “Confinia autem ista esse non dubium est, adeo ut paucis plerumque mutentur”; [Não há dúvida que 
essas são vizinhas, a tal ponto que, na maioria das vezes, por pouco se permuta [uma pela outra]. 
44 González, contudo, acredita que o correto é lermos, nesta passagem, “hipótese”, não “tese”. Ele 
justifica a modificação pela análise desses exercícios em obras gregas (2011, pp. 331-338). 
45 Até este ponto, Leff (1972, pp. 198-200; 210-213) constata praticamente todas as afirmações que acima 
fizemos quanto ao nosso manual. González (2010, p. 160) nota que Sulpício Vítor não menciona as 
questões deliberativas na conclusão do parágrafo que aqui discutimos, contudo, diferentemente de nós, 
ele pensa que isso ocorre porque houve um lapsus, um esquecimento, do autor.  
46 “Thesis est “an uxor ducenda”; quod si rei fiant de moribus iuvenes, quod iuraverint ne uxores ducerent, 
erit hypothesis”. 
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descontextualizada. Parece, mesmo, uma tentativa de encaixar todos os três gêneros de 

Aristóteles em seu sistema. A hipótese levantada por Leff é muito atraente, porque parece 

ser a única que pode explicar este ponto que chama a atenção por apresentar, ao final do 

parágrafo, uma informação que é sucinta e não tem nenhuma conexão com o que se 

ministrava há pouco.  

A segunda observação de Leff é uma análise de tratamento que se deu à tese e 

hipótese em outras artes retóricas. O jovem Cícero (De Inv., I, 6, 8) escreveu que a tese 

não tem importância para o orador, é terreno da filosofia. Depois, como se sabe, Cícero 

mudou de opinião. Nas Partitiones Oratoriae (XVII, 12) e nos Topica (82) ele advoga 

outra visão, a seguinte: as questões que ele chama científicas e ativas (scientia; actio) são 

formas de tese47. Com esta posição de Cícero concorda com a maioria dos rétores, por 

exemplo, Quintliano (Inst. Orat., III, 7-9) e Sto. Agostinho (RLM, pp. 139-140). A 

terceira forma de se conceber tese e hipótese é representa por Apolodoro, a quem Sto. 

Agostinho atribui a afirmação: não há diferença entre tese e hipótese (RLM, p. 140 ll. 6-

9). Finalmente, temos a quarta e última visão, a de Sulpício Vítor, a qual está de acordo 

com rétores que Quintiliano menciona mas não nomeia (Inst. Orat., III, 5, 10-11): a tese 

é especulativa e a hipótese clama por ação e julgamento. González, quanto a este ponto, 

teve a perspicácia de observar uma importante diferença entre os quidam de Quintiliano 

e nosso manual, isto é, de acordo com o testemunho de Quintiliano, aqueles rétores 

afirmam que uma pessoa definida pode aparecer numa tese, entretanto não dizem que há 

hipóteses com pessoas indefinidas (GONZÁLEZ, 2010, p. 162).  

 No parágrafo seguinte, Sulpício Vítor lida com os ofícios do orador. Ele preceitua 

três: intelecção, invenção e disposição48. Leff (1972, pp. 200-201) nota que esta divisão 

                                                           
47 A obra mais importante em que se vê que Cícero devolveu ao orador a possibilidade de discorrer sobre 
teses é o De Oratore. Já no prefácio do primeiro livro (I, 5), ele nos dá a entender que o De Inventione, 
texto de juventude, não é digno de sua atual experiência. Como vemos, é uma refutação clara do que ele 
próprio já havia escrito. De diversos trechos (e.g. I, 143-147; I, 214-233; II, 41-50), podemos inferir com 
segurança que o De Oratore aproxima a filosofia da retórica, fazendo a tese ser tão importante para a 
eloquência quanto a hipótese. 
48 Como já mencionamos acima, o único outro manual latino que preceitua a intelecção, sob o nome 
intellegere, entre ofícios do orador é o De Rhetorica (RLM, p. 137, ll. 1-2). Ademais, Leff (1972, pp. 213-
214) refuta a argumentação de que a intellectio deriva da tradição estóica. Striller (1886, pp. 34-38) e 
Volkmann (1885, p. 33) pensavam que Hermágoras era estóico; como os minores foram influenciados pela 
teoria hermagoriana, concluíram que a divisão de Sulpício Vítor reflete um dogma estóico. O problema é 
que se mostrou que o rétor de Temno não pode ser considerado estóico e, assim, toda a argumentação 
torna-se inválida (KENNEDY, 1963, pp. 290-304). Ele lembra que o melhor conhecimento que podemos 
ter da partição estóica vem de testemunho de Diógenes Laércio, que diz que Zenão dividiu a retórica em 
invenção, disposição, elocução e pronunciação (VII, 42 ss.; e KENNEDY, 1963, p. 294). Por fim, é 
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é única entre todos os manuais latinos supérstites. É, portanto, uma lição bem inusitada, 

que chama bastante a atenção. A princípio, nota-se a divisão tríplice, raríssima entre 

rétores latinos. Depois, vemos intellectio, preceito excepcional, inexistente, por exemplo, 

na obra de Quintiliano, autor que é refência nos estudos retóricos por reunir doutrinas 

diversas e divergentes. No prefácio, Sulpício havia dito que se permitia inserir coisas que 

julgava necessárias, o que nos poderia levar a crer que ele está oferencendo a intellectio 

como elemento novo à arte. Porém, este não parece ser o caso. No início da seção ele 

declara que esses officia foram ministrados (Sunt [officia oratoris] autem, ut traditum est, 

tria; RLM, p. 315, ll. 7-8); depois, diz que seguirá, como começou, as coisas ministradas 

pelos gregos (Sed nos a Graecis tradita, ut coepimus, persequamur eamusque per 

singula; RLM, p. 315, ll. 13-14).  

De fato, depois de concluir o parágrafo em que expõe os três ofícios, ele dedica 

oito seções (§5-12; RLM, pp. 315-319) à explicação de cada um (singula) dos 

componentes da intellectio, enquanto dedica apenas uma brevíssima seção para a inventio 

(§13, RLM, p. 320), e outra seção para a dispositio (§14; RLM, p. 320)49. Como se vê, ele 

se detém mais no preceito menos conhecido. Mais que isso, Sulpício Vítor declara, em 

uma passagem de particular importância, saber que Cícero nada ministra sobre intellectio, 

pois M. Tullius teria considerado que a intellectio é matéria da diligência e da sabedoria, 

não da arte, (RLM, p. 315, ll. 10-14)50. Esse trecho serve de evidência de que nosso autor 

conhecia preceitos retóricos presentes em Cícero, sobretudo no De Inventione, afinal, o 

manual de juventude (I, 7, 9) divide a arte retórica nessas mesmas partes pouco depois de 

ensinar sobre os três gêneros de causa (De Inv., I, 5, 7), que parecem fundamentar a 

menção ao demonstrativum no final do §3. Além disso, é de particular importância a 

                                                           
importante lembrar que os rétores, em sua maioria, preceituavam, sob o termo officia oratoris, o docere, 
movere e delectare (e.g. Quint., Inst. Orat., VIII, 7).  
49 Sulpício diz que a intelecção abarca seis processos. É atravez da intellectio que se deve entender: 1) se 
[a questão] é tese ou hipótese; 2) depois de sabermos que é hipótese, i.e., controvérsia, deve-se entender 
se ela consiste; 3) entender de qual espécie; 4) entender de qual modo; 5) entender de qual estado; 6) 
entender de qual configuração (RLM, p. 315, ll. 15-19). 
50 “Neque me hoc loco fugit, quae M. Tullius tradat. De intellectu enim nihil tradit, credo, quia magis 
diligentiae atque sapientiae quam artis existimet: inventionem autem et dispositionem et elocutionem et 
memoriam et pronuntiationem ad officium oratoris dicit pertinere. Sed nos a Graecis tradita, ut coepimus, 
persequamur eamusque per singula”; [Nem me foge neste passo o que Marco Túlio ensina.  De fato, nada 
ensina sobre a intelecção, porque, creio, a consideraria mais da diligência e sabedoria que da arte. Por 
outro lado, diz que a invenção, disposição, elocução, memória e pronunciação são pertinentes ao ofício 
do orador. Mas nós, como começamos, sigamos as matérias ministradas pelos gregos e vamos uma por 
uma]. 
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menção de que ele segue autoridades gregas desde o começo do texto (“Sed nos a Graecis 

tradita, ut coepimus, persequamur eamusque per singula”; RLM, p. 315, ll. 13-14). 

Leff (1972, p. 201) acredita que Sulpício Vítor está especulando ao julgar que 

Cícero não ministrou nada sobre a intelecção porque a considerasse elemento pouco 

dependente de arte51. O problema é que o texto latino não parece abrir espaço para dúvida 

(Neque me hoc loco fugit; RLM, p. 315, l. 10), o que nos leva a considerar a possibilidade 

de Sulpício Vítor oferecer interpretação atípica a alguma passagem ciceroniana que 

conhecia. É bem verdade que o livro I do De Oratore está de acordo com a especulação 

vista nas Institutiones Oratoriae, porque, lá, Cícero considera que a confecção de 

argumentos é processo natural, que não exige tópicos abundantes dos manuais técnicos. 

O problema é que o De Oratore apresenta muitas críticas aos manuais de retórica como 

as Institutiones Oratoriae; o próprio Sulpício Vítor não demonstra interesse explícito e 

evidente pela tese, o que está de acordo com a opinião grega majoritária de que a 

especulação teorética é importante apenas para a filosofia, não para a oratória, visão 

largamente criticada por Cícero na sua obra de maturidade. O problema que, então, ora 

se apresenta é o seguinte: Sulpício Vítor está fundamentando sua afirmação em qual 

excerto de Cícero?52   

Pela ausência da intelecção em todos os outros manuais latinos supérstites (com 

exceção do De Rhetorica) e por sua declaração de que segue o que foi ministrado pelos 

gregos, concluímos que nosso autor está seguindo autoridades gregas, restando-nos 

apenas saber qual. Leff (1972, p. 215) se aproveita da declaração do próprio Sulpício 

Vítor, e nos lembra que intellectio é tradução latina de νόησις, preceito que aparece em 

                                                           
51 Além disso, Leff diz que não existe nenhum outro motivo para a omissão da elocutio, memoria e 
pronuntiatio além de que Sulpício Vítor está seguindo fontes gregas e deseja se manter consistente com 
elas. Pode até ser, mas as Institutiones Oratoriae ministra lição sobre pronunciação na seção 16 (RLM, p. 
321). 
52 Abaixo, discutiremos as partes da intellectio, tal como estão nas Institutiones Oratoriae. Observando-
as, é possível notar que muitos dos preceitos listados por Sulpício Vítor estão presentes no De Inventione. 
Não é possível saber com certeza se nosso autor conheceu o De Inventione. Só é certo que conhecia, pelo 
menos, dois discursos de defesa de Cícero. Ainda que Cícero nada tenha preceituado com o nome 
intelecção, como as Institutiones Oratoriae afirmam, é possível que nosso autor tenha observado o seu 
uso na prática do discurso oratório de Cícero. Além desta hipótese, pode ser que Sulpício Vítor leu o De 
Inventione e, lá, identificou preceitos que, para ele, são parte da intelectio. Esta última possibilidade, se 
comprovada, seria uma forte evidência de que Sulpício Vítor conhecia o texto de juventude de Cícero. 
Outra possibilidade, ainda, é a de Sulpício Vítor estar se baseando em uma passagem do outro texto 
ciceroniano (cf. infra p. 66), por exemplo, o De Oratore. A diferença de difusão entre o De Oratore e o De 
Inventione, bem como seus porquês, foi trabalhada por Charles Guérin, Prescrire dans les formes, ou 
pourquoi le De Oratore n’a pas su trouver son public, 2007. 
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quatro manuais gregos do período imperial (WALZ, 1832). Em um destes rhetores 

graeci, um anônimo do séc. II ou III d.C., a descrição da νόησις e a ordem de apresentação 

de suas partes são muito semelhantes à exposição da intellectio nas Institutiones 

Oratoriae. A diferença é que nosso autor faz seis divisões ao invés das quatro 

apresentadas pelo anônimo. Segundo Leff, isto é natural, pois Sulpício Vítor transforma 

o processo de compreender qual tipo ou forma da retórica (RG, VI, 34-35, ll. 30-33)53 em 

necessidade de entender “de qual espécie é, de qual modo e de qual configuração” (RLM, 

p. 315, ll. 15-18)54. Portanto, se a intellectio não surge com Sulpício Vítor, ela tem 

precedência em artes retóricas gregas, que nosso autor declara seguir. Assim sendo, 

parece justo afirmar que, ou Sulpício Vítor desenvolve a intelecção por conta própria, ou 

se apropriando de teoria de algum manual que desconhecemos. Por fim, vale observar 

que nosso autor subordina toda a intellectio ao pré-requisito de determinar que a questão 

é uma hipótese, o que, de novo, mostra seu interesse pelo gênero judicial (RLM, p. 315, 

ll.15-16)55. 

A segunda parte da intellectio, depois de se ter entendido que se tem uma hipótese, 

isto é, controvérsia, é compreender se a causa é consistente. Sulpício Vítor ensina que a 

maioria das causas não são consistentes, e que os gregos as chamam ἀσύστατα, as quais 

ocorrem de cinco maneiras: ἰσαζουσα [semelhante], μονομερής [unilateral], ἄπορος [sem 

saída], ἄδοξος [torpe] e ἀπίθανος [incrível]56. Sulpício Vítor não traduz a maioria destas 

palavras, mas explica, inclusive com exemplos, o que significa cada tipo de causa 

inconsistente.  

Leff (1972, p. 216) nota que nenhuma delas aparece em Júlio Vítor. Demais, diz 

que em Fortunaciano encontramos a causa ἀπίθανος e que sua análise do elemento é bem 

confusa. O que Leff não observa é que surgem algumas questões importantes se 

compararmos Fortunaciano com Sulpício Vítor. Fortunaciano explica a causa ἀπίθανος 

de forma muito semelhante a Sulpício Vítor (RLM, p. 83, ll. 27-33), mas com uma 

                                                           
53 “Ἔστι δὲ τῆς μὲν νοήσεως τὸ νοῆσαι (...) ποίου τῆς ῥητορικῆς εἵδους (...)”; [É próprio da intelecção 
conhecer (...), da retórica, qual a espécie (...)]. 
54 “Intellegendum est (...)  ex qua specie sit, deinde ex quo modo, (...) postremo cuius figurae”; [devemos 
entender (...)de qual espécie é, depois de qual modo (...)por fim, de qual configuração]. 
55 “Cum hypothesin esse intellexerimus, id est controversiam, intellegendum erit (...)”; [Quando tivermos 
entendido que é hipótese, isto é, controvérsia, deveremos entender (...)]. 
56 Todas se encontram em Hermógenes, que, junto dessas, arrola outras três; cf. Rabe, p. 32, l. 10 – p. 33, 
l. 16. Ademais, Montefusco (1986, pp. 12-28) nos oferece um capítulo com os diversos tipos de causas 
inconsistentes que encontramos em variados autores. 
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diferença: ele parece subordiná-la ao que chama kakosýstata (RLM, p. 83, ll. 33-34)57. 

Além disso, Fortunaciano lista muitas outras espécies de causas inconsistentes que não 

estão presentes em Sulpício Vítor, oferecendo, inclusive, sinônimos para a maioria delas 

(RLM, p. 83-84). Mesmo ministrando uma lição com nomenclaturas e tipos de causas 

mais abundantes do que os que se empregam nas Institutiones Oratoriae, Fortunaciano 

não lista a ἄδοξος, presente em Sulpício.  

Mais notável em Fortunaciano, contudo, é que ele fornece testemunho de 

Hermágoras, atribuindo ao rétor de Temno apenas quatro ἀσύστατα: ἐλλείπουσα, 

ἰσαζουσα, μονομερὴς e ἄπορος. Sto. Agostinho, por sua vez, também distingue quatro 

causas inconsistentes, não nos ensina o nome da primeira, e chama as outras três: 

καθ´ισότητα, καθ´ἐτερομερίαν e ἄπορος58. O De Rhetorica não menciona, como 

Fortunaciano, o nome Hermágoras ao tratar dos ἀσύστατα, mas, mesmo assim, Leff (1972, 

p. 216) foi convencido por Barwick (1961) de que é Sto. Agostinho o autor que oferece 

possibilidade de reconstrução da doutrina hermagoriana sobre esta matéria; talvez Leff 

tomou esta posição porque o De Rhetorica apresenta tão-só as quatro que Fortunaciano 

atribui a Hermágoras. Se o testemunho de Fortunaciano, ou a hipótese de Leff, for 

confiável, vemos que Sulpício Vítor se afasta do que teria sido uma lição de Hermágoras. 

Nosso autor nada fala de ἐλλείπουσα (nem oferece qualquer outra que apresente definição 

semelhante à exposição que encontramos na Ars Rhetorica e no De Rhetorica); e 

acrescenta a ἄδοξος, inexistente nos outros “minores”. Ademais, nosso autor discute o 

tema sem nos dizer que está seguindo algo já ministrado, sem declarar quais autoridades 

segue, apresentando a matéria de modo sucinto, sem desenvolver nem as definições, nem 

os exemplos, como se lidasse com matéria já conhecida.  

                                                           
57 Fortunaciano distingue três espécies de causas inconsistentes, ele as chama cacosystatae, asystatae e 
aloga (RLM, pp. 83-84, ll. 33-3). A diferença entre elas, segundo lição de Fortunaciano, é que as primeiras 
são pouco consistentes, as segundas são totalmente inconsistentes, e as últimas nem devem ser 
chamadas controvérsias, pois são ficções. Ao colocar o gênero ἀπίθανος na categoria de cacosystata, 
Fortunaciano, portanto, se afasta de Sulpício Vítor, pois a considera causa com alguma consistência (a 
justificativa é que a influência divina poder tornar algo crível). Nosso autor, por outro lado, se limita a 
afirmar que ela é inconsistente. A intepretação de Leff de que Fortunaciano possui exposição confusa 
nesta lição tem algum grau de veracidade. A dificuldade de compreensão é originada pelo fato de não 
sabermos ao certo se Fortunaciano considera determinadas causas cacosystata, asystata ou aloga. 
Acontece que alguns trechos entram em conflito entre si; não dá para saber ao certo qual relação 
categorial ele tem em mente. Os termos são um pouco flutuantes, podendo designar coisas diferentes. 
Hermógenes também discrimina outros tipos de causa malformadas; cf. Rabe, p. 33, l. 17 – p. 34, l. 15. 
58 A não nomeada por Sto. Agostinho corresponde à ἐλλείπουσα de Fortunaciano. Temos καθ´ισότητα no 
lugar de ἰσαζουσα, e καθ´ἐτερομερίαν no lugar de μονομερὴς (compare RLM, pp. 82-83, ll. 17-4, com 
RLM, pp. 145-147, ll. 34-5). Note-se, inclusive, que o De Rhetorica não dá nenhum equivalente para a 
ἀπίθανος, presente tanto em Fortunaciano como em Sulpício Vítor. 
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Como se nota, há sim pontos de concordância entre os rétores “minores” no que 

tange à matéria das causas inconsistentes, todavia, existem também muitas diferenças 

entre as lições, que, ademais, neste particular, lidam com um elemento retórico não muito 

explorado (nem aparentemente muito complexo). Disparidades como as acima 

mencionadas persistem, e tornam-se cada vez mais maiores, conforme avançamos nos 

manuais, que apresentam muitas particularidades e dissidências entre si. Tais 

desencontros, como o de que ora falamos, complicam, a nosso ver, a leitura de críticos 

modernos que, fundamentando-se sobretudo em observações de ordem geral, tendem a 

efetuar uma aproximação improcedente entre os rétores “minores”, principalmente 

porque essa aproximação ocorre sem a apropriada observação das especificidades de cada 

autor. Por exemplo, Reuter (1893, pp. 128-134), observando sobretudo as sistematizações 

dos status apresentadas pelos “minores”, defende que esses rétores seguiram um 

hermagorianismo reformado, porque suas teorias se afastam do que se relata no De 

Inventione de Cícero e na Institutio Oratoria de Quintiliano. Se a hipótese de Reuter for 

correta, é provável que tenhamos, então, várias, e não uma, reformulações da teoria de 

Hermágoras, dado que, na verdade, os “minores” apresentam entre si variadas 

particularidades, as quais são tão frequentes e importantes, que nos parece demasiado 

impróprio falar de “minores” como se esses rétores representassem artes com poucas 

diferenças entre si.    

A terceira parte da intelecção é o entendimento da espécie de causa, que Sulpício 

Vítor explica na sexta seção (RLM, p. 316, ll. 3-22). Ele distingue três: ethica, pathetica 

e iudicialis. O manuscrito está corrompido em dois trechos deste parágrafo, e tende a 

causar confusão no leitor. O que acontece é o seguinte: Sulpício Vítor introduz a lição 

dizendo que é fácil diferenciar o judicial do deliberativo segundo a diferença de lugar, 

mas as espécies de causas são diferentes de outro modo (Iudiciale vel deliberativum facile 

erit secundum differentiam loci dinoscere, sed aliter sunt species causarum differentes); 

e, depois, lista, entre as espécies de causa, o iudicialis. Ou seja, o termo iudicialis aparece 

duas vezes, uma ao lado de deliberativum, no parágrafo que introduz a lição; outra, entre 

as três espécies (ethica, pathetica e iudicialis). Pode-se ter, então, a impressão de que 

nosso autor esqueceu de falar sobre o deliberativo depois de mencioná-lo. Acreditamos 

que o problema é fácil de resolver. Bem entendido, o primeiro iudicialis, por ser 

mencionado ao lado de deliberativum, é um dos gêneros de discurso, Sulpício Vítor 

estaria apenas revisitando raciocínio que elaborou em parágrafos anteriores, isto é, as já 
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mencionadas diferenças entre tese e hipótese. Depois da rememoração, temos uma oração 

adversativa que expressa o tema que lhe interessa agora: as espécies de causa, cujo 

terceiro elemento também se chama, por acaso, iudicialis.  

Leff (1972, pp. 216-219) sugere uma hipótese: as species causae correspondem 

às πίστεις aristotélicas (Arist., Rhet., 1256a)59. A ethica e a pathetica são facilmente 

identificáveis com as duas primeiras provas artificiais, ἤθος e πάθος. Se a comparação 

for justa para os três termos, o iudicialis é aquilo que Aristóteles denominou λόγος. Além 

de parecer que Sulpício Vítor segue a doutrina peripatética, a identificação do λόγος como 

iudicialis pode marcar que, para nosso autor, a atuação no tribunal deve ser pautada 

sobretudo pela argumentação racional. Sulpício Vítor ressalta que o judicial tem uma 

diferença especial das outras espécies: a ação deve ser premente, torneada e forense 

(RLM, p. 316, ll. 18-20)60. Note-se, por fim, que tanto Sulpício Vítor como Fortunaciano 

expõem os três tópicos na mesma ordem.  

A quarta parte da intellectio é a compreensão dos modos da causa. As Institutiones 

Oratoriae nos apresentam cinco: ἔνδοξος, παράδοξος, ἀμφίδοξος, ἄδοξος e 

δυσπαρακολούθητος. Para cada um, temos uma tradução latina, respectivamente: honesta, 

admirabilis, anceps, humilis e obscura (RLM, p. 316, ll. 24-27). Sulpício Vítor dá a 

entender que cada um destes tipos deve ser conhecido para que possamos elaborar um 

discurso apto desde o seu princípio, isto é, desde o exórdio, momento em que buscamos, 

dos juízes, para cada causa, um determinado objetivo. Depois de introduzir as categorias 

dos modos da causa, ele ensina preceitos para cada uma delas, a análise se estende até o 

fim do parágrafo oito. O De Inventione (I, 15, 20-21) traz uma lição notavelmente 

parecida. Cícero distingue os mesmos cinco elementos, relacionando-os diretamente ao 

exordium, e fazendo comentários muito semelhantes aos de nosso autor para cada modo 

de causa. Há apenas duas diferenças; a primeira tem que ver com a ordem da exposição: 

no manual ciceroniano, a causa humilde ocupa o terceiro lugar, a causa de duplo sentido 

o quarto; a segunda diferença é com relação à nomenclatura: Cícero chama genera 

                                                           
59 Além da relação, que é bem clara, Leff encontra evidência ulterior ao comparar Sulpício Vítor com 
Fortunaciano. O autor da Ars Rhetorica dividiu o que ele chama de genera controversiarum em cinco 
partes, das quais também temos uma ethica e uma pathetica. Leff identifica o iudicialis de Sulpício com o 
apodicticum (prova; demonstração), o terceiro gênero em Fortunaciano. O quarto e quinto gêneros 
mencionados por Fortunaciano não estão em Sulpício Vítor. O quarto, diaporeticum, é aquele em que há 
dúvida. O quinto, mixtum, é o que é composto por mais de um gênero (cf. RLM, pp. 88-89). 
60 “Et hoc intererit inter superiores species et istam, quod hic quidem pressa et teres et forensis actio esse 
debebit”. 
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causarum o que Sulpício Vítor chama modi causarum. A Rhetorica ad Herennium (I, 5-

6) usa a mesma nomenclatura que o De Inventione (genera causarum), traz lição 

semelhante, e faz menção ao exórdio, todavia o anônimo usa nomes diferentes para as 

causas admirabilis e anceps, chama-as turpe e dubium; ademais, ele não cita a causa 

obscura, presente tanto em Cícero como nas Institutiones Oratoriae.  

Leff (1972, p. 218) observa que genera causarum é o termo sob qual esta lição 

aparece nos outros manuais latinos. Como exemplificação, ele não cita nem o De 

Inventione, nem a Rhetorica ad Herennium, mas sim a Institutio Oratoria de Quintiliano 

(IV, 1, 40), a Ars Rhetorica de Fortunaciano (§13; RLM, p. 109, ll. 4-10), e o De Rhetorica 

de Sto. Agostinho (§17-21; RLM, pp. 147-151). Leff observou que o De Rhetorica traz a 

matéria com o nome figurae controversiarum, mas não nos diz que ele não lista a causa 

obscura. Como se vê, Sulpício Vítor, nesta lição, segue de perto os manuais latinos que 

conhecemos, sobretudo o De Inventione, o que nos poderia levar a crer, mais uma vez, 

que ele conhecia o manual ciceroniano. De qualquer modo, os “minores”, assim como 

Quintiliano, e diferentemente de Cícero e da Rhetorica ad Herennium, preceituam, junto 

dos nomes latinos, termos gregos equivalentes61. 

A quinta parte da intelecção é o entendimento dos status, que serão explicados na 

segunda parte do texto, a partir da seção 24. Por isso, Sulpício Vítor analisa, então, a sexta 

e última parte da intellectio, as figurae causarum. Ele preceitua três: simplex, coniuncta 

e concertativa (RLM, p. 317, ll. 32-33). É na lição das configurações das causas que as 

Institutiones Oratoriae citam Cícero. Mais especificamente, há menção ao Pro Milone 

(RLM, p. 318, ll. 3-11) e ao Pro Cluentio (RLM, ll. 11-17), discursos ciceronianos usados 

pelo nosso autor como exemplificação (RLM, p. 318, l. 3)62. Basicamente, ele nos diz que 

as causas simples possuem um estado de causa, as conexas possuem mais de um, dando 

a entender, inclusive, que um status subordina outro(s)63. Já as polêmicas, por fim, 

possuem o estado negocial e versam sobre matérias ou pessoas. Ele diz que as causas 

                                                           
61 Júlio Vítor, quanto a isso, é exceção entre os chamados “minores”. 
62 “Exempla non desunt Tulliana”; [Não faltam exemplos ciceronianos]. 
63 Essa também é a interpretação que Montefusco (1986, p. 54) faz da seguinte passagem: “Nam quotiens 
coniunctae incidunt causae, respiciendum nobis est, quem ex duobus statibus aut ex multis ponamus loco 
principali”; RLM, p. 318, ll. 17-18; [Com efeito, não importa quantas vezes as causas conexas ocorram, nós 
devemos considerar qual dos dois ou dos muitos estados colocaremos na posição principal]. Ela ainda 
evidencia paralelo que este trecho apresenta com o De Inventione (II, 63) de Cícero. Todavia, discordamos 
da opinião da autora de que a terminologia de Sulpício Vítor é “imprópria, porque, de um lado, toda a 
doutrina ciceroniana foi reunida de modo inexato, de outro, porque não há teorização formal da doutrina 
dos status principales e incidentes” (cf. idem, nota 10). 
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polêmicas serão quanto à matéria se se propuserem no senado leis, pedidos ao povo, ou 

sentenças; neste último caso, nas sentenças, podemos ter configurações duplas ou 

múltiplas64. 

Leff (1972, pp. 219-220) observa que a referência ao senado é difícil de entender, 

mas Quintiliano nos informa que este gênero de configuração é comum apenas nas cortes 

de centúnviros (III, 3, 10). Demais, como o próprio Leff nota, a lição de Sulpício segue 

Quintiliano de perto, com apenas uma diferença de terminologia: Quintiliano fala em 

causa comparativa, ao invés de concertativa, que deve ser uma palavra mais tardia. A 

Institutio Oratoria também testemunha que alguns autores (quidam) acrescentam um 

terceiro gênero: accusatio mutua ou ἁντικατηγορία (ΙΙΙ, 3, 4). Por fim, Leff lembra que a 

partição das figurae causarum das Institutiones Oratoriae é unica entre os rétores da 

coleção de Halm65. Leff, entretanto, esqueceu de mencionar que aquilo que Sulpício Vítor 

chamou figurae causarum também está presente no De Inventione e na Rhetorica ad 

Herennium. No texto de Cícero, se diz que, depois de encontrada a constitutio (status), 

deve-se considerar se a causa é simplex ou iuncta (De Inv., I, 12, 17)66. Por outro lado, o 

anônimo não utiliza terminologia específica para classificar causas com um ou mais 

status, mas ele lembra o leitor que esta possibilidade existe (Ret. ad Her., I, 27). 

Explicadas quase todas as partes da intelecção, com exceção dos status, que estão 

na segunda parte da obra, Sulpício Vítor passa ao segundo ofício do orador, a invenção. 

O que mais chama a atenção aqui é que o autor usa menos de dez linhas para falar sobre 

a inventio, ofício sempre considerado dos mais importantes entre os rétores (RLM, p. 320, 

ll. 1-8). O problema, então, é o silêncio do manual sobre um assunto capital para a grande 

maioria das artes retóricas. É possível, embora seja mera especulação, que Sulpício Vítor 

conhecesse o De Inventione, obra cujo autor possui grande autoridade tanto para os 

“minores”, suspeitos pela crítica moderna de serem contemporâneos, como para 

praticamente todas as artes retóricas escritas em língua latina. De fato, tanto a partição 

dos status como as matérias acima apontadas mostram proximidade entre as Institutiones 

                                                           
64 Montefusco (1984, p. 54, nota 10) acredita que a obscuridade da lição que trata das causas polêmicas 
é outro indício de que nosso autor trabalha, aqui, com terminologia imprópria. Ocorre que, na verdade, 
Sulpício Vítor está simplesmente estabelecendo relação direta entre causa polêmica e estado negocial. A 
própria Montefusco, mais adiante (1984, p. 99), admite que pouco se sabe sobre as questões discutidas 
pelo status negotialis. Ou seja, uma vez que nosso autor fala de negocial, a tal obscuridade não deveria 
causar surpresa. 
65 Ainda assim, Leff percebeu que o status incidens de Fortunaciano (§28; RLM, p. 101), e de Marciano 
Capela (IV, 443; RLM, p. 455), é análogo à configuração coniuncta de Sulpício Vítor. 
66 Como observado por Montefusco (1986, p. 51). 



 

26 
 

Oratoriae e o De Inventione67. É natural que o texto de juventude de Cícero tivesse apelo 

maior aos rétores de Halm graças ao seu estilo. Se o De Inventione circulasse por lá, é 

provável que tivesse acesso à obra ciceroniana qualquer leitor de Sulpício Vítor, o que 

lhe dispensaria um tratamento mais acurado da inventio.    

Leff (1972, p. 221-222) faz duas observações com relação à exposição da inventio 

nas Institutiones Oratoriae. A primeira é que o autor reconhece dois tipos de argumentos: 

exemplo e prova (ut inveniantur (...) argumenta ad exemplum et probationem; RLM, p. 

320, ll. 3-4), o que nos lembra dois elementos da retórica aristotélica: ἐνθύμημα (e.g. 

Rhet., 1357a; 1395b) e παράδειγμα (e.g. Rhet., 1357b). Nosso autor não desenvolve o 

raciocínio e se limita à mera constatação, mas, ainda assim, pela segunda vez, ele se 

aproxima da retórica aristotélica. A segunda observação tem que ver com a menção do 

julgamento, isto é, o ato do orador de julgar os argumentos da questão (RLM, p. 320, ll. 

6-8)68. Tanto Cícero (Orator, 43) como Quintiliano (Inst. Orat., III, 3, 5) mencionam o 

iudicium em trechos muito conhecidos. Demais, Leff ainda nos lembra que Sulpício Vítor 

é o único rétor que combina iudicium com inventio, e que há ocorrência do termo nos 

rhetores graeci recolhidos por Walz – na verdade, o que encontramos nos rhetores graeci 

não é propriamente o termo iudicium, claro, mas sim a palavra grega de que este é 

tradução, isto é, kritérion. 

Terceiro e último ofício do orador da arte de Sulpício Vítor é a dispositio. Ele diz 

que a disposição é ofício que exige mais arte do que os outros dois (RLM, p. 320, ll. 9-

10)69, e logo ensina que ela é composta de três partes: ordo, elocutio, pronuntiatio (RLM, 

p. 320, ll. 11-13)70. Elocutio e pronuntiatio, ao lado da memoria – desprezada por 

completo no manual – estão presentes na grande maioria dos manuais latinos. As lições 

sobre elocução e pronunciação (respectivamente, seções 15 e 16; RLM, pp. 320-321) são, 

                                                           
67 As semelhanças continuam a ocorrer nas lições que lidam especificamente com os estados de causa, 
como mostraremos no último capítulo de nosso estudo. 
68 “Iam consilii et iudicii partes erunt, ut de inventis iudicemus, si qua non apta incurrerint, iis autem, quae 
probaverimus, utiliter et congruenter utamur”; [Já as partes da deliberação e do julgamento são: que 
julguemos das coisas encontradas; se acaso ocorrerem matérias não aptas, que utilizemos, por outro lado, 
de modo útil e coerente, o que tivermos aprovado]. 
69 “In dispositione plus artis est, quod tertium esse oratoris officium dixeramus”; [Na disposição, que 
disséramos que era o terceiro ofício do orador, há mais arte]. 
70 “In dispositione haec sunt: ordo cum ea, quae Graece appellatur οἰκονομία, dehinc elocutio, tum 
pronuntiatio”; [Na disposição há estes elementos: a ordem, com aquela que, em grego, se chama 
oikonomía [arranjo], em seguida a elocução, então a pronunciação]. 
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embora breves, muito semelhantes ao que encontramos em outras obras latinas71. O que 

chama a atenção é que Sulpício Vítor subordina ambas à disposição. Leff (1972, p. 224-

225) nota que o termo ordo, primeira divisão da dispositio, aparece em testemunho de 

Quintiliano (Inst. Orat., III, 3, 8-9), que cita seu uso por Dião e pelos teodoreus, mas, 

ainda assim, nenhuma destas evidências de Quintiliano poderia nos ajudar a determinar 

as autoridades que Sulpício Vítor segue, visto que o testemunho de Quintiliano é muito 

breve e não apresenta detalhes quanto à utilização deste elemento. 

Leff, até onde nossa pesquisa observou, é o único pesquisador a oferecer um 

comentário extenso da primeira parte das Institutiones Oratoriae. Contudo, ele termina 

sua análise ao falando da dispositio e suas três partes, deixando, assim, de tecer quaisquer 

considerações sobre a lição de Sulpício Vítor das partes do discurso (RLM, pp. 321-325).  

 

3. Zenão 

Dado que existe dificuldade em descobrir exatamente quais autoridades as 

Institutiones Oratoriae seguiram, a menção a Zenão no começo do texto se torna ainda 

mais importante. Leff (1972, pp. 226-228), antes de se preocupar com o problema de 

quem seria este Zenão, diz que é necessário, primeiro, identificar até que ponto nosso 

autor o segue. Assim, Leff chama a atenção para algumas passagens do manual72: a) ao 

dar um exemplo do estado de causa de definição, Sulpício Vítor fornece um exemplo 

tomado de Zenão, deixando bem claro que aquela exemplificação não lhe agrada (RLM, 

p. 338, ll. 25-29); b) antes de ministrar a lição das partes do discurso oratório, o autor 

declara que haveria de começar a falar dos estados de causa, todavia ele usará agora o seu 

próprio julgamento, deixando a matéria para depois e afastando-se dos “passos de Zenão” 

(RLM, p. 321, ll. 29-31); c) ao terminar a lição do estado de causa de transferência, 

Sulpício Vítor diz que os elementos que ele listou, que fazem parte da prescrição, não 

estão na doutrina de Zenão, estão, contudo, em Marcomano, cujos comentários ele 

transcreveu (RLM, p. 341, ll. 26-30). 

                                                           
71 Basta comparar o trecho das Institutiones Oratoriae (RLM, pp. 320-321) com e.g. Quint., Inst. Orat., VIII, 
1, 1-2, XI, 3, 1-5; Cic., De Orat., III, 222, Orat., 17, 55; Rhet. ad Her., III, 19; Fort., Ars Rhet., III, 3, 7-8, 15, 
19; Júlio Vít., Ars Ret., XX, ll. 13-24 e XXIV, ll. 31-5. Leff (1972, pp. 224) observou que a doutrina de Sulpício 
Vítor está de acordo com a maioria dos manuais latinos, mas não citou nenhum exemplo. Demais, Sulpício 
Vítor divide a elocutio nas seguintes partes: latinitas, perspicuitas, robur, nitor, compositio, decorum; 
todas definidas muito rapidamente (RLM, p. 320, l. 32 - 321, l. 13). 
72 Leff faz alguma confusão ao citar esses trechos, mas o leitor que tem uma mínima familiaridade com as 
Institutiones Oratoriae pode identificar as passagens a que ele desejava fazer referência. 
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    Como se vê, Sulpício Vítor anuncia claramente momentos em que seu manual 

se aparta da doutrina de Zenão. Daí, tanto Leff como Heath (1994, pp. 16-17; 2003, pp. 

4, 11, 14-15) concluem que a maior parte das Institutiones Oratoriae segue Zenão de 

perto. Heath, ao contrário de Leff, não tem interesse destacado por Sulpício Vítor. Nos 

seus artigos, Heath toma conjuntamente Porfírio, Minuciano, Zenão, Antipáter e 

Hermógenes. Ele lê o manual de Sulpício Vítor como se estivesse lendo tão somente o 

próprio Zenão73. Heath, neste particular, não se encontra sozinho. De fato, como afirma 

González, citando outros importantes estudiosos (2010, p. 168; especialmente a nota 33), 

“a opinião da crítica é que (...) Sulpício reproduziu com grande cuidado sua fonte 

principal”74.  Tal abordagem nos parece inapropriada. Ora, não é porque Sulpício Vítor 

nos avisa quando ele se distancia de sua principal autoridade que se pode ter segurança 

em afirmar que o resto do manual se baseia em um Zenão não modificado. É como se os 

críticos modernos desconsiderassem que Sulpício Vítor nos disse, no início da obra, que 

preteriu algumas coisas e inseriu outras de outros autores (RLM, p. 313, p. 4-6). Sem 

sabermos exatamente o que o Zenão de Sulpício Vítor escreveu, visto que sua obra não 

chegou até nós, é impossível determinar com segurança as paridades entre os dois autores. 

Quanto ao fato de Sulpício Vítor ter sobretudo Zenão como autoridade, estamos de acordo 

com os estudiosos modernos, porque é exatamente o que diz nosso autor; é o que os 

trechos acima citados, destacados por Leff, levam a crer. O maior problema, contudo, é 

saber quem é este Zenão. 

Leff (1972, pp. 229-231) nos diz que Gloeckner (1901) concluiu que o Zenão de 

Sulpício Vítor é do século II d.C.. O raciocínio de Gloeckner é o seguinte: Sulpício Vítor 

repete elementos da teoria atribuída a Minuciano. Filostrato testemunha que um certo 

Zenão de Atenas foi professor de Antipáter da Síria, aluno de Minuciano. Se Sulpício 

Vítor tem uma teoria próxima da de Minuciano, o Zenão de Atenas de que Filostrato fala 

                                                           
73 Esta metodologia adotada por Heath está clara em todos os trechos em que ele fala de Zenão. Um bom 
exemplo é a seguinte passagem: “By contrast with Minucianus, Zeno did begin his work on issues by 
defining rhetoric. The definition initially cited is a broad one, bene dicendi scientia (313.8), which is then 
narrowed down to in quaestione civili (313.13-15)”; Heath, 2003, p. 11; [Em contraste com Minuciano, 
Zenão começou sua obra sobre os estados de causa definindo retórica. A definição inicialmente citada é 
ampla, bene dicendi scientia, que, depois, é estreitada em quaestione civili]. Como se vê, ele diz 
explicitamente que Zenão começou sua obra com uma definição que depois é estreitada, o problema é 
que o trecho é de Sulpício Vítor. 
74 “La opinión de la crítica es que tales palavras [sc. as de Sulpício Vítor no prefácio da obra] responden a 
la verdade, y que Sulpicio ha reproducido con gran cuidado su fuente principal [i.e., Gloeckner 1901, p. 
104; Schissel, 1931, p. 873; Gärtner, 1972, p. 142; Heath, 1994, p. 17]. En este sentido es muy indicativo el 
cuidado que pone Sulpicio en señalar cuándo se aparta de Zenón (...) Así pues, habremos de asumir que la 
doctrina contenida en ellos es la de Zenón, cuya actividad suele situarse en el s. II d.C (...)”. 
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é o mesmo Zenão das Institutiones Oratoriae. Uma vez que não se conhece bem a retórica 

de Minuciano, Gloeckner lança mão de uma passagem da Suda que fala de um Zenão, a 

seguinte: “Não está claro se Zenão de Cítio foi um filósofo ou rétor. Ele escreveu Sobre 

os estados de causa, Sobre as figuras, Memória, comentários a Xenofonte e Demóstenes, 

e Sobre os propósitos”75.  

Gloeckner, então, identificou o Zenão de Filostrato com o Zenão da Suda, 

acreditando que os textos atribuídos ao Zenão da Suda explicam alguns problemas das 

Institutiones Oratoriae. Ou seja, se Sulpício Vítor nada fala sobre memória, é porque sua 

principal autoridade, Zenão, supostamente o da Suda, já havia escrito tratado sobre o 

tema. Por outro lado, se Sulpício Vítor faz uma análise bem desenvolvida dos status, é 

porque sua principal autoridade, aquele mesmo Zenão, havia escrito tratado sobre o tema. 

Leff (1972, p. 230), assim como Montefusco (1986, pp. 87-88, nota 72), segue Gloeckner, 

acreditando que este argumento é consistente, mas nós não. Parece-nos que esse 

raciocínio é apenas conveniente, pois aceita, a um só tempo, uma coisa e o seu contrário. 

Todavia, se Gloeckner estiver correto, a principal autoridade que nosso autor segue data 

do séc. II d.C., visto que Filostrato e Minuciano seriam deste período.  

Heath (2003, pp. 14-15) aceita o argumento de Gloeckner, e isto lhe causa dois 

problemas: a) Porfírio, ao atribuir o primeiro sistema de treze estados de causa a 

Minuciano, cometeu um erro, pois “Zenão” havia criado esta teoria antes de Minuciano76; 

b) Sulpício Vítor, normalmente datado no séc. IV d.C., coloca como seu professor um 

homem que teria vivido no séc. II d.C.  

Para resolver o primeiro problema, Heath especula que o texto de Zenão deve ter 

sido substituído pelo texto de Minuciano, e foi isso que fez com que Porfírio 

desconhecesse a obra de Zenão e, consequentemente, incorresse em erro. Quanto ao 

segundo problema, Heath se limita a dizer que Sulpício Vítor deve ser, então, do séc. II 

d.C. Como vimos anteriormente, os elementos que levam a crítica especializada a datar 

nosso autor no séc. IV d.C. são, embora relativamente numerosos para um documento 

que provavelmente vem dos primeiros séculos da Era Cristã, inconclusivos, sobretudo 

                                                           
75 O trecho foi citado por Leff (p. 229) em inglês. 
76 Como disse, Heath lê as Institutiones Oratoriae como se lesse Zenão. Quem divide os status em treze, 
até onde sabemos, é Sulpício Vítor. 
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porque dependentes de especulação. De qualquer modo, a escolha de Heath é igualmente 

problemática.  

Se nosso autor data do séc. IV d.C., alguém poderia dizer que Sulpício Vítor 

chama Zenão, do séc. II d.C. (se confiarmos na teoria de Glockner), seu professor por 

força de expressão, isto é, como se alguém hoje dissesse que Platão foi seu professor 

porque leu seus diálogos. No entanto, de acordo com essa suposição, seria necessário 

observar que Sulpício Vítor só se expressou desse modo ao falar de Zenão, não chamando 

professores seus nem Cícero nem Marcomano. Se se quiser acreditar que os rétores de 

Halm são contemporâneos, há de se notar que os outros “minores” também não usam este 

recurso. Aliás, Zenão é mencionado logo no início do texto, quando Sulpício Vítor está 

declarando ao seu dedicatário o que e como pretende escrever seu manual. Parece-nos 

que o fato de Sulpício Vítor colocar Zenão como um de seus professores (magistrorum 

meorum; RLM, p. 313, l. 3) reforça ainda mais a ideia de que Zenão foi de fato seu 

professor, alguém com quem ele conviveu; o plural também pode ser considerado para 

reforçar levemente a ideia, uma vez que o jovem romano tomava aulas com diversos 

mestres antes de concluir seus estudos. 

Ademais, Leff (1972, pp. 230-231), aceitando que Sulpício Vítor teve de fato aulas 

com aquele que chama professor, tenta refutar a tese de Gloeckner. Leff afirma que a 

identificação entre o Zenão de Filostrato com o Zenão da Suda é errônea. Ele diz que um 

é de Cítio (cidade do Chipre), o outro de Atenas. Além disso, ele identifica o Zenão da 

Suda com o Zenão que aparece em testemunho de Eunápio: 

those days [later fourth century], many famous physicians 

flourished, among whom was Zeno of Cypress who established a 

celebrated school of medicine. Nay, he survived down to the time 

of Julian the Sophist, and after him there were contemporaries of 

Prohaerensius who were the successors of Zeno. He had training 

in oratory as well as in the practice of medicine. Of his famous 

pupils, some took up one or another of these professions, thus 

dividing among them what they had learned from him; others 

again took up both; but whether they inherited his medical 

practice or his oratory, every one of them prospered mightily.77 

                                                           
77 “Naqueles dias [século quarto tardio], floresceram muitos médicos famosos, entre os quais estava 
Zenão de Chipre, que estabeleceu uma célebre escola de medicina. Ele viveu até o tempo de Juliano o 
Sofista, e depois dele houveram contemporâneos de Proherêncio, que foram os sucessores de Zenão. Ele 
tinha treinamento em oratória, assim como na prática da medicina. De seus pupilos famosos, alguns 
tomaram pelo menos uma ou outra dessas profissões, dividindo, assim, entre eles, o que dele tinham 
aprendido; outros, ainda, tomaram ambas; mas, tendo herdado sua prática médica ou oratória, cada um 
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Como se vê, temos, agora, um Zenão que é do séc. IV d.C. Assim como o Zenão 

da Suda, é alguém que estudou oratória e viveu no Chipre, próximo de Alexandria, onde 

latim e grego se encontravam ainda na antiguidade tardia. Por fim, cabe observar que o 

nome Zenão não é incomum. Houve muitos homens chamados assim: 1) o de Eléia (séc. 

V a.C.); 2) o de Cítio (séc. IV a.C.); 3) o de Tarso (séc. III a.C.); 4) o de Caúno (séc. III 

a.C.); 5) o de Sídon (séc. II-I a.C.); 6) o cônsul (séc. V d.C.); 7) o imperador romano (séc. 

V d.C.), e muitos outros; os dos testemunhos supracitados são apenas alguns. Mesmo que 

Leff possa ter se enganado em afirmar que o Zenão de Sulpício Vítor, o da Suda, e o de 

Eunápio são o mesmo homem, absolutamente nada exclui a hipótese de que nosso autor 

foi discípulo de um professor chamado Zenão, alguém cujas obras estão perdidas ou 

mesmo nunca existiram. É por isso que, assim como Leff, achamos justo aceitar as 

palavras de Sulpício Vítor literalmente. Fortunaciano, Júlio Vítor, Vitorino e Sulpício 

Vítor citam tanto Cícero como Marcomano, contudo só o último menciona Zenão, o que 

pode nos levar a crer que eles tiveram, sim, uma relação pessoal. 

 

CAPÍTULO II: as relações com as declamationes 

1. As Controversiae de Sêneca pai 

Os manuais de retórica têm por prática o uso de exemplos que ilustram os 

preceitos de suas doutrinas. No texto atribuído a Sulpício Vítor, há a ocorrência de trinta 

e seis78 casos, dos quais a grande maioria encontra-se pouco desenvolvida, o que pode 

torná-los obscuros a um leitor moderno. A brevidade que lhes é própria nos manuais 

técnico-escolares, contudo, é perfeitamente natural, dado que os exercícios retóricos, 

públicos ou privados, alcançaram grande popularidade desde as épocas que, hoje, 

chamamos República e Império79. Tal fenômeno fez com que casos como os ministrados 

                                                           
deles prosperou admiravelmente”;   Eunapius Lives of the Philosophers and Sophists, Wright, Wilmer Cave 
(trad.), (Londres, 1922), pp. 528-531, apud Leff (1972, p. 231). 
78 RLM, p.314, ll. 20-21; 315, 24-25; 315, 27-28; 315, 30; 317, 9-10; 319, 25-26; 325, 22-23; 327, 33-35; 
328, 26-29; 329-330, 35-2; 331, 14-20; 332, 28-32; 333-334, 33-3; 334, 30-31; 335, 18-20; 336, 7-11; 337, 
2-4; 338, 5-7; 338, 8-10; 338, 14-16; 338, 20-21; 338, 26-27; 339, 11-13; 339, 16-20; 340, 24-28; 342, 24-
26; 342, 30-31; 343, 10-12; 344, 17-21; 345, 23-25; 346, 35-36; 347, 21-22; 349, 1-3; 351, 1-2; 351, 24-26; 
352, 18-22. O primeiro exemplo é repetido em RLM, p. 327, ll. 11-13. Além destes, Sulpício Vítor cita o Pro 
Milone como obra que serve de parâmetro para um bom tratamento de casos com múltiplos status; isto 
ocorre em quatro passagens: p. 318, ll. 3-21; p. 320, ll. 24-25; p. 323, ll. 20-25 e p. 346, ll. 25-34.   
79 Há quem afirme que exercícios parecidos com as declamações já eram praticados na Grécia do séc. V 
a.C pelos sábios que Platão apelidou de “sofistas” (cf. FAIRWEATHER, 1984, pp. 543-544).  
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por Sulpício Vítor fossem de conhecimento comum aos estudiosos que tivessem acesso 

às artes retóricas, dispensando, em regra, desenredo mais pormenorizado da maioria das 

exemplificações presentes nas lições antigas. É bem provável que tanto controversiae 

como suasoriae, ambas práticas didáticas, circularam nos tempos de nosso autor – seja 

ele qual for –, e que Sulpício Vítor as conhecia e delas se utilizou para compor sua arte 

retórica80.  Isso fez com que nossa pesquisa se voltasse às declamationes para que, assim, 

investigássemos possíveis paralelos entre as Institutiones Oratoriae e os exercícios 

declamatórios que estiveram bem presentes no mundo greco-romano. De fato, a palavra 

controversia aparece abundantemente nas Institutiones Oratoriae (e.g. RLM, p. 316, ll. 

23-24; p. 319, ll. 29-31; l. 325, ll. 28-29; p.327, ll.10-11; pp. 323-324, ll. 34-1). Com 

frequência, a ocorrência do termo é imediatamente anterior à exposição de um exemplo, 

e os contextos em que se insere dão a entender que seu uso é predominantemente técnico, 

ou seja, faz referência a exercícios declamatórios81.   

No final do §3 (RLM, pp. 314-315, ll. 34-4), onde está a segunda ocorrência do 

termo, Sulpício Vítor relaciona as controversiae à hipótese, e, na mesma seção, afirma 

que a tese está nas κατασκευαὶ [confirmações], ἀνασκευαί [refutações], e χρείαι [usos]. 

Leff (1972, p. 200) diz que os dois primeiros termos correlacionados à tese eram, 

provavelmente, algum tipo de exercício declamatório, enquanto as χρείαι aparecem nos 

προγυμνάσματα [exercícios] do império romano tardio82. Todavia, Leff, em sua tese, não 

                                                           
80 Veja-se, por exemplo, que Quintiliano discute a importância dos exercícios retóricos (Inst. Orat., II, 4). 
81 Veja-se, por exemplo, o uso de contreversia na última passagem que citamos acima: “Partitio est, qua 
causam dividimos in partes: hoc in controversiis non fere fit, sed in causis veris, etsi non sempre, at tamen 
saepe”; [A divisão é aquela por meio da qual dividimos a causa em partes: isso, em geral, não se faz nas 
controvérsias, mas nas verdadeiras causas, ainda que não sempre, mas, todavia, com frequência]. Nesse 
período, a palavra controversiis marca uma oposição com o binômio causis veriis, o que nos leva a crer 
que Sulpício Vítor está, aqui, fazendo uma distinção entre as causas verdadeiras, supostamente aquelas 
que ocorrem no fórum, e exercícios escolares. Cabe notar, contudo, que os termos causa e controversia 
apresentam significados flutuantes ao longo da história das artes retóricas. Para Quintiliano (Inst. Orat., 
III, 5, 7), causa é sinônimo do que os gregos - como ele diz – e Sulpício Vítor chamam hipótese. De qualquer 
modo, parece consenso que depois dos tempos de Cícero os exercícios escolares eram conhecidos pelo 
nome controversia. Outro vestígio que argumenta a favor da tese que nosso autor utiliza casos fictícios, 
portanto provavelmente controvérsias, se apresenta nas últimas linhas da lição dedicada ao status da 
translatio: “A modo, quemadmodum sit factum, translatio non fere in fictis causis invenitur”; [Em geral, 
não se encontra a transferência de modo (de que modo ocorreu) nas causas fictas]; (RLM, p. 340, ll. 10-
11). Com a afirmação de que não há translatio a modo em casos fictícios, ele se exime de apresentar uma 
exemplificação, o que nos leva a considerar que todos os exemplos fornecidos no manual foram 
previamente confeccionados.  
82 “The terms refutation and confirmation probably refer to some sort of declamatory exercise. The chria 
is an exercise wich frequently appears in the progymnasmata of the late Empire. Hermogenes defines it 
as follows: “A chria is a concise exposition of some memorable saying or deed, generally for good counsel. 
Some chria are of words, others are of deeds, still others of both: of words, i.e. essentially sayings, as: 
‘Plato said that the Muses dwell in the souls of the fit;’ of deeds, i.e. essentially doings, as: ‘Diogenes 
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faz nenhuma outra observação sobre os exemplos presentes nas Institutiones Oratoriae e 

possíveis conexões que eles tenham com as declamationes. Isto posto, imaginamos que 

uma inspeção dedicada às controversiae pode não apenas clarificar alguns preceitos dos 

status causae de Sulpício Vítor, mas pode, também, complementar o trabalho da 

bibliografia que nos precede, visto que nosso estudo, ora proposto, é o primeiro a se 

ocupar do assunto. Há edições, como a de Winterbottom (1974) e a de Sussman (1994), 

que se limitam a assinalar somente os casos idênticos entre exercícios declamatórios e 

nosso manual; nós, contudo, além do apontamento, que contempla inclusive outras 

proximidades que não apenas a dos casos idênticos, oferecemos uma comparação entre 

as exposições das matérias, sempre nos preocupando em identificar sobretudo a aplicação 

das regras das Institutiones Oratoriae nas declamações.         

Assim, concentramos nossos estudos nas controversiae83 das declamationes de 

Sêneca, o rétor84. Dado que nossa pesquisa carece de tempo oportuno para uma análise 

pormenorizada de todos os textos declamatórios de que dispomos hoje, elegemos Sêneca, 

cuja obra é a mais antiga que chegou até nós, como objeto principal de nossa investigação, 

sem deixarmos de procurar semelhanças com Sulpício Vítor nas controvérsias de Pseudo-

                                                           
seeing an ill-bred youth, smote his tutor, saying why did you teach him thus’”. Translation by Charles Sears 
Baldwin, Medieval Rhetoric and Poetic, p. 26. Sulpiciu’s meaning in this passage is very obscure.”; idem. 
[Os termos refutação e confirmação referem-se provavelmente a algum tipo de exercício declamatório. 
O khreía é um exercício que frequentemente aparece nos progymnasmata do império tardio. 
Hermógenes define-o assim: ‘uma khreía é uma exposição concisa de alguns ditos e feitos memoráveis, 
geralmente para bom aconselhamento. Alguns khreíai são de palavras, outros de feitos, outros, ainda, são 
de ambos: de palavras, isto é, essencialmente ditos, como em: ‘Platão disse que as Musas habitam nas 
almas dos justos’; de feitos, isto é, essencialmente feitos, como em: ‘Diógenes, ao ver um jovem mal-
educado, atacou o seu tutor, perguntando-lhe ‘por que você o ensinou a ser assim?’”. A explicação de 
Sulpício nesta passagem é muito obscura]. É um fato que esses três termos são exercícios que eram 
aplicados desde bem antes do Império Romano Tardio. Quintiliano menciona tanto as ἀνασκευαί como 
as κατασκευαὶ (Inst. Orat., II, 4, 18). Élio Teão lista apenas as χρείαι; Hermógenes, Nicolou, o Sofista, e 
Aftônio, o Sofista, listam todos os três, sendo que os dois primeiros os colocam em correlação. Tivemos 
conhecimento dos exercícios gregos pela edição de George Kennedy (Progymnasmata: Greek Textbooks 
of Prose Composition and Rhetoric: Translated with Introductions and Notes by George A. Kennedy. 
Leiden/Boston: Brill, 2003). Cabe observar, ainda, que os três exercícios são frequentemente citados por 
estudos que contemplam a vida e a educação romana (cf. e.g. SANDYS, John Edwin (ed.). A Companion to 
Latin Studies. New York/London: Hafner Publishing Company, 1963). 
83 Nossa pesquisa não avança até as suasoriae. Isso porque o manual de Sulpício Vítor é dedicado à 
retórica judicial, possuindo, assim, muita relação com as controversiae e, sob nosso ponto de vista, 
nenhuma com as suasoriae. Quintiliano destaca a forte conexão que há entre controversiae e a ação 
forense (IV, 2,29).  
84 Para nosso estudo, usamos as edições elaboradas por Jeffrey Henderson, publicadas pela LOEB Classical 
Library nos volumes 463 e 464 da coleção; a tradução é de Michael Winterbottom. Cabe menção, contudo, 
do trabalho de Pablo Schwartz Frydman, Estratégias de Tradução: Cícero nas Declamationes de Sêneca, o 
retor, e no Dialogus de Oratoribus de Tácito, tese de doutorado defendida em 2004 na Universidade de 
São Paulo. 



 

34 
 

Quintiliano e de Calpúrnio Flaco; de qualquer modo, destacamos que nossa reflexão é a 

mais pormenorizada possível quanto ao autor que pudemos perscrutar por completo. 

Ainda assim, relatamos, depois, os resultados das buscas que empreendemos nas obras 

declamatórias deixadas em segundo plano.  

Ademais, a obra de Sêneca vai ao encontro de nossos objetivos, pois, divididos 

em dez livros, temos uma boa amostragem de setenta e quatro controvérsias, que, apesar 

de muitas vezes incompletas, como naturalmente costuma ocorrer com escritos da 

antiguidade, temos uma coleção que reúne passagens extraídas de diversos rétores latinos 

e gregos, com os quais Sêneca conviveu ou dos quais teve notícia. No primeiro prefácio, 

Sêneca afirma que compõe tais livros, dedicados aos seus filhos, já na velhice, e tem por 

objetivo preservar os ditos dos declamadores, evitando que caiam no esquecimento ou 

que sejam apropriados por outros (Contr., Praef. I, 2; 10-11). Enumerar todos a quem 

Sêneca faz menção seria uma tarefa à parte. São citados os nomes de Pórcio Latrão, Arélio 

Fusco, Asínio Polião, Cássio Severo, Quinto Atério, Albúcio Silão, Clódio Turrino, 

Cestio Pio, e muitos outros. Por isso, o texto de Sêneca se constitui em uma verdadeira 

coleção em que sua voz crítica se confunde e se mistura com vozes que ele relata 

transmitir fielmente. É justamente este caráter antológico, portanto, a nosso ver, mais 

abrangente, que fez com que preferíssemos Sêneca a outras obras declamatórias. 

Pois bem. Como se sabe, a controvérsia senequiana não apresenta discursos 

oratórios completos, todavia sua exposição pode ser subdivida em quatro partes: thema, 

sententia, divisio e color. No thema, encontramos o caso sobre o qual o exercício 

declamatório versa. Os themata expõem, no menor número de palavras possível, a maior 

quantidade de informação relevante àquele que se exercita na técnica retórica; ele, por 

vezes, se for o caso, apresenta a(s) lei(s) que cria(m) a contenda judicial85. Cada thema 

                                                           
85 Tomemos, a título de ilustração, o thema da controvérsia 4 do livro III: “Servatus contra servatorem ne 
quam habeat actionem. Servatus a filio abdicat. Ille praescribit” [A lei é: alguém que foi salvo não pode 
mover uma ação contra seu salvador. [Um homem] foi salvo por seu filho e o deserda. O filho faz uma 
objeção]. Para uma análise das leis que fundamentam as declamações de Sêneca, cf. BONNER, S. F. Roman 
Declamation in the Late Republic and Early Empire. Liverpool: University Press of Liverpool, 1969, pp. 84-
182. Bonner procura avaliar em que nível pode-se afirmar que as leis das controvérsias existiram 
historicamente ou eram fictícias, isto é, foram criadas a fim de servirem unicamente à exercitação da 
escola. Para dar resposta a esse problema, Bonner estabelece diversos graus de possibilidade, ou seja, leis 
cujas evidências históricas são muito consistentes e remetem apenas ao mundo grego, leis que entram 
em conflito com fontes legais, leis que possuem pouca evidência antiga, etc. Em geral, as leis dos casos 
de Sulpício Vítor, pela investigação de Bonner, que chega a citar nosso autor (e.g. pp. 103-104), 
encontram-se reunidas junto às que possuem maior ou menor evidência histórica de terem de fato 
existido, seja no mundo grego, seja no romano.      
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serve de fundamento para a produção discursiva do declamador, isto é, ele é livre para 

adicionar o que queira desde que não contrarie nada do que o thema relata. Tal enunciado 

diminuto faz com que os themata sejam congêneres aos exemplos, que também são 

enxutos, ministrados nos manuais. Essa brevidade parece intencional, dado que ela abre 

estímulo para a capacidade inventiva do orador. É observando os themata que se pode 

determinar o primeiro, ou único, status causae da controversia, e é por meio deles que 

procuramos os paralelos mais evidentes entre as Declamationes e as Institutiones 

Oratoriae. 

A sententia, grosso modo, é compreendida, pelo menos por Sêneca, ao que parece, 

como frase de efeito, isto é, uma expressão clara, perspicaz e sucinta que transmite uma 

ideia útil à argumentação do declamador. Sêneca, o filósofo, confere-lhe a característica 

de prover mais significado do que suas palavras expressam, o que nos mostra seu grande 

poder argumentativo86. Quando procuramos uma definição do próprio Sêneca pai sobre 

as sententiae, encontramos o seguinte trecho no princípio das Declamationes: 

Solebat autem et hoc genere exercitationis uti, ut aliquo die nihil 

prater ephiphonemata scriberet, aliquo die nihil prater 

enthymemata, aliquo die nihil praeter has translaticias quas 

proprie sententias dicimus, quae nihil cum ipsa controversia 

implicitum, sed satis apte et alio transferuntur, tamquam quae de 

fortuna, de crudelitate, de saeculo, de divitiis dicuntur; hoc 

genus sententiarum superllectilem vocabat. Solebat schemata 

quoque per se quaecumque controvérsia reciperet, scribere.87 

(Contr., Praef., I, 23) 

Acima está a voz de Sêneca, mas ele atribui a Latrão - o rétor mais citado e 

elogiado ao longo de toda a obra - o uso dessas sententiae genéricas, isto é, aquelas que 

podem ser postas em mais de uma controvérsia. O problema é que o testemunho acima 

parece não dar conta de abarcar todas as sentenças que temos no Controversiae. Na obra, 

                                                           
86 “Quare alias sensus audaces et fidem egressi placuerint, alias abruptae sententiae et suspiciosae, in 
quibus plus intellegendum esset quam audiendum?” (Sen., Ep. Mor., 114, 1). 
87 “Assim, [Latrão] tinha o hábito de lançar mão desse tipo de exercício, de modo que em um dia nada 
escrevia além de epifonemas, em outro dia nada além de entimemas, em outro dia nada além de 
pensamentos tradicionais que nós, particularmente, chamamos de sentenças, as quais não tem nenhuma 
conexão com uma controvérsia em particular, mas podem ser apropriadamente transferidas, de modo 
satisfatório, para outro tema, como essas que tratam do acaso, da crueldade, da época, dos ricos; ele 
chamava esse tipo de sentenças de apetrecho. Ele também tinha o hábito de escrever suas próprias 
figuras, que eram conduzidas às controvérsias ”. Epifonemas eram epigramas que levavam ao clímax 
(Quint., VIII, 5, 11). Entimemas são silogismos que omitem uma das premissas; figuras são os lugares-
comuns; cf. a edição das Declamationes de Michael Winterbottom, 1974, pp. 22-25, nota 2 e 3, em que 
temos as definições e a referência à passagem de Quintiliano, que, pouco antes (VIII, 5, 3), nos informa 
que os gregos chamavam as sentencias de “gnomai”, cuja característica é a expressão de uma “vox 
universalis” [voz universal].  
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encontra-se uma infinidade de sentenças, imputadas aos mais diversos oradores88; destas, 

uma parte está de acordo com o que se lê acima, outra, contudo, pressupõe as 

particularidades do tema específico sobre o qual se declama. Como temos, então, duas 

espécies de sententia, apresentamos exemplos de cada tipo. São genéricas, transferíveis 

para outros casos, as sentenças: a) “Adfectus nostri in nostra potestate non sunt. Quaedam 

iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunt. (Contr., I, 1, 14, ll. 15-17); b) Non 

feci ratione, adfectu victus sum. Cum vidissem patrem egentem, mens non constitit mihi; 

quid vetueris nescio”89 (Contr., I, 1, 15, ll. 1-3). As duas primeiras são creditadas a Gálio, 

a última a Latrão. Com pouca ou nenhuma alteração, essas sentenças, que versam sobre 

os afetos, o descontrole e as leis universais, poderiam ser utilizadas pelos rétores em 

muitas outras declamações. Tais sententiae se adequam perfeitamente ao que se outorga 

a Latrão. 

São, todavia, diferentemente do que se preceituou no prefácio, portanto muito 

específicas, as seguintes: a) “Bonae spei uxor, bonae spei nurus, quae amare postest vel 

captivum, odisse vel patrem. “Captus” inquit “in tenebris iacebam”. Narra, obsecro, 

soceri tui beneficia” (Contr., I, 6, 1, ll. 3-6)90; b) Da mihi epistolam esurientis istius 

“Manus” inquit “praecidantur”. In quamvis corporis partem potius saevitia incurrat: 

cetera membra mea sunt, manus publicae sunt (...) Non timeo ne quas manus piratae 

solverunt iudices alligent (...) non magis tu pater es quam illi fratres. Audite novam 

captivi vocem: tutus sum si pater meus nihil habet” (Contr., I, 7, 1, ll. 1-4; 1, l. 11; 2, ll. 

15-17)91. Segundo Sêneca, todas essas sentenças eram de Latrão. Como se vê, elas são 

tão contextualizadas, tão dependentes do tema em que se inserem, que é impossível 

                                                           
88 Sêneca nos informa que seus filhos tinham predileção pelas sententiae: “Interponam itaque quibusdam 
locis quaestiones controversiarum, sicut ab illo propositae sunt, nec his argumenta subtexam, ne et 
modum excedam et propositum, cum vos sententias audire velitis et quidquid ab illis abduxero molestum 
futurum sit.” (Cont., Praef., I, 22); [Assim, eu inserirei os pontos de discussão das controvérsias em 
algumas passagens, tal como Latrão as propôs, mas não lhes acrescentarei os argumentos, a fim de que 
não ultrapasse a justa medida ou o assunto tratado, visto que vocês desejam ouvir as sentenças e 
qualquer desvio que faça delas lhes será enfadonho]. 
89 “Nossas emoções não estão sob nosso controle. Algumas leis não estão escritas, mas são mais 
indiscutíveis do que todas as leis. (...) Não agi pela razão, fui vencido pela emoção. Quando vi meu pai 
passando necessidade, perdi a cabeça; ignorei o que me proibiu”. 
90 “É uma esposa de boa confiança, uma nora de boa confiança, a qual pode tanto amar um prisioneiro 
como odiar [seu] pai. ‘Fui capturado’ você diz, ‘eu jazia nas sombras’. Conte-me, eu lhe imploro, sobre os 
favores do seu sogro”. 
91 “Dê-me a carta deste esfomeado, ele diz ‘que suas mãos sejam decepadas’. Melhor que [sua] crueldade 
incorra em qualquer [outra] parte de meu corpo; os outros membros são meus, as mãos são do povo. (...) 
Não temo que os juízes acorrentem as mãos que os piratas soltaram. (...) Você não é mais meu pai do que 
eles eram meus irmãos. Ouçam a singular fala do prisioneiro: estarei seguro se meu pai não possuir nada”. 
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compreendê-las por completo sem que haja prévio conhecimento das particularidades das 

controvérsias a que pertencem. No primeiro caso, um rapaz foi sequestrado por piratas e 

seu pai não pagou o resgate; a filha do chefe dos piratas jurou que o libertaria se ele 

prometesse se casar com ela; voltando para sua pátria com sua nova esposa, seu pai pede-

lhe que ele se divorcie dela para se casar com outra mulher; como o filho recusa, ele é 

deserdado. No segundo tema, um rapaz assassinou, a despeito das súplicas do pai, seus 

dois irmãos, um por flagrante adultério, o outro por ter se transformado num tirano92; 

depois, o tiranicida foi sequestrado por piratas, que enviaram um pedido de resgate; seu 

pai, contudo, respondeu que pagaria o dobro do valor aos bandidos caso eles cortassem 

as mãos do próprio filho; libertado pelos piratas, o jovem volta à sua pátria, onde seu pai, 

então, passa por necessidade; como ele se recusa a ajudá-lo, o jovem enfrenta uma 

acusação judicial93.  

Como se subordinam aos seus temas, essas sententiae parecem ser compostas por 

regras específicas, dado que elas muito diferem das genéricas. Na forma, facilmente se 

percebe antítese e paralelismo entre substantivos, verbos e pronomes (“bonae spei uxor, 

bonae spei nurus”; “cetera membra mea (...) manus publicae”; “quas manus piratae 

solverunt iudices alligent”; “magis tu pater es quam illi fratres”). Há também grande 

ocorrência de falas irônicas (“bonae spei uxor, bonae spei nurus”; “Narra, obsecro, soceri 

tui beneficia”; “Audite novam captivi vocem”). Em alguns casos, a sentença põe em 

evidência o absurdo e a inversão de valores presente no comportamento das personagens 

(“quae amare postest vel captivum, odisse vel patrem”; “tutus sum si pater meus nihil 

habet”). Normalmente, temos, nas Controversiae, sententiae proferidas tanto pela defesa 

como pela acusação; é comum, de qualquer modo, que haja um número bem maior de 

sententiae para uma das partes dos litigantes. Genéricas ou específicas para um contexto, 

as sententiae têm em comum o fato de serem a aplicação de preceitos dispostos nos 

tratados técnicos do discurso, que, como era de se esperar, lecionam os tópicos abordados 

pelos dois litigantes de cada causa. Elas são a prática materializada das regras compostas 

para nortear o orador, independentemente da posição que ele ocupa no tribunal, sobretudo 

aquelas sentenças que são mais específicas, porque, em regra, são mais discutidas nos 

                                                           
92 Nas controversiae aparecem leis que fundamentam as disputas judiciais. Essas leis se repetem em 
muitos temas. É comum dizer-se que era lícito assassinar tanto adúlteros pegos em flagrante como 
tiranos. 
93 A lei, nesta e em outras controversiae, obrigava que os filhos ajudassem seus pais financeiramente 
quando houvesse dificuldade financeira. 
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manuais didáticos do que as declarações genéricas. Portanto, é observando as sententiae 

listadas por Sêneca que veremos quais normas de Sulpício Vítor, para um thema em 

particular, eram seguidas no exercício declamatório. 

Depois de expor as sententiae, Sêneca nos fala da divisio. As divisiones, em sua 

grande maioria, não possuem excertos dos discursos. Ao contrário do que costuma ocorrer 

na seção das sententiae, a divisio apresenta a voz de um único orador, que, em quase todos 

os casos, é atribuída a Latrão. Na divisio, Sêneca coloca as questões principais da 

controvérsia. Ou seja, a divisão apresenta perguntas que o rétor se faz quando prepara sua 

declamação, às quais seguem-se explicações de doutrina relacionadas ao fato particular. 

Neste sentido, a divisio se assemelha muito ao texto dos manuais técnicos, visto que ela 

põe em evidência a construção da inventio – eventualmente, também da dispositio – e 

deixa claro, direta ou indiretamente, todos os status causarum do thema. Por fim, temos 

o color, ramo em que estão presentes interpretações dos rétores sobre os fatos, as 

personagens e as afirmações da defesa ou da acusação. Os colores se distanciam bastante 

das exemplificações oferecidas por Sulpício Vítor, visto que, aqui, o orador introduz 

elementos particulares que dificultam o exercício, isto é, fatos inusitados novos, que não 

vêm explicitados no thema, e objetivam o fortalecimento da defesa ou da acusação. Como 

a seção é, se comparada às outras, bem menos técnica, Sêneca nos dá sua opinião pessoal 

de variadas questões das partes precedentes; não raro, ele reporta informações diversas 

sobre as escolas declamatórias e lhes adiciona anedotas. Essa é a estrutura básica da 

controvérsia de Sêneca, thema, sententiae, divisio, color(es). Todavia, como a obra 

apresenta lacunas, temos muitas controvérsias que apresentam apenas sententiae; em 

algumas, restaram pouquíssimas; em outras, faltam os colores. 

 

1.A: Casos Idênticos 

De todo esse universo de setenta e quatro controvérsias, há, todavia, apenas duas 

cujos themata são praticamente idênticos a exemplos citados no Institutiones Oratoriae94. 

Ambas as controvérsias estão no livro VI, que se encontra em estado fragmentário e, por 

isso, apresenta controversiae que possuem apenas themata e sententia. Eis o primeiro 

caso: 

                                                           
94 Winterbottom aponta, em notas, que ambos os casos se encontram na edição dos Rhetores Latini 
Minores (cf. p. 504, nota 2; p. 516, nota 2).  
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ADULTERA VENEFICA: Veneficii sit actio. Quidam, cum 

haberet uxorem et ex ea filiam nubilem, indicavit uxori cui eam 

conlocaturus esset. Illa dixit: celerius morietur quam illi nubat. 

Decessit puella ante diem nuptiarum, dubiis signis cruditatis et 

venini. Torsit ancillam pater; dixit illa nihil se scire de veneno, 

sed de adulterio dominae et euis cui conlocaturus filiam erat. 

Accusat uxorem veneficii et adulterii.95 (Contr., VI, 6)  

Quidam retulit ad uxorem, an filiam communem dare deberet in 

matrimonium pauperis filio. Illa respondit, ante morituram 

puellam quam illi esse nupturam. Nihilo minus ille despondit 

pauperi puellam. Sub die nuptiarum virgo ambiguis signis 

cruditatis et veneni periit. Ancilla matris famílias a domino torta 

negavit se quicquam de veneficio scire, sed dixit adulterium cum 

petitore virginis et cum matre famílias fuisse. Ream facit maritus 

uxorem veneficii96 (RLM, p. 331, ll. 14-20) 

Existem poucas diferenças entre os enunciados dos casos. Em Sêneca, temos duas 

acusações formais, tanto de envenenamento como de adultério, enquanto em Sulpício 

Vítor há apenas a primeira. Ademais, na controvérsia, a garota perece em um tempo 

indeterminado anterior ao casamento; no exemplo do manual, ela morre no exato dia de 

suas núpcias. Por fim, Sulpício Vítor nos dá um fato que inexiste na declamação: o noivo 

era filho de um pobre. Quando observamos as poucas sententiae desta controvérsia na 

obra de Sêneca, fica evidente a aplicação de alguns preceitos ministrados por Sulpício 

Vítor quando ele nos expõe o exemplo. Em Sêneca, a acusação diz: “‘Morietur’: teneo 

veneficam; ‘celerius quam nubat’: teneo adulteram. ‘Morietur’: factum est; ‘celerius 

quam nubat’: facum est (...) Ad vocem tuam facta conveniunt ‘Morietur antequam nubat’: 

factum est”97 (Contr., VI, 6, ll. 1-3; ll. 17-19). No plano formal, as alegações da acusação 

são marcadas pelo paralelismo e pela repetição – inclusive, uma das falas se repete por 

inteiro –, de tal modo que ocorre grande ênfase nas palavras da esposa. Ora, é exatamente 

isso que Sulpício Vítor preceitua que a acusação faça:     

                                                           
95 “A ADÚLTERA VENÉFICA: Que haja processo por venefício. Alguém, tendo uma esposa e, dela, uma filha 
em idade de se casar, mostrou para a esposa com quem ele a casaria. A esposa afirmou: ‘ela morrerá 
antes que se case com ele’. A garota morreu antes do dia do casamento com sinais dúbios de indigestão 
e envenenamento. O pai torturou a escrava; ela disse que nada sabia sobre veneno, mas [falou] sobre um 
adultério entre a senhora e aquele a quem ele havia dado a filha em casamento. Ele acusa a esposa de 
venefício e de adultério”   
96 “Alguém perguntou à esposa se devia casar a filha em comum com o filho de um pobre. Ela respondeu 
que a garota haveria de morrer antes que se casasse com ele. Ainda assim, ele desposou a garota com o 
filho do pobre. No dia do casamento, a jovem pereceu com vestígios incertos de indigestão e 
envenenamento. A escrava da mãe de família, torturada pelo senhor, negou que soubesse qualquer coisa 
sobre um venefício, mas afirmou que houve um adultério entre o pretendente da jovem e a mãe de 
família. O marido acusa a esposa de venefício”. 
97 “’Ela morrerá’: tenho a envenenadora; ‘antes que se case’: tenho a adúltera. ‘Morrerá’: foi o que 
aconteceu; ‘antes que se case’: foi o que aconteceu (...) Os fatos concordam com sua voz. ‘Morrerá antes 
que se case’: foi o que aconteceu”. 
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A summo ad imum: an, cum referente ad ipsam marito tam 

abrupte responderit ante puellam esse morituram quam illi 

nupturam, non dubium sit eo animo ab illa filiam occisam, quo 

istud est dictum. (...) Aliud a summo ad imum: an, quod non alia 

die quam pridie nuptias ipsas virgo perierit, res indicet illam 

veneno periisse98 (RLM, p. 332, ll. 12-15; 17-18) 

Este tópico que Sulpício Vítor curiosamente apelida de a summo ad imum é um 

dos sete tópicos que integram o status da conjectura99. Segundo nosso autor, é onde busca-

se os vestígios de um crime, presumidamente de acordo com uma continuidade temporal 

ou causal100. Vemos que as afirmações da esposa se tornam enfáticas pela repetição, são 

apresentadas como prova de crime e, ao serem justapostas aos fatos pelo acusador, temos, 

então, a sucessão temporal e causal preceituada por Sulpício Vítor (“‘Morietur’: factum 

est; Ad vocem tuam facta conveniunt”). Existe ainda outro paralelo no plano da acusação. 

Apesar de Sulpício Vítor oferecer apenas a acusação de envenenamento no exemplo, ao 

contrário do que faz Sêneca, que a esta acrescenta a de adultério, o autor das Institutiones 

Oratoriae é enfático em declarar que a comprovação do envenenamento depende da 

comprovação do adultério: 

Probato enim adulterio dicemus adesse causam veneficii; nec 

dubitandum iam quin filiam mater occiderit101 (RLM, p. 332, ll. 

9-11)   

Há mais. Para Sulpício Vítor, existem diferentes espécies de conjectura, isto é, as 

perfeitas, que apresentam todos os tópicos, as imperfeitas, que não apresentam um ou 

mais tópicos, e as que ele chama de duplas. Entre estas, temos, então, vários subtipos. A 

controversia da adúltera venéfica está categorizada com um nome grego: 

Etiam ille modus est duplicis coniecturae, qui a Graecis 

συγκατασκευαζόμενος στοχασμός dicitur, ideo scilicet, quia 

uma eademque actione duo pariter efficienda sunt et probanda. 

Id fit, cum vel ipsa res, quae causam criminis dicitur attulisse, in 

                                                           
98 “Do sumo ao ínfimo: se não resta dúvida que a filha tenha sido assassinada pela mãe graças àquele 
sentimento com que tão abruptamente, ao ser ela própria questionada pelo marido, respondeu dizendo 
o seguinte: que a garota haveria de morrer antes que se casasse com o pobre. (...) Outro do sumo ao 
ínfimo: se o caso não indica que ela tenha morrido envenenada, uma vez que a jovem não morreu em 
algum outro dia que não na véspera do próprio casamento.” 
99 Os sete tópicos da conjectura, de acordo com Sulpício Vítor, são, na ordem em que ele os ensina, os 
seguintes: probationum expetitio, facultas, voluntas, a summo ad imum, ius absolutum, derivativo, veri 
similis probatio. (cf. RLM, p. 325, ll. 26-29). 
100 “Quartus locus a summo ad imum vocatur, in quo persequimur ordine criminum signa non simul omnia, 
sed carptim singula, unde locus a summo ad imum vocatur (...)” (RLM, p. 326, ll. 24-26); [O quarto tópico 
se chama do sumo ao ínfimo, no qual seguimos, pela ordem, os vestígios dos crimes, não todos ao mesmo 
tempo, mas colhendo cada um daqui e dali (a partir do que o tópico se chama do sumo ao ínfimo] 
101 “Com efeito, uma vez comprovado o adultério, afirmaremos que existe um motivo para o 
envenenamento; e já não caberá duvidar que a mãe assassinou a filha”. 
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dubium devocatur, vel alia coniectura probanda est (...)102 (RLM, 

p. 331, ll. 10-14) 

A lição diz que nosso caso é de conjectura dupla porque há duas conjecturas, dois 

fatos, que necessitam de comprovação no discurso oratório, adultério e venefício, sendo 

que uma dessas matérias, o adultério, sobre o qual paira dúvida, é proposta como causa 

do crime. Dito de outro modo, como Sulpício Vítor escreverá, um pouco depois, não 

haveria conjectura dupla nesta causa se se confessasse o adultério103. Embora a 

controversia esteja em estado fragmentário, sobrou-nos uma sententia que evidencia 

muito claramente como esta relação de dependência entre as duas conjecturas, entre os 

dois crimes, tinha importância fundamental para a acusação, que, exercendo o seu papel, 

toma como garantida a comprovação do crime menor, o adultério, sobre o qual se 

fundamenta o outro, o venefício: “Quam infelix domus est in qua adulterium argumentum 

est veneficii!”104 (Contr., VI, 6, ll. 8-9). A acusação ainda ressalta que houve uma 

confissão sob tortura, numa sententia que consegue unir, inclusive no plano gramatical, 

a própria tortura, a fala da esposa e os sintomas de envenenamento que se manifestaram 

na garota: “Quid ultra quaeritis? Verbis signa, signis tormenta conveniunt”105 (Contr., 

VI, 6, ll. 16-17). Sulpício Vítor, além de preceituar que se deve discorrer sobre as 

declarações da esposa, como falamos acima, também aconselha que se coloque em 

evidência tanto a confissão da escrava como a existência dos sintomas de envenenamento: 

“A summo ad imum illud urgendum est, quod ancilla in tormentis confessa sit (...) Tertium 

illud a summo ad imum, quod veneni signa apparuerint in corpore”106 (RLM, p. 331, ll. 

34-35; p. 332, 18-19). 

Nas Controversiae, temos sententiae de acusação e de defesa, e os preceitos das 

Institutiones Oratoriae também contemplam os dois lados da questão. A defesa da esposa 

usa a seguinte sententia: “Duo gravissima crimina obiecit, adulterium et veneficium: 

                                                           
102 “Ainda esse modo que é chamado de sygkataskeyazómenos stokhasmós [conjectura conjuntamente 
preparada] pelos gregos é de conjectura dupla, e isso porque, bem entendido, devem-se comprovar e 
realizar, semelhantemente, com uma mesma ação, duas coisas. Isto ocorre quando se duvida da própria 
matéria que se alega ter proposto a causa do crime, ou quando é preciso comprovar uma outra 
conjectura”. 
103 “In hac causa duplex coniectura non esset, si de adulterio confiteretur” (RLM, p. 331, ll. 20-21) “Não 
haveria conjectura dupla nesta causa se se confessasse o adultério”. 
104 “Como é infeliz a casa em que o adultério é a prova do venefício!” 
105 “O que mais vocês investigam? As palavras estão de acordo com os vestígios, os vestígios com [o que 
foi dito sob] a tortura”. 
106 “Do sumo ao ínfimo, cabe insistir no seguinte: a escrava, na tortura, confessou. (...) O terceiro do sumo 
ao ínfimo é o seguinte: que os sintomas de envenenamento apareceram no corpo” 
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adulterium ancilla teste, veneficium ne ancilla quidem”107 (Contr., VI, 6, ll. 22-24). Está 

claro que o objetivo da alegação é estabelecer uma relação de desproporcionalidade entre 

a gravidade das acusações e a fragilidade das provas, pois, diz a defesa de forma oblíqua, 

para um dos crimes não há prova, para o outro a prova é insuficiente e indigna de crédito, 

afinal, trata-se de uma escrava, alguém que não possui nem direitos civis. Outra 

argumentação da defesa, em Sêneca, é que as palavras ditas pela mãe da garota, das quais 

ela se arrepende, foram proferidas por indignação, impensadamente:  

Cum indignaretur se non rogatam, exciderunt illi verba quae non 

minus quam filiam luget. At quare dixisti ‘celerius morietur qual 

illi nubat’? Verba dolori parum considerata exciderunt.108 

(Contr., VI, 6, ll. 26-30).  

No exemplo de Sulpício Vítor, a esposa foi, sim, consultada pelo marido, todavia 

ele preceitua tanto o enfraquecimento das provas oferecidas pela acusação, que também 

são comparadas à gravidade dos crimes, como a alegação de que a fala da mulher tem 

relação com a sua aversão ao casamento, ou seja, não eram palavras que devessem ser 

compreendidas literalmente:  

Hoc igitur loco inferemus coniecturam a probationum 

expetitione: an non levibus argumentis, sed manifestis 

probationibus rea parricidii fieri debeat, an mater, an vero et 

gravissima scelera quamvis tenuibus argumentis erui debeant 

(...) Hic derivativo ex parte mulieris: an ideo dixerit, quod 

indignum illud matrimonium filiae iudicaret et profiteretur, 

quantum in se fuisset, non passuram109 (RLM, p. 331, ll. 25-28; 

p. 332, ll. 15-17)  

Como se vê, as duas recomendações de Sulpício Vítor estão em harmonia com as 

sententiae de Sêneca, havendo apenas duas particularidades, que têm que ver com o 

gênero dos manuais técnicos: a) Sulpício Vítor coloca, imediatamente ao lado da 

recomendação à defesa, uma lição para a acusação; ainda assim, esta lição confessa a 

                                                           
107 “[A acusação] traz dois crimes gravíssimos, adultério e venefício: adultério por uma testemunha 
escrava, venefício nem sequer por uma escrava”. Na obra de Sêneca, a regra é que os litigantes falem por 
si próprios. Todavia, quando uma das partes é um escravo ou uma mulher, temos, como aqui, a figura de 
um patrono. 
108 “Como se indignasse por não ter sido consultada, as palavras lhe escaparam, das quais ela deplora não 
menos do que da filha. Mas por que você disse ‘morrerá antes que se case com ele’? As palavras lhe 
escaparam sem reflexão graças ao seu sofrimento”. 
109 “Em suma, proporemos uma conjectura pelo tópico da petição das comprovações: se não se deve 
acusar a mãe de assassinato por meio de argumentos levianos, mas com comprovações manifestas; [ou] 
se, na verdade, não cabe desvendar os crimes gravíssimos ainda que com argumentos fracos. (...) Aqui 
[sc. ao ser acusada de ter afirmado que a filha morreria antes de se casar], há mudança por parte da 
mulher: disse o que sentia justamente porque julgava que aquele casamento era inapropriado para sua 
filha, confessou que não o suportaria.” 



 

43 
 

fragilidade dos argumentos que vão contra a esposa (“quamvis tenuibus argumentis”); b) 

ele coloca ambas as afirmações sob um tópico técnico da coniectura, que ele chama 

expetitio probationum110. Ademais, Sulpício Vítor cita um lugar-comum de defesa para 

casos em que há confissão sob tortura (RLM, p. 332, ll. 1-4)111; não há nenhuma sentença 

que aplique tal preceito aqui, contudo Sêneca nos reporta que Gálio disse algo semelhante 

na seção dos colores de uma outra controvérsia, em que há tanto tortura como venefício 

(Contr., IX, 6, 20, ll. 2-7)112. Nesta mesma controversia, vemos, na divisio, uma 

afirmação em que se declara que a acusada tem, por viver sob o mesmo teto que a vítima, 

toda a oportunidade de cometer o venefício (Contr. IX, 6, 15, ll. 6-8)113; tal consideração 

está presente nas Institutiones Oratoriae quando se discute a aplicabilidade do tópico 

facultas (RLM, p. 332, ll. 11-12)114. Em Sulpício Vítor, o tema da esposa acusada de 

adultério e venefício é mais desenvolvido, embora sempre com um viés técnico. Já em 

Sêneca pai, o caso está em estado tão fragmentário, que sobreviveram menos de dez linhas 

das falas atribuídas à defesa115.  

O segundo thema idêntico a um exemplo de Sulpício Vítor é o seguinte: 

MATER NOTHI LECTA PRO PARTE: Maior frater dividat 

patrimonium, minor eligat. Liceat filium ex ancilla tollere. 

Quidam, cum haberet legitium filium, alium ex ancilla sustulit et 

                                                           
110 A probationum expetitio é listada como primeiro tópico das conjecturas perfeitas. Diz-se que fica 
inativo em: a) casos de acusação mútua; b) casos em que a conjectura versa somente sobre pessoas e não 
sobre fatos; c) situações em que temos um crime cujas evidências são inegáveis (cf. RLM, p. 328, ll. 9-14). 
Este tópico aparece em outros exemplos das Institutiones Oratoriae (e.g. p.325, ll. 30-33; pp. 332-333, ll. 
35-1). 
111 “Adversus hoc ex parte mulieris est derivativo, an tormentis non temere credendum. In quo loco ille 
communis de fide tormentorum locus, an eo minus credendum quaestioni, quod ipsa inconstantia indicio 
sit fidem non adesse, cum de alio quaesitum, de alio illa responderit”; [Contra isto, há uma mudança por 
parte da mulher: se cabe, sem ponderação, dar crédito às torturas. Tópico no qual há aquele lugar-comum 
sobre a honestidade nas torturas: se há de se acreditar tanto menos na questão, porque a própria 
inconstância é um indício de que não existe honestidade, afinal, quando se perguntou sobre uma coisa 
ela respondeu sobre outra]. 
112 “Galio plura dixit: fortasse, inquit, hanc nominavit ut veros conscios celaret, fortasse ut, quia acerrume 
instabat accusator, hoc metu territus finem tormentis inponeret, fortasse nimio dolore tormentorum 
stupefacta nescit quid loqueretur”; [Gálio falou mais coisas: ‘talvez’, ele disse, ‘deu o nome da filha para 
proteger os verdadeiros cúmplices; talvez, porque o torturador insistia de maneira muito veemente, para 
que, ao lhe incutir receio com essa fala, ele parasse com a tortura; talvez ela não sabia do que falava ao 
estar entorpecida pela dor da tortura].    
113 “(...) aiebam: in eadem domo eras, venenum notum erat, novercae occasio facilis conviventi (...)”; [eu 
dizia: você estava na mesma casa, o veneno era conhecido, era fácil, para a madrasta, com tal 
oportunidade, [assassinar] com quem convivia].  
114 “A facultate non magna quaestio: an venenum vel potuerit filiae dare”; [Da capacidade, não há grande 
questão: se podia ter posse do veneno ou dá-lo à filha]. 
115 Acima, citamos praticamente tudo o que se credita à defesa. A única linha que não discutimos, porque 
não encontra paralelo com Sulpício Vítor, é a última, uma sententia genérica, do tipo que Latrão chamava 
apetrecho: “Et est saepissime fortuita divinatio”; [E, muito geralmente, a adivinhação é fortuita].   
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decessit. Maior frater sic divisit ut patrimonium totum ex una 

parte poneret, ex altera matrem nothi. Minor elegit matrem et 

accusat fratrem circumscriptionis116 (Contr., VI, 3) 

‘Liceat ex ancilla filios suscipere legítimos. Qui habebat ex 

legitimis nuptiis filium, alterum ex ancilla suscepit. Lex erat, ut 

patrimonium commune divideret qui esse maior ex fratribus, 

eligeret minor. Posuit maior natu ex altera parte matrem fratris, 

ex altera patrimonium. Elegit ille matrem et reum facit fratrem 

circumscriptionis’117 (RLM, p. 336, ll. 8-12) 

Neste paralelo, a semelhança é ainda maior do que no caso sobre o qual falamos 

logo acima; pois, como vimos, Sulpício Vítor acrescentou àquele thema de Sêneca a 

figura de um homem pobre, definiu uma data diferente para a morte da nubente, e 

apresenta uma única acusação formal, a de venefício. Aqui, pode-se dizer que a 

controversia e o exemplo são, de fato, idênticos. Nas Institutiones Oratoriae, a teorização 

deste tipo de ação judicial, isto é, de actio circumscriptionis, é bastante confusa, de tal 

modo que a categorização dessas causas, no sistema de satus causarum lá encontrado, é 

bem imprecisa. Sulpício Vítor discorda daqueles que tratam das ações de circunscrição 

como se fossem de estado de definição (“Circumscriptionum actiones sunt qui putant 

finitivas esse, ut quaeratur quid sit circumscriptio, sed videntur errare”118; RLM, pp. 335-

336, ll. 29-1); isto posto, parece haver um relativo distanciamento entre os dois autores 

no que tange ao tratamento do assunto, visto que, em Sêneca, encontramos, proferidas 

pela acusação, as seguintes alegações:  

Non est dividere ex altera parte patrimonium ponere, ex altera 

onus. (...) Circumscriptores dici solent qui aliquid abstulerunt: 

iste nihil reliquit (...) Circumscriptio semper crimen sub specie 

legis involvit: quod apparet in illa legitium est, quod latet 

insidiosum. Semper circumscriptio per ius ad iniuriam 

pervenit.119 (Contr., VI, 3, ll. 7-18)      

                                                           
116 “A MÃE DO BASTARDO ESCOLHIDA COMO PARTE: [a lei é:] que o irmão mais velho divida o patrimônio 
e o menor escolha [sua parte]; [a lei é:] é lícito adotar um filho de uma escrava. Alguém que tinha um filho 
legítimo adotou outro de uma escrava e morreu. O irmão mais velho dividiu o patrimônio de tal modo 
que, de uma parte, colocou a mãe do bastardo e, de outra, todo o patrimônio. O irmão mais novo escolheu 
são mãe e acusa seu irmão de circunscrição”  
117 “ ‘[A lei é:] que seja lícito adotar filhos legítimos de uma escrava. Alguém tinha um filho de um 
casamento legítimo, adotou outro de uma escrava. A lei era que dividisse a herança em comum o que 
fosse o mais velho dos irmãos, [e] o mais jovem escolhesse [uma das partes]. O mais velho de nascimento 
colocou, de um lado, a mãe do irmão, de outro, a herança. Este escolheu a mãe, e acusa o irmão de 
circunscrição.’ ” 
118 “Existem alguns que acreditam que as ações de circunscrição são de definição, como se se investigasse 
o que é a circunscrição, mas eles parecem errar”. 
119 “Colocar o patrimônio de um lado e o ônus de outro não é dividir. (...). Costuma-se dizer que aqueles 
que circunscrevem são aqueles que extorquem alguma coisa: este homem não deixou nada (...) A 
circunscrição sempre envolve um crime que aparenta ser legal: o que está aparente na circunscrição é 
legal, o que ela esconde é traiçoeiro. A circunscrição sempre resulta, por meio da lei, em injustiça”.  
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Portanto, a acusação, diferentemente do que se preceituou no manual técnico, 

ancora sua argumentação na definição da palavra circumscriptio. Agora, se Sulpício Vítor 

discorda dessa abordagem, o que ele propõe no lugar? Em termos de divisão da doutrina, 

a circunscrição pode ser, para ele, conjectura, qualidade absoluta ou compensação, estado 

de causa categorizado sob a qualidade assuntiva, mas sem ser qualquer uma dessas três 

por completo. Em termos conceituais, a circumsciptio é conjectural quando ocorre 

negação do acusado e discute-se, através dos tópicos do a summo ad imum e da voluntas, 

se o ato foi intencional; é de qualidade absoluta quando, junto da negação e do a summo 

ad imum, o réu afirma que sua ação estava de acordo com seu direito absoluto; por fim, é 

inclusive compensatio porque a defesa pode alegar que, tendo em vista a libertação da 

escrava, não há por que haver acusação:  

(...) sed magis erit fortasse coniecturalis quaestio, an illud quod 

factum est, circumscribendi voluntate sit factum; ut in eum reum 

non solum ex ceteris locis, sed etiam a summo ad imum, ex his 

quae erunt facta, probationes et argumenta ducantur, quare 

voluntate circumscribendi fecisse videatur. Sed ut non sit 

coniectura, magis erit iam absolutae qualitatis status quam 

finitivus. (...) Hic non utique quaeritur quid sit circumscribere, 

sed ut ex his quae facta sunt, argumentum trahitur 

circumscribendi voluntate fecisse, in quo erit coniectura; aut erit 

iuris absoluti, ubi de iusto et aequo et bono quaeritur; vel 

compensatio, ut causam querellae non habere dicatur, qui et 

libertatem habeat et civis sit et matris suae libertatem fuerit 

consecutus. Plerique sic habent, tamquam sit commune 

coniecturae cum ceteris statibus, quod dicatur propria eius esse 

negativo, quoniam et ille, qui finitiva quaestione defenditur, quia 

rem profanam de loco sacrato sustulerit, neget se sacrilegum 

esse (...) Sed multum interest, quod in coniecturalibus quidem 

causis negat se réus omnino fecisse, quod arguitur; at in illis 

causis non illa negat fecisse se, quae crimini dantur, sed alter 

negat id ad sacrilegii crimina pertinere (...)120 (RLM, p. 336, ll. 

2-8; 13-21; 22-25)  

                                                           
120 “mas, se aquilo que aconteceu ocorreu pela vontade de circunscrever, será, antes, talvez, mais uma 
questão conjectural; como se fossem conduzidos argumentos e comprovações contra o réu não apenas a 
partir dos outros tópicos, mas também do sumo ao ínfimo, a partir dessas coisas que aconteceram, pelas 
quais pareça que tenha agido pela vontade de circunscrever.  Todavia, dado que não é conjectura, será, 
então, mais estado de qualidade absoluta do que de definição. (...) Aqui, não se investiga, sobretudo, o 
que seja o circunscrever, mas, a partir destes fatos ocorridos, ou toma-se por argumento que agiu por 
vontade de circunscrever, no qual existirá conjectura; ou existirá o do direito absoluto, em que se indaga 
sobre o justo, sobre a igualdade, e sobre o bom; ou a compensação, a fim de que se diga que não dispõe 
de motivo de queixa aquele que tem liberdade, é cidadão, e adquiriu a liberdade da sua mãe. A maior 
parte [das causas] se mantém assim, como se fosse o que há de comum entre a conjectura e os outros 
estados, afinal, afirma-se que a negação lhe é própria, porque tanto aquele que, por uma questão de 
definição, se defende de ter roubado uma coisa profana de um lugar sagrado, negará que seja sacrílego 
(...) Entretanto, existe grande diferença, porque nas causas conjecturais o réu nega, sim, completamente 
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Como se vê, a circumscriptio de Sulpício Vítor tem definição flutuante, porque 

sua natureza se subordina aos argumentos utilizados para discuti-la. Quando a acusação 

narra os fatos pretéritos (a summo ad imum) a fim de questionar a intenção (voluntas) do 

réu, a ação toma forma de conjectura; quando põe em xeque a justiça do ato praticado 

(ius absolutum), há uma qualidade absoluta; quando temos comparação, a ação assume 

ares de qualidade assuntiva. Ademais, nosso autor deixa bem claro que ele considera que 

a circunscrição nada tem que ver com o estado de definição, uma vez que, nestes casos, a 

negação do réu não rejeita que os atos tenham sido praticados; contraria, sim, tão somente 

que suas ações possam ser enquadradas em uma determinada lei. É por isso tudo que 

Sulpício Vítor nos apresenta essa lição na última seção dedicada à coniectura – que 

antecede a exposição do status finitivus – e, a ela, adiciona dois exemplos, um de estado 

de definição, outro de compensação (RLM, p. 336, ll. 18-26)121.  

Assim como no caso da nubente supostamente envenenada antes de se casar, 

alguns preceitos de Sulpício Vítor aparecem nas alegações oferecidas por Sêneca:  

Lex te dividere, me eligere iussit: aperte ne minor 

circumscribatur timet. Sic divisit ut, si vellem non esse mendicus, 

relinquerem fratrem in egestate, matrem in servitute. (...) Tu, 

inquit, voluisti pauper esse. Cur ego queror, si egestate delector? 

(...) Lex iubet maiorem dividere, minorem eligere: nec tu divisisti 

nec hic elegit; sic a te alligatus est ut necesse haberet quod non 

expediebat malle. Nota fuit in matrem mea pietas; ne timuit ne 

eligere possem alteram partem122 (Contr., VI, 3, ll. 3-6; ll. 11-12; 

ll. 19-21)    

O a summo ad imum se manifesta nas ações expressas pelos tempos verbais, que 

estão no passado, fazendo alusão, de forma narrativa, à maneira como o irmão mais velho 

dividiu o patrimônio. A voluntas não aparece explicitamente, contudo, como existe 

                                                           
que ele tenha feito o que se alega; por outro lado, naquelas causas, ele não nega que tenha praticado 
aqueles atos que se consagram ao crime; um nega o que se refere aos crimes de sacrilégio (...)” 
121 O primeiro, é o caso daquele que se defende do crime de sacrilégio por ter roubado um objeto profano 
de um local sagrado; o segundo, é daquele que se defende de lesa-república por ter incendiado as naus. 
A lição de Sulpício Vítor parece um tanto quanto confusa porque, em poucas linhas, ele cita casos não 
desenvolvidos de diferentes status. O seu objetivo, com isso, é informar ao leitor que a negação é 
elemento comum a todas essas ações, mas são os argumentos do réu fornecidos depois da negação que 
determinam qual o status da questão. 
122 “A lei ordenou que você dividisse e que eu escolhesse; claramente, porque ela teme que o irmão mais 
novo sofresse circunscrição. Ele repartiu [os bens] de tal maneira que, se eu não quisesse me tornar um 
mendigo, deixaria meu irmão na indigência e a minha mãe na escravidão (...) Você diz: ‘você que escolheu 
ficar pobre’; se eu gosto da pobreza, reclamo por quê? (...) A lei ordena que o mais velho divida e que o 
mais novo escolha: tanto você não dividiu como ele não escolheu; você o enredou de tal modo que lhe 
foi obrigatório não se desembaraçar de um mau acordo. Minha afeição pela [minha] mãe era conhecida; 
ele não temia que eu pudesse escolher a outra parte [dos bens]”. 
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evidente paralelismo entre as sentenças (e.g. te dividere, me eligere), é possível inferir 

que o verbo velle, posto como ação praticada pelo irmão mais novo, marca um 

paralelismo oblíquo com a vontade do irmão mais velho de circunscrever, isto é, de 

cometer uma fraude. A primeira lição das Institutiones Oratoriae sobre voluntas nos diz 

que se aduzem argumentos de vontade a partir de características pessoais do réu, isto é, 

natureza, gênero, idade, etc; é exatamente o que ocorre quando a acusação dá a entender 

que o réu é um sujeito cruel tanto como filho quanto como irmão: “Tu solus talis potuisti 

esse filius qualis frater es123” (Contr., VI, 6, ll. 2-3). Mais ainda, o manual de Sulpício 

Vítor distingue dois tipos de argumentos de voluntas: o anterior e o ulterior (RLM, p. 326, 

10-13)124; vimos a voluntas anterior na sentença em que o irmão mais novo põe em 

evidência a crueldade do mais velho, causando, portanto, ódio contra ele; há voluntas 

ulterior quando, com a última afirmação, a que se refere à afeição pela mãe escrava, a 

acusação argumenta que o irmão mais velho já sabia, no momento em que repartiu os 

bens, qual parte seria escolhida pelo mais novo. O ius absolutum, por sua vez, é o preceito 

de Sulpício Vítor mais palpável nas falas da acusação, visto que todas elas marcam as 

injustiças criadas pelo irmão mais velho ao dividir o patrimônio daquela maneira.  

Algumas afirmações da acusação, na controversia, evocam a vontade do 

legislador, tópico preceituado por Sulpício Vítor como parte do estado de definição com 

o nome legislatoris voluntas. Ora, Sulpício Vítor não considera, como vimos, que causas 

de circunscrição sejam de status finitivus, mas sententiae de Sêneca tratam a questão sob 

o viés da definição. Isso significa que, mais uma vez, as Controversiae mantêm forte 

concordância com o nosso manual técnico, havendo afastamento somente quanto à 

                                                           
123 “Só você pôde ser como filho tal como foi como irmão”. O adjetivo “cruel” não aparece na sentença. 
Mesmo assim, Henderson incluiu a palavra em sua tradução porque o sentido é claro: a acusação alega 
que ao agir de modo injusto para com o irmão mais novo, o filho legítimo desonra a memória do pai, que 
apenas desejava o bem para o filho da escrava, caso contrário não o teria adotado. Sulpício Vítor fala de 
voluntas pela primeira vez na seguinte passagem: “Voluntatis locus utrique parti communis est. In quo 
argumenta sunt ex circumstantia personae, cum quaeritur qualis sit ipse qui reus est; perind etenim de 
hominibus ipsis aestimatur, quid quisque fecisse aut non fecisse videatur. Circumstantia autem 
personarum est genus, natura, aetas, disciplina, fortuna, studia, nomen, ante facta, habitus” (RLM, p. 326, 
ll. 1-5); “O tópico da vontade é comum a ambas as partes. Nele, existem argumentos a partir da 
circunstância da pessoa, quando se investiga qual é a natureza daquele próprio que é réu; pois igualmente 
se julga o que cada um dos próprios homens parece ter feito ou não ter feito. Ora, a circunstância das 
pessoas é o gênero, a natureza, a idade, a instrução, a sorte, os estudos, o nome, as ações pregressas, sua 
compleição”. 
124 “quae sunt aut praecedentes aut insequentes: praecedentes, si, cum de caede quis reus fiet, inimicitas 
aut odia aliqua poterimus obicere; insequentes, si emolumentum aliquod secutus videbitur in caede 
facienda”; [que são ulteriores ou anteriores; anteriores se, quando alguém for acusado de assassinato, 
pudermos causar algum ódio ou inimizade; ulteriores se parecer que, ao cometer o assassinato, buscou 
alguma vantagem]. 
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identificação de qual status categoriza questões de circumscriptio, um problema para o 

qual nosso autor dá uma resposta com certo grau de indeterminação.  

Quanto à defesa, o próprio Winterbottom aponta o paralelismo entre as duas 

obras125. Sulpício Vítor coloca a compensatio como modo de defesa para o réu: “(...) vel 

compensatio, ut causam querellae non habere dicatur, qui et libertatem habeat et civis 

sit et matris suae libertatem fuerit consecutus”126 (RLM, p. 336, ll. 16-17); são exatamente 

as mesmas ideias que encontramos em algumas das poucas falas supérstites de defesa do 

livro de Sêneca: “Circumscriptio non in divisione est, sed in electione. Habes matrem, 

quam totis quidam bonis redemerunt; habes gloriam, quam per ignes quidam, per arma 

quaesierunt”127 (Contr., VI, 6, ll. 24-28). 

Como falamos, esses são os dois únicos casos em que é possível identificar 

controvérsias senequianas iguais a exemplos das Institutiones Oratoriae, todavia, entre 

as duas obras, há ainda muitos outros paralelos, dos quais muitos não foram nem 

apontados nem discutidos pela crítica especializada que consultamos em nossa pesquisa. 

Abaixo, nós discutiremos outros tipos de relação entre os textos, dando exemplos sem 

termos a pretensão de esgotar o assunto. 

 

1.B: Casos Semelhantes 

Embora tenhamos encontrado em Sêneca pai apenas dois casos idênticos, há 

muitas outras controvérsias em que se pode observar apenas semelhanças com as 

Institutiones Oratoriae, isto é, temos um thema completamente diferente das 

exemplificações, mas repetem-se leis, personagens, ações, etc; quando isso ocorre, 

observamos, por consequência, a aplicação de tópicos e argumentação preceituados pelo 

nosso autor. Um bom exemplo é a primeira controversia do livro X: 

LUGENS DIVITEM SEQUENS FILIUS PAUPERIS. Iniuriarum 

sit actio. Quidam, cum haberet filium et divitem inimicum, 

occisus inspoliatus inventus est. Adulescens sordidatus divitem 

sequebatur; dives eduxit in ius eum et postulavit ut si quid 

suspicaretur accusaret se. Pauper ait: ‘accusabo cum potero’ et 

                                                           
125 Cf. WINTERBOTTOM, M. Seneca the Elder, Declmations, Volume I. Cambridge/London: Harvard 
University Press, 1974, p. 508, nota 1. 
126 “(...) ou a compensação, a fim de que se diga que não dispõe de motivo de queixa aquele que tem 
liberdade, é cidadão, e adquiriu a liberdade da sua mãe”. 
127 “A circunscrição não está na divisão, mas na escolha. Você tem sua mãe, alguns compraram as suas 
com toda sua fortuna; você tem a glória, que alguns buscaram por meio do fogo e das armas”.   
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nihilominus sordidatus divitem sequebatur. Cum peteret honores 

dives, repulsus accusat iniuriarum pauperem128 (Contr., X, 1)  

Sulpício Vítor não cita nenhum caso que apresente personagens de luto, cargos 

públicos, crimes de injúria, ou acusações passíveis de ocorrer no futuro. Apesar disso, 

existem, nas duas obras, disputas judiciais em que se opõem ricos e pobres129, e, quando 

isso ocorre, é recorrente a exploração da discrepância social e da inimizade entre as 

personagens para o encontro de argumentos. Nosso autor discorre sobre este tema em dois 

exemplos: 

Sequens erit locus a voluntate: an non dubium quin inimicus 

inimicum voluerit occidere; an pauperem dives, cum tolerare 

non posset inferioris loci hominem sibi vel inimicitiis exaequari 

(...) an credibile sit, ut propter inimicitas tantum nefas homo 

integrae atque florentis fortunae voluerit admittere. Quod ipse 

dives et ille pauper, hoc pro illo debeat valere, quod abiectum 

hominem in simultate magis despicere voluerit quam odisse (...) 

Nam a voluntate quid aliud dici potest in pauperis filium, quare 

illum occidere voluisset, quam in ipsum pauperem, quare 

conscious esse videatur, cum utrique causa fuerit simultatis? (…) 

derivatio erit pro utroque coniunctim: non hoc esse aut facinoris 

aut conscientiae signum, sed quod condicionem suam atque 

humilitatem et potentiam divitis pauper cognoscat, ac 

nequaquam adversus eum ut vi experiatur, tantum sibi licere 

excistimet (RLM, pp. 328-329, ll. 35-1; p. 329, ll. 2-5; p. 330, ll. 

9-11; p. 331, ll. 3-6)130  

                                                           
128 “O filho de um pobre que, de luto, seguiu o rico. [A lei é:] que haja processo por injúria. Alguém que 
tinha um filho e um inimigo rico foi encontrado assassinado sem ter sido roubado. O jovem, vestido de 
luto, seguia o rico; o rico o conduziu ao tribunal e pediu que ele o acusasse caso houvesse alguma suspeita. 
O pobre alegou: ‘acusarei quando puder’ e, mesmo assim, continuou a seguir o rico vestido de luto. Depois 
de pleitear uma magistratura e ser rejeitado, o rico acusa o pobre de injúria” 
129 Em Sêneca, temos ainda as controvérsias II, 6 e III, 1. Em Sulpício Vítor, há casos nas seções 29 (RLM, 
p. 328, ll. 26-29); 44 (RLM, p. 340, ll. 24-28) e 50 (RLM, p. 344, ll. 17-21). Existem, ainda, temas em que se 
fala apenas de um homem rico. Em Sêneca, isso ocorre nas controvérsias II, 1; II, 7; V, 2; VIII, 6 e X, 1. Em 
Sulpício Vítor, isso ocorre nas seções 25 (RLM, p. 325, ll. 22-23) e 35 (RLM, p. 332, ll. 28-32).    
130 “Virá depois o tópico da vontade: se não se duvida que um inimigo desejou assassinar o outro; se o 
rico [desejou assassinar] o pobre, uma vez que, bem entendido, não pudesse tolerar um homem de 
posição inferior lhe ser igualado pelas inimizades (...) se é crível que em virtude da inimizade um homem 
de íntegra e florescente fortuna desejou cometer tão grande atrocidade; ora, ele próprio é rico e aquele 
é pobre, e isto deveria valer em seu favor, porque, na rivalidade, ele teria desejado mais desprezar do que 
odiar um homem banal (...) Ora, da vontade, que outra coisa se pode dizer contra o filho do pobre (por 
que o tivesse desejado assassinar) do que contra o próprio pobre (por que pareça ser cúmplice), uma vez 
que existia a ambos o motivo da rivalidade? (...) haverá uma mudança conjunta em favor de ambos: este 
não é o vestígio do crime ou da cumplicidade, mas, porque o pobre conhece sua condição, sua humildade, 
e o poder do rico, apenas estima que lhe seja lícito nunca se opor a ele de modo a experimentar sua 
força”. As duas primeiras passagens se referem a um caso em que o pobre é encontrado morrendo e, 
antes de falecer, declara que seu assassino foi marcado por uma tocha no rosto; por isso, sabemos que o 
rico apresenta uma queimadura na face porque, na mesma noite, sua casa foi incendiada; o homem rico 
é acusado de assassinato. Os dois últimos trechos se referem a um caso em que o filho de um rico 
desapareceu. O rico, então, raptou o filho de seu inimigo pobre, o interrogou sob tortura e, por fim, o 
assassinou; o pobre é acusado de ser cúmplice do homem rico.   
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Como esperávamos, todas essas considerações aparecem na controvérsia 

senequiana em alegações que enfatizam, seja de modo oblíquo seja de maneira direta, a 

condição humilde do homem pobre, que, em tal posição social, deve temer a 

superioridade de um homem rico potencialmente perigoso. Ademais, elas ainda lembram 

os juízes da conhecida inimizade, suposto motivo para os crimes, entre os litigantes: 

Quando autem istis divitibus non sordidati sumus? ‘Accusa’ 

inquit. Pauper divitem, lugens candidatum ego accusem? (...) 

Incendere magno comitatu, splendido cultu, non est fortunae 

meae; ista divites possunt; satis est si vivimus (...) Quid iste 

accusanti fecisset qui persequitur tacentem? (...) Si pauper 

accusandi divitis animos non sumpsit, miramini? (...) Dives nihil 

aliud quam <nocentes> nos pauperes existimare, nos nihil aliud 

quam inocentes (...). Quis de nostra interim morte cogitaverit 

nescio: quod dissimulari non potest, scio quis optaverit (...) ‘Cur 

me non accusas, non postulas? Vix temperabat quin diceret: 

‘quid ego in te accusatorem non audeam qui occidendum curavi 

eum qui tantum mecum litigaverat? (Contr., X, 1, 2, ll. 1-3; 5, ll. 

1-2; 6, ll. 16-18; 7, ll. 8-10; 7, ll. 11-13; 7, ll. 15-18)131   

Acusar um inimigo de ser o responsável pelo assassinato de seu desafeto é 

argumentação que se encontra no tópico que Sulpício Vítor chama de voluntas, aquele 

mesmo em que se aduzem características das pessoas envolvidas no caso. Defender o réu 

com a alegação de que este conhece sua condição de singelo é um tópico apelidado de 

derivatio. Ambos são listados sob o estado de causa conjectural (RLM, p. 325, ll. 26-29), 

mas a voluntas encontra-se em muitos outros estados de causa. Na seção 30, Sulpício 

Vítor oferece como refutação deste tipo de acusação o fato de a inimizade não ser, por si 

só, prova de autoria de assassinato, ainda mais quando o acusado é um homem rico (RLM, 

p. 329, ll. 1-3); tal justificação não aparece na controversia, que, ademais, não registra 

nenhuma fala da defesa.  Ainda neste mesmo caso, vemos outros preceitos de Sulpício 

Vítor, os quais se encontram em outros exemplos ministrados nas Institutiones Oratoriae. 

Em um caso da seção 35, em que vemos uma briga entre dois jovens convivas (RLM, p. 

332, ll. 27-32), uma vítima de assassinato é encontrada sem ter sido roubada. Nosso autor 

                                                           
131 “Ora, quando não estamos malvestidos para estes ricos? Você diz ‘acuse!’. Eu, pobre, de luto, acusaria 
um rico, candidato?  (...) Agitar, com ornamentação esplêndida, uma grande assembleia não é o meu 
destino; os ricos podem essas coisas; se [nós pobres] vivemos, já é o suficiente (...) O que ele faria a mim 
se eu o acusasse, dado que [me] persegue enquanto me calo? (...) Vocês se admiram se um pobre não 
teve coragem de acusar um rico? (...) O rico julga que nós pobres não somos nada além de nocivos, nós 
[julgamos] que nada somos além de inocentes (...) Neste ínterim, não sei quem planejou nossa morte; 
[mas] sei quem a desejou, o que você não pode negar (...) ‘Por que você não me acusa, não [me] 
processa?’ Ele mal podia se conter em dizer: ‘o que eu não ousaria fazer com você ao me acusar, eu que 
cuidei de assassinar aquele que apenas querelava comigo?’”. O primeiro trecho é atribuído a Júlio Basso, 
o segundo a Arélio Fusco, o terceiro a Fulvo Esparso, os restantes a Pórcio Latrão. 
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diz que esse fato é posto sob o tópico do a summo ad imum, ao passo que, por ele, 

indicamos que o assassinato foi intencional, o que leva à suspeita de seu conhecido 

inimigo (RLM, p. 333, ll. 12-15; ll. 21-24). Ora, os rétores da controvérsia de Sêneca 

também exploram essa situação do mesmo modo, isto é, contrastando a identificação do 

autor do crime com a narração dos fatos anteriores ao assassinato: 

Cum inspoliatum cadaver inventum sit, quis fuerit percussor 

nescio: quisquis fuit, quasi dives spolia contempsit (...) Non erat 

in illo praeda quam grassator sequeretur, sed erat summa virtus, 

sed erat firmissimum inopiae munimentum, contumax adversus 

fastidium divitiarum innocentia: haec ab inimico spolia petita 

sunt (...) tu quidem non fecisti, sed tamen ego habui causas 

propter quas possem decipi et de te aliquid frustra suspicari: 

quia inimicus eras, quia inspoliatus pater investus est, et cetera 

(...) quod inimicus es, quod ille inspoliatus inventus est, non est 

quare accusem, est quare suspicer132 (Contr., X, 1, 3, ll. 3-5; 6, 

ll. 5-8; 10, ll. 5-9; 11, ll. 16-17)  

Por fim, esta controvérsia ainda apresenta um tópico de que já falamos acima, o 

ius absolutum, que discute acerca da justiça do ato praticado, sendo que, por vezes, 

justifica-se a correção no comportamento de uma das partes por meio de algumas leis. Na 

divisio, Sêneca nos informa que tanto Latrão como Gálio defenderam que era lícito ao 

jovem vestir roupas condizentes com o seu natural luto, caminhar pelas ruas e chorar 

(Contr., X, 1, 6, ll. 9-10 e ll. 13-16). Este tipo de alegação também aparece na seção 

dedicada às sententiae: 

Numquid nunc tibi inuriam facio sordidatus? quod reo licet, 

lugenti non licet? (...) Non vis patrem meum fleam? Lacessere 

nos ultro non solebas. (...)"Quare" inquit "sordes sumpsisti?" 

Quid ergo? ne lugebo quidem quem vindicare non possum? (...) 

Nescio quomodo miserum esse inter miserias iuvat, et plerumque 

omnis dolor per lacrimas effluit133 (Contr., X, 1, 5, ll. 3-5; ll. 7-

8; ll. 9-11; 6, ll. 9-10) 

                                                           
132 “Uma vez que o corpo foi encontrado sem ter sido roubado, não sei quem foi o assassino: quem quer 
que tenha sido, desprezou os espólios tal como um rico [faria] (...) Não havia nele despojos que um 
bandido procurasse, mas havia suma virtude, havia a fortíssima proteção da penúria, a inocência 
contumaz ante à arrogância dos ricos; esses eram os espólios procurados pelo inimigo.  (...) de fato, não 
foi você que o matou, mas eu, contudo, tinha motivos pelos quais pudesse ser surpreendido e suspeitar 
em vão de você; porque você era inimigo [dele], porque, entre outras razões, meu pai foi encontrado sem 
ter sido roubado (...) dado que você é inimigo [dele], dado que ele foi encontrado sem ter sido roubado, 
não há por que eu o acuse, [mas] há por que eu suspeite” A primeira passagem é atribuída a Aurélio Fusco, 
a segunda e a terceira a Latrão, a última a Albúrcio. Ademais, os dois últimos trechos encontram-se na 
seção dedicada aos colores. 
133 “Por acaso eu te provoco injúria agora, vestido de luto? O que é permitido ao réu não é permitido a 
quem está de luto? (...) Você não quer que eu chore por meu pai? Você não tinha o hábito de nos 
importunar espontaneamente (...) Você me pergunta ‘por que você se vestiu de luto?’ O que então? Não 
devo lamentar por aquele que não posso vingar? (...) Não sei como estar miserável entre misérias ajuda, 
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O direito absoluto ao choro é recomendado como argumento por Sulpício Vítor 

em um exemplo que trata de um jovem acusado de aspirar a tirania por chorar toda vez 

que caminhava próximo ao castelo do tirano (RLM, p. 325, ll. 22-23; p. 326, ll. 30-32). A 

primeira controvérsia do livro X de Sêneca serve de bom exemplo porque, em regra, a 

relação entre as duas obras se estabelece nos moldes que acima discutimos, ou seja, é 

possível encontrar, eventualmente, numa dada controversia, tópicos e argumentações 

preceituados em lições diferentes das Institutiones Oratoriae. 

 

1.C: Semelhanças apenas quanto à matéria  

Em outros casos, contudo, os pontos de contato entre os textos são bem mais 

restritos, mas, ainda assim, podem ser de grande importância porque há casos em que o 

tratamento desenvolvido em Sêneca é capaz de explicar algumas informações brevemente 

fornecidas por Sulpício Vítor.  Por exemplo, ao falar do estado de causa de definição, 

nosso manual oferece o seguinte exemplo: “Sacerdos purus sit et e puris: patrem suum 

reum proditionis fecit et optinuit; petit sacerdotium”134 (RLM, p. 338, ll. 26-27). Por se 

tratar de caso de status finitivus, discute-se justamente o significado da palavra “purus”, 

presente naquela lei que se faz pouco compreensível para um leitor moderno. De qualquer 

modo, pode-se explicar a questão à luz da controversia IV, 2: 

METELLUS CAECATUS. Sacerdos integer sit. Metellus 

pontifex, cum arderet Vestae templum, dum Palladium rapit 

oculos perdidit. Sacerdotium illi negatur135 

O desenvolvimento desta controvérsia pode colocá-la sob o estado de causa que 

Sulpício Vítor chama negotialis, que é subordinado à qualitas, não se configurando, 

portanto, em estado de definição. Isto ocorre porque, diferentemente do que encontramos 

nas Institutiones Oratoriae, não está em disputa o significado das palavras isoladas. O 

                                                           
mas, geralmente, toda a dor flui por lágrimas”. As falas são atribuídas, respectivamente, a Fulvo Esparso, 
Argentário, Clodo Turrino e Latrão. 
134 “[A lei é:] que o sacerdote seja imaculado e [venha] de imaculados; [alguém] acusou seu pai de traição 
e o comprovou; reivindicou o sacerdócio.” Sulpício Vítor atribui tal controvérsia a Zenão e afirma que ela, 
apesar disso, não o agrada. Ademais, essa lei ainda aparece na controvérsia II, 2, que, ao contrário da que 
citamos, pertence de fato ao estado de definição; mais ainda, ela é, tal como o exemplo de Sulpício Vítor, 
de definição dupla, pois discute-se a acepção de duas expressões diferentes. Por fim, na diviso, Sêneca diz 
que Pompeu Silão aproveitou-se da expressão genérica “de imaculados” para argumentar que a 
prostituta, protagonista dessa controvérsia, não poderia pleitear o sacerdócio (Contr., II, 2, 15, ll. 3-15). 
135 “METELO CEGADO. [A lei é:] que o sacerdote seja íntegro. O pontífice Metelo, quando o templo de 
Vesta pegou fogo, perdeu sua visão enquanto recuperava a imagem de Palas. Nega-se a ele o sacerdócio” 
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problema aqui é outro, Metelo perdeu sua visão ao praticar boa ação, e seu revés, advindo 

de sua atitude, de acordo com a lei, o impede de fazer o que ele, antes, fazia bem. De 

qualquer forma, a lei da controvérsia, praticamente idêntica à lei da exemplificação, 

mostra que a acepção de “purus” faz referência, entre outras coisas, à integridade física 

exigida do candidato ao sacerdócio, fazendo com que, no caso presente em Sulpício Vítor, 

reste defesa àquele que acusou o pai de traição antes de pleitear o cargo de sacerdote. 

Algo semelhante ocorre quando, ao tratar de uma ação de envenenamento, cuja 

autoria é desconhecida, observamos o seguinte trecho das Institutiones Oratoriae:  

Ergo si circum personam tantummodo, quaestio est, ut 

diximus, ex locis duobus, ex voluntatis loco, utrum 

credibilius sit novercam venenum privigno dedisse, quia 

novercae privignis semper infestae sunt, na vero captivam 

dolore condicionis suae et ad vindictam patriae vel 

parentum136 (RLM, p. 328, ll. 2-6) 

Temos várias controversiae que expõem madrastas ou envenenamento (e.g. VI, 4; 

VII, 1; VII, 5; VII, 6). Entre estas, encontram-se sententiae que mostram que, no tempo 

de Sêneca, não havia por que se surpreender com o fato de uma madrasta desejar a morte 

de seu enteado, ideia presente no trecho de Sulpício Vítor supracitado: 

Noverca, audi iucundissimam vocem: fateor me parricidam, 

occidi fratrem (...) Novercae quidem numquam satis privignus 

occiditur (...) nolui occidere. Egregie, inquam, noverca inter 

privignos divisit odium; aliter alium adgressa est: alteri 

parricidium obicit, alteri mandat.137 (Contr., VII, 1, 9, ll. 3-5; ll. 

6-7; 23, ll. 1-4) 

Esses paralelos de caráter pontual, geralmente mais desenvolvidos nas 

controvérsias do que no manual técnico, são abundantes138. Vejamos algumas passagens 

                                                           
136 “Portanto, se for somente quanto à pessoa, a questão é, como dissemos, de dois tópicos; do tópico da 
vontade: se é mais digno de crédito que a madrasta deu veneno ao enteado, porque madrastas sempre 
são hostis aos enteados, ou se a cativa, pelo sofrimento da sua condição, e com vistas a vingar [sua] pátria 
ou [seus] antepassados”. 
137 “Madrasta, escute um dito agradabilíssimo: confesso que sou um parricida, matei meu irmão (...) De 
fato, para uma madrasta, um enteado nunca é assassinado o suficiente (...) não quis assassiná-lo. Digo, a 
madrasta dividiu brilhantemente [seu] ódio entre os enteados; empreendeu [seu ódio] em cada um de 
um modo diferente: impôs o parricídio a um, ao outro, mandou”. 
138 Boa parte da facilidade que temos de encontrar matérias semelhantes se deve ao fato de as 
controvérsias apresentarem uma gama limitada de elementos que tendem a se repetir; cf. MAL-MAEDER, 
Danielle Van. La fiction des déclamations. Leiden/Boston: Brill, 2003. O estudo de Mal-Maeder, que se 
concentra nas contoversiae, mostra diversos pontos de encontro entre casos presentes em diferentes 
autores. Como sua preocupação é sobretudo com os exercícios escolares, ela raramente aponta 
exemplificação de manuais que se aproximam dos casos declamatórios, e, quando o faz, indica sobretudo 
os rétores mais célebres, isto é, Cícero, Quintiliano, e o Anônimo de Herênio. 
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em que isso ocorre. A prescrição que fundamenta parte do caso da mulher não casta 

arremessada do penhasco (Contr. I, 3) é citada por Sulpício Vítor como tópico chamado 

propositio scripti (RLM, p. 340, ll. 29-31). Sulpício Vítor discute muito brevemente 

causas de filhos deserdados (RLM, pp. 350-351, §59) assunto muito presente na obra de 

Sêneca (Contr., I, 1; I, 4; I, 6; I, 8; II, 1; II, 2; III, 2; III, 3; III, 4; IV, 5; V, 2; V, 4; VI, 1; 

VI, 2; VII, 1; VII, 3; VIII, 3; VIII, 5; X, 2). A figura do jovem luxurioso como um 

protagonista que gera problemas ao seu redor é também comum aos dois textos (RLM, p. 

349, ll. 1-3 e Contr., II, 6; III, 1; IV, 1). O mesmo ocorre com tiranos, tiranicidas e/ou 

tiranias (RLM, p. 315, l. 30; p. 319, ll. 31-34; p. 325, ll. 22-23; p. 332, ll. 28-32; p. 335, 

ll. 18-20; p. 338, ll. 8-10; p. 343, ll. 10-12 e Contr., I, 7; III, 6; IV, 7; IX, 4). Sulpício 

Vítor oferece uma curta lição sobre casos de divórcio supostamente injustos (RLM, p. 

351, ll. 6-15), Sêneca, por sua vez, relata uma controvérsia de mesma temática muito 

desenvolvida (Contr., II, 5). Os dois autores usam a viagem de uma personagem para 

desenvolver, a partir do desconhecimento ou da falta de ação gerados pela peregrinação, 

toda uma ação judicial (RLM, p. 340, ll. 24-28 e Contr., II, 7; IV, 3; V, 4). Nas duas obras 

há um caso de um homem acusado de provocar um tumulto com suas lágrimas (RLM, p. 

344, ll. 17-21 e Contr., III, 8). A lei “de moribus sit actio” fundamenta uma controvérsia 

de Sêneca (Contr., VII, 2); Sulpício Vítor diz que essa mesma lei produz casos que 

geralmente pertencem ao estado de causa de qualidade absoluta (RLM, p. 349, l. 36), 

contudo o único exemplo que ele oferece de acusação de maus costumes é rapidamente 

citado no início do manual, quando ele ensina as diferenças entre tese e hipótese (RLM, 

p. 314, ll. 32-33). A lei que permite o assassinato de adúlteros pegos em flagrante também 

está presente tanto nas Controversiae como nas Institutiones Oratoriae (RLM, p. 339, ll. 

16-20 e Contr., I, 4; I, 7; IV, 7; IX, 1). 

 

1.D: Casos de mera aplicação de preceituação técnica 

Entre as controvérsias de que acima falamos, ou seja, aquelas em que há apenas 

um ou outro elemento idêntico, é possível encontrar algumas em que se observa mais 

paralelo com a doutrina dos estados de causa de Sulpício Vítor do que com os exemplos 

em si que ele fornece. Ou seja, muito embora uma determinada controversia apresente 

apenas a mesma lei, apenas uma personagem semelhante, ou então somente uma 

particularidade de narração, fica evidente que o exercício declamatório aplica teoria 
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ministrada no texto técnico. Para que tornemos patente essa relação, nós abordamos um 

exemplo oportuno. Em Sêneca, temos a seguinte controvérsia: 

DOMUS CUM TYRANNO INCENSA. Damni inlati actio sit. 

Quidam tyrannum ex arce fugientem cum persequeretur, in 

privatam domum conpulit. Incendit domum: tyrannus cum domo 

conflagravit. Praemium accepit. Agit cum illo dominus damni.139 

(Contr., III, 6) 

A lei sobre danos causados não aparece nas Institutiones Oratoriae; o mesmo 

ocorre com a narração do thema. No plano das exemplificações, a única semelhança é a 

presença de um tirano em fuga (RLM, p. 319, ll. 31-34). Ainda assim, os discursos de 

acusação e defesa oferecidos por Sêneca estão acordo com a teoria do status presente no 

nosso manual. Se confrontada com as lições de Sulpício Vítor, fica claro que aquela 

controversia pertence ao estado de causa da compensatio140. Quando o réu da controvérsia 

afirma: “Aditum in domum non habui qui in arcem habui. Non gaudes impendisse te 

aliquid publicae libertati?”141 (Contr., III, 6, ll. 3-5), vemos a aplicação de três tópicos 

da compensação listados por Sulpício Vítor: compensatio ipsa, a summo ad imum e 

comparatio. A compensatio ipsa se prende ao a summo ad imum, que narra o ocorrido, 

para mostrar que o dano causado resultou em um benefício. A comparatio, um pouco 

semelhante à compensatio, deixa explícito que o dano praticado é inferior ao ganho 

buscado pelo réu.  

Ademais, estão presentes outros três tópicos desse estado de causa, os quais 

podem servir tanto à acusação quanto à defesa; na controvérsia, eles aparecem nas falas 

da acusação: “Nactus hic ocasionem nocendi intrare noluit, sed tyrannicidium elegit 

dubium, lentum periculosum urbi. Accepit praemium maius sine dubio quase damnum 

                                                           
139 “A casa incendiada com um tirano [dentro]. [A lei é:] que haja processo por danos causados. Alguém, 
como perseguisse um tirano que fugia da cidadela, o compeliu a entrar em uma casa privada. Incendiou 
a casa; o tirano foi queimado junto com a casa. Ele recebeu um prêmio. O dono [da casa] o acusa de 
[provocar] danos”.  
140 Segundo o Institutiones Oratoriae, a compensatio é uma das quatro partes da qualitas adsumptiva; as 
outras três são relatio, remotio e deprecatio. Sulpício Vítor afirma que a compensatio possui nove tópicos, 
os seguintes: a) praescritivum praecedens, que, por vezes, fica inativo – como ocorre tanto nesta 
controvérsia como no exemplo que o próprio Sulpício Vítor usa para ilustrar a lição de compensatio (RLM, 
p. 345, ll. 23-25); b) propositio criminis; c) locus communis ex causis; d) compensatio ipsa; e) a summo ad 
imum; f) comparatio; g) translatio, que pode ocorrer tanto a partir da matéria como a partir da pessoa; h) 
voluntas; i) qualitas conclusiva, que é ensinada em lição anterior à exposição da compensatio (RLM, p. 
345, ll. 6-8). 
141 “Não pude entrar na [sua] casa como entrei na cidadela. Você não fica feliz por ter despendido algo 
para o bem da liberdade pública?” 
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sarcire deberet.”142 (Contr., III, 6, ll. 21-24). Na primeira frase, temos voluntas, pela qual 

a acusação deixa claro que houve intenção do réu de causar dano; e translatio, tópico em 

que se alega que outra atitude deveria ter sido tomada, uma vez que o método usado para 

assassinar o tirano era dúbio, lento e perigoso. Na segunda, ao declarar que o réu deve 

pagar pelo incêndio, visto que ele recebeu uma boa recompensa, temos qualitas 

conclusiva. Por fim, voltando à defesa do tiranicida, vemos que Sêneca adiciona à matéria 

um estado de causa de conjectura; o réu alega o seguinte: “Tyranni amicus, tyranni 

satelles, certe, quod negare non potes, hospes”143 (Contr., III, 6, ll. 8-9). De fato, não é 

incomum que tenhamos múltiplos estados de causa em uma mesma controvérsia, seja 

porque eles se apresentam no próprio thema, seja porque foram introduzidos por um dos 

litigantes. Sulpício Vítor chama a atenção para isso entre os parágrafos 9 e 12 das 

Institutiones Oratoriae (RLM, pp. 317-319), nos ensinando que, quando isso ocorre, 

convém fazer com que um estado de causa reforce o outro. É exatamente o que 

encontramos aqui; o réu pleiteia que o assassinato do tirano compensa uma casa incendida 

(compensatio, qualitas assumptiva), sobretudo quando aquela casa pertencia a um amigo 

do tirano (coniectura).     

Fica claro, portanto, que a relação entre o manual de Sulpício Vítor e as 

controvérsias de Sêneca rétor se estabelecem de dois modos. De um lado, ambos 

apresentam casos que compartilham, em maior ou menor grau, os mesmos elementos, isto 

é, leis, personagens, fatos, etc. De outro, muitos preceitos do texto técnico estão presentes, 

aplicados, no exercício declamatório, mesmo que a controvérsia em questão tenha 

pouquíssima relação com os casos presentes nas Institutiones Oratoriae. Isso não 

significa que um autor tenha tido contato com o outro; todavia, parece seguro afirmar que 

as práticas retóricas, seja nos manuais, seja na declamação, se norteavam pelos mesmos 

princípios, que, por sua vez, eram exemplificados com categorias de um mesmo universo. 

 

 

                                                           
142 “Ele tomou a oportunidade de causar dano, não quis entrar [na casa], mas preferiu assassinar o tirano 
de maneira questionável, lenta e perigosa para a cidade. Ele aceitou, sem dúvida, um grande prêmio, 
como se tivesse de ressarcir o dano”  
143 “Você era amigo do tirano, defensor do tirano, o que você certamente não pode negar é que era 
anfitrião/hóspede”. A palavra “hospes” tem duplo sentido, pode significar as duas coisas. Assim, nessa 
sentença da defesa, temos, com a mesma palavra, referência tanto ao tirano quanto ao acusador, ao 
passo que se faz evidente a relação entre os dois homens. 
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2. Semelhanças com Calpúrnio Flaco 

Das cinquenta e três declamações supérstites de Calpúrnio Flaco, há apenas uma, 

pelo que observamos, que é idêntica a uma exemplificação de Sulpício Vítor. Trata-se da 

declamação 40, que possui como título a fala de uma personagem, “morietur ante quam 

nubat”. Essa controvérsia, que também aparece em Sêneca pai (Contr., VI, 6)144, e é 

aquela em que a mãe é acusada de envenenar a própria filha tanto por haver declarado 

antecipadamente que a nubente morreria como por ter sido acusada pela escrava, sob 

tortura, de manter um caso extraconjugal com o noivo da garota, foi preservada, em 

Calpúrnio Flaco, muito fragmentariamente, restando-nos, além do thema que resume o 

caso, apenas seis linhas do discurso de acusação. A descrição dos fatos é praticamente a 

mesmíssima da encontrada no manual de nosso autor, havendo, entre os dois textos, duas 

diferenças pontuais, isto é, só em Sulpício Vítor há menção de que o noivo era pobre, 

particularidade esta que as Institutiones Oratoriae mantêm inclusive com a controvérsia 

de Sêneca pai; e é só em Calpúrnio Flaco, que por isso se afasta de todos os outros autores, 

que vemos o noivado ser buscado por iniciativa do rapaz, não do pai. Quanto ao trecho 

de discurso que chegou até nós, pode-se notar, tal como observamos acima, quando 

cotejamos Sulpício Vítor e Sêneca pai ao abordarmos o mesmo caso, que a acusação 

destaca as palavras da ré com o intuito de estabelecer um nexo causal entre sua declaração 

e a morte da vítima (“‘Morietur ante quam nubat’ et mortua est. O impiam divinationem 

vel potius denuntiationem! O infelix puella! Ego tibi parabam nuptias, mater exequias”; 

SUSSMAN, 1994, p. 78)145. 

Assim como observamos na comparação com Sêneca pai, é possível encontrar 

vários tipos de paralelos entre Calpúrnio Flaco e as Institutiones Oratoriae, ou seja, 

matéria iguais, aplicação de preceitos de estados de causa de Sulpício Vítor em casos 

diferentes dos de nosso manual, mesmas personagens, etc146. Além do caso que ora 

                                                           
144 Sussman, tradutor e comentador da edição que utilizamos, cita Winterbottom justamente para 
apontar que o caso aparece nas Institutiones Oratoriae; cf. SUSSMAN, Lewis A. The Declamations of 
Calpurnius Flaccus: Text, Translation and Commentary. Leiden/New York/Köln: Brill, 1994, p. 207. 
Sussman também faz referência a passagem de Quintiliano (Inst. Orat., VII, 2, 48) em que se observa que 
dizeres ambíguos, como a da mãe-personagem suspeita de venefício, podem ser usados contra o réu em 
um discurso oratório. 
145 “‘Morrerá antes que se case’, e morreu. Ó, ímpia divinação, ou, melhor, notificação! Ó, garota infeliz! 
Eu preparava suas núpcias, a mãe seu funeral.”  
146 Por exemplo, a lei que rege o exemplo de RLM, p. 335, ll. 18-20 está presente na declamação 6 
(SUSSMAN, 1994, pp. 34-35); a inimizade entre pobre e rico, com o assassinato de um filho sob tortura, 
está tanto na declamação 7 (idem, pp. 34-37) como em RLM, p. 329, l. 35 – p. 330, l. 2; etc. Sussman não 
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registramos, a declamação 35 (SUSSMAN, 1994, pp. 74-75)147 se parece bastante com o 

exemplo presente em RLM, p. 327, ll. 33-35148. Em ambos os casos, há uma acusação 

mútua de venefício entre duas personagens mulheres, das quais uma é madrasta da vítima. 

Em Calpúrnio Flaco, temos duas particularidades que o diferenciam do exemplo de nosso 

autor, os sintomas da vítima são dúbios, o que levanta a possibilidade de morte por 

indigestão, e, ademais, a madrasta declarou que se vingaria do pai da vítima; em Sulpício 

Vítor, as mulheres que se acusam concordam que a vítima morreu envenenada. Segundo 

a preceituação de nosso autor, casos como este, em que os suspeitos concordam quanto 

aos fatos, são conjecturas de pessoas; por conseguinte, os oradores devem limitar seus 

tópicos argumentativos apenas aos que se dedicam à intencionalidade e à oportunidade 

de atuação dos envolvidos, visto que, para Sulpício Vítor, não há muito o que se 

considerar além disso (RLM, p. 328, ll. 2-8). Ao fim da lição, ele ensina que a conjectura 

desse tipo de questão é sempre dupla, porque cada parte envolvida deve, 

simultaneamente, tanto acusar como se defender (RLM, p. 328, ll. 15-23). 

Tendo isso em vista, quando nos voltamos, então, para a declamação de Calpúrnio 

Flaco, na busca por correlação entre técnica retórica de um texto e prática oratória no 

outro, encontramos dois empecilhos que dificultam nossa investigação. Em primeiro 

lugar, como costuma ocorrer, o caso declamatório chegou até nós incompleto, com cerca 

de quinze linhas, das quais cinco são dedicadas ao thema, e aproximadamente dez ao 

                                                           
costuma apontar, nas páginas dedicadas aos comentários ao texto, essas proximidades, provavelmente 
porque elas são pontuais, e seus elementos são comuns, seja às declamações, seja a 
os manuais.  
147 “Repudiata est a marito quae filium habebat. Petit assidue ut reconciliaretur. Non impetravit. Postremo 
ait, ‘vindicabo me.’ Superduxit ille puero novercam. Obiit puer signis ambiguis cruditatis et veneni. Reas se 
invicem faciunt repudiata mater et noverca superducta”; [alguém que tinha um filho se divorciou por 
vontade do marido. Pediu assiduamente pela reconciliação. Não conseguiu. Por fim, ela disse ‘me 
vingarei’. Ele recasou-se com uma madrasta para dar uma mãe ao filho. O garoto morreu com sintomas 
ambíguos de indigestão e envenenamento. Acusam-se reciprocamente a mãe divorciada e a madrasta 
com quem ele se recasou.] 
148 “Quidam habebat novercam, habebat et idem captivam concubinam; obiit signis veneni: se invicem 
accusant veneficii noverca et concubina”; [Alguém tinha uma madrasta, tinha também uma concubina 
cativa; ele faleceu com vestígios de envenenamento: a concubina e a madrasta se acusam mutuamente 
de venefício]. Ademais, destacamos que Sussman, no seu comentário ao caso declamatório em questão 
(SUSSMAN, 1994, pp. 196-197), não aponta a proximidade existente de que aqui tratamos. Nessas 
páginas, o estudioso destaca trechos de obras, inclusive declamatórias, que mencionam madrastas 
suspeitas de venefícios; de qualquer modo, há menção a Sulpício Vítor na página 196, mas cujo fim é 
evidenciar apenas uma peculiaridade gramatical dos dois autores, qual seja, o uso do dativo de puer junto 
ao verbo superducere com o intuito de transmitir a ideia de que um pai se casou de novo tendo em mente 
substituir a antiga esposa e dar uma nova mãe ao seu filho. Em Sulpício Vítor, como mostrado por 
Sussman, isso ocorre no início da seção 36 (“Novercam filio medico superduxit;”; RLM, p. 333, l. 33). Na 
nossa tradução, concordamos com essa interpretação.    
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discurso proferido em benefício da mãe da vítima (SUSSMAN, 1994, p. 74), portanto, 

em um caso de duas acusações, só podemos observar, parcialmente, uma. Em segundo 

lugar, os fatos que diferenciam a declamação do exemplo de nosso manual, isto é, o 

anúncio de vingança e a dúvida quanto à causa mortis, fazem com que o caso de Calpúnio 

Flaco não se enquadre na espécie de conjectura sob a qual Sulpício Vítor categoriza o seu 

exemplo, afinal, cabe investigação dos fatos, e não apenas das pessoas. De fato, a 

declamação possui alegação que nosso autor colocaria sob o tópico do a summo ad imum, 

pois elemento passado é posto em evidência pela mãe da vítima com o objetivo de 

incriminar a madrasta: “totum noverca commisit quae uno tempore et maritum miserae 

praeripuit et filium”149. Aqui, busca-se fazer com que o já ocorrido divórcio pareça ter 

sido somente uma parte de um plano que se teria completado no envenenamento; assim, 

um fato pretérito ganha condição de vestígio comprobatório da autoria do crime em 

julgamento. Ocorre que a discussão deste fato, diferentemente do que se esperava, não 

tem nenhuma relação com os elementos que diferenciam a declamação de Calpúrnio 

Flaco da exemplificação de Sulpício Vítor, como se, afinal, fosse possível contrariar a 

preceituação das Institutiones Oratoriae, e incluir, sim, o tópico do a summo ad imum em 

casos de acusação mútua.  

De qualquer maneira, no seguinte trecho, fica clara a aplicação do tópico que 

nosso autor chama voluntas, presente em todos os tipos de conjecturas, bem como a 

prática de pôr acusação junto da autodefesa: “Neque enim temere sic filius de levi causa 

quasi privignus occiditur. ‘Repudiata es’ inquit; mariti haec culpa, non filii est, nec 

matris officium repudio deponitur, sed uxorium nomen amittitur.”150. Na primeira frase, 

há uma defesa e uma acusação implícitas, sendo que a intencionalidade, própria das 

madrastas, de assassinar enteados aparece nas Institutiones Oratoriae (RLM, p. 328, ll. 3-

5)151; na segunda, logo após uma acusação, temos uma análise de divórcio que visa à 

defesa, visto que há exclusão de vontade por parte da mãe. 

 

                                                           
149 “a madrasta empreendeu tudo o que, a um tempo, privou uma miserável tanto do marido como do 
filho”. 
150 “Pois um filho não é assassinado assim, irrefletidamente, como se fosse um enteado. ‘Você sofreu 
divórcio’ você diz; isso é culpa do marido, não do filho, e não se depõe o ofício de mãe pelo divórcio, mas 
perde-se o nome de esposa”. 
151 “(...) ex voluntatis loco, utrum credibilis sit novercam venenum privigno dedisse, quia novercae privignis 
semper infestae sunt (...)”; [do tópico da vontade: se é mais digno de crédito que a madrasta deu veneno 
ao enteado, porque madrastas sempre são hostis a enteados]. 
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3. Semelhanças com Ps. Quintiliano 

Das Declamationes Minores152, chegaram até nós cento e quarenta e cinco 

controvérsias, muitas bem desenvolvidas, algumas, contudo, encontram-se em estado 

fragmentário. Três são praticamente idênticas a exemplificações das Institutiones 

Oratoriae; entre os dois textos, para cada caso, há particularidades bem pontuais.  

A primeira, a declamação 354 (BAILEY, 2006b, p. 322), trata do caso da mãe 

acusada de envenenar a filha antes do casamento, o qual está presente não só em Sulpício 

Vítor (RLM, p. 331, ll. 14-20), mas também em todas as outras coleções declamatórias 

que mencionamos anteriormente (Sen., Contr., VI, 6; Calp. Fac., 40). No thema de Ps. 

Quintiliano, os arranjos do casamento são iniciados pela mãe, pega previamente, pelo 

marido, conversando com o futuro noivo de sua filha; ademais, não temos, aqui, uma 

escrava que confesse ter havido adultério entre a mãe da garota e o noivo da filha153. De 

qualquer modo, não nos restou discurso declamatório de fato, mas tão somente algumas 

linhas do sermo, que nada mais é do que uma lição oferecida pelo rétor sobre a questão a 

ser discutida. Neste passo, é possível identificar, parcialmente, a derivatio recomendada 

por Sulpício Vítor (RLM, p. 332, ll. 15-17)154 no seguinte trecho: “tunc vero minus 

placuisse matri generum. Itaque cum desponsam audisset filiam, cotidiana consuetudine 

vulgi iratam dixisse: ‘morietur celerius quam nubat’” (DMin., 354, 2)155.  

A segunda, a declamação 267 (BAILEY, 2006a, pp. 188-194), tem paralelo 

evidente com o primeiro exemplo oferecido por Sulpício Vítor depois que as Institutiones 

Oratoriae passam a abordar os estados de causa (RLM, p. 325, ll. 22-23). Nos dois casos, 

o réu é acusado de pretensões tirânicas porque chora próximo à cidadela. Em Sulpício 

Vítor, o réu é um jovem rico que tem o hábito chorar sempre que passa pela cidadela. Em 

                                                           
152 Para nossa pesquisa, usamos os volumes 500 e 501 publicados pela LOEB Classical Library, ambos 
traduzidos e editados por D. R. Shackleton Bailey, que não observou nenhum dos paralelos com Sulpício 
Vítor que ora discutimos. Na verdade, não encontramos menção aos rhetores latini minores em nenhuma 
parte da obra. 
153 Mesmo assim, o fato de o pai ter surpreendido a mãe conversando com o jovem rapaz insinua a 
existência de um caso extraconjugal: “Quidam nubilem filiam habens uxorem secreto loquentem cum 
adulescente vicino formoso deprehendit”; [Alguém, que tinha uma filha em idade matrimonial, 
surpreendeu sua esposa conversando com o vizinho, um belo jovem]. 
154 “Hic derivatio ex parte mulieris: an ideo dixerit, quod indignum illud matrimonium filiae iudicaret et 
profiteretur, quantum in se fuisset, non passuram”; [Aqui, há mudança por parte da mulher: disse o que 
sentia justamente porque julgava que aquele casamento era inapropriado para sua filha, confessou que 
não o suportaria] 
155 “então, na verdade, à mãe agradou menos o genro. E assim, como ouvisse que a filha estava noiva, 
disse, irritada, tal como é hábito cotidiano do povo, que ‘morreria antes que se casasse’“. 
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Ps. Quintiliano, o réu é um ex-tirano, que foi pego de surpresa chorando junto à cidadela. 

Como se vê, as três diferenças entre os dois autores são pontuais, todavia o que mais 

dificulta a comparação é o fato de nosso autor ministrar lição que oferece sobretudo 

argumentos de acusação, enquanto, na declamação, temos apenas o discurso de defesa. 

Outrossim, encontramos a aplicação de preceitos do manual no exercício declamatório. 

A circunstantia personarum de Sulpício Vítor, que se encontra sob o tópico da voluntas 

(RLM, p. 326, ll. 1-5), inicia o discurso de defesa, que, como nas Institutiones Oratoriae, 

conecta juventude à temeridade (RLM, p. 326, ll. 6-8): “Non fui, iudices, dubius eo 

tempore quo paenitentia iuvenilis temeritatis rem publicam legibus ac populi potestati 

reddidi quin mihi multum vexationis, sive ab iratis sive ab invidis, immineret.” (DMin., 

267, 1)156. O tópico da expetitio probationum (RLM, p. 325, ll. 30-33)157, que pertence 

somente à defesa, está presente, clara ou obliquamente, em mais de uma passagem: a) 

“Quapropter (...) nihil magis faciendum mihi esse intellego quam ut invocem publicam 

fidem, ut id quod remisistis (...) non intra verba modo primumque promissum steterit” 

(DMin., 267, 2)158; ou seja, ao lembrar da anistia, o réu considera que o choro não é prova 

suficiente de crime, como se considerasse que o único motivo que fundamenta a acusação 

é sua tirania já acabada; subjaz, a essa argumentação, a exigência de comprovação 

manifesta; b) “cum praesertim adfectatio tyrannidis multa crimina desideret, quae non 

coniectura colligi oporteat verum manifesta deprehendi” (DMin., 267, 8)159; c) “Verum 

quid signi, quid argumenti istae lacrimae habent?” (DMin., 267, 9)160. Outras duas 

argumentações de defesa preceituadas por nosso autor aparecem na declamação. A 

primeira, chamada derivatio (RLM, p. 326, l. 33 – p. 327, l. 2)161, tem por objetivo dar ao 

                                                           
156 “Juízes, não duvidei que uma grande irritação, seja pelos encolerizados, seja pelos invejosos, me 
dominou naquele tempo em que eu, pelo arrependimento da temeridade juvenil, devolvi a república às 
leis e ao poder do povo”. 
157 “(...) ut si hic dicat adulescens, crimen maiestatis ex manifestis probationibus oportere convenci; 
indignum enim esse, ut ex suspicionibus levibus in tantum periculum devocetur”; [como se este jovem 
disser que é necessário que o crime de lesa-majestade seja provado com manifestas comprovações; com 
efeito, é injusto que seja convocado a julgamento tão importante por causa de suposições levianas]. 
158 “Motivo pelo qual (...) acho que não devo fazer nada além de invocar a fé pública, de modo que aquilo 
o que vocês concederam (...) não se atenha às palavras e à primeira promessa”. 
159 “sobretudo porque a aspiração à tirania exige muitos crimes, que não devem ser reunidos por meio de 
especulação, mas devem ser pegos em flagrante”. 
160 “Na verdade, que tipo de vestígio, que tipo de argumento, estas lacrimas possuem?” 
161 “Derivatio est locus ex rei parte, per quem locum derivantur criminis signa, quae ab accusatore dicuntur; 
ut iste dicat adulescens, nunc usque se nescire quod frequenter illam praeteriret, sed aliquando, quia sic 
rerum suarum ratio deposcat; nec solum se, sed multos ea commeare; tum autem flere, quia sibi veniat in 
mentem, quam multa ex illo loco plerumque accidant civitati”; [A mudança é um tópico que surge de parte 
do fato, tópico pelo qual se afastam os vestígios de crime alegados pelo acusador; como se este jovem 
disser que até agora ele não sabe por que percorria a cidadela com frequência, mas que, às vezes, porque 
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choro uma causa que não seja o desejo pela tirania: a) “An ego possum non flere quotiens 

cogito (...) quas spes adulescentiae infelici temeritate, damnandis cupiditatibus 

everterim, ut sentio, in perpetuum?” (DMin., 267, 4)162; b) “Num ego possum continere 

lacrimas quotiens illum locum video (...) ? Illic mihi succurrit infamata adulescentia; 

quotiens arcem video, sucurrit: inde has inimicitias” (DMin., 267, 9)163. A segunda, 

chamada ius absolutum (RLM, p. 326, ll. 30-32)164, se apresenta com clareza na seguinte 

indagação: “Flere miratur aliquis hominem?” (DMin., 267, 9)165. 

A terceira, a declamação 321 (BAILEY, 2006b, pp. 66 - 83)166, apresenta 

elementos de dois exemplos de Sulpício Vítor. De um lado, temos a acusação mútua de 

envenenamento, que não é questionado, de RLM, p. 327, ll. 33-35; de outro, há, de RLM, 

pp. 333, l. 33 – p. 334, l. 3, a figura central de um médico que não possui vínculo familiar 

direto com a vítima, à qual ofereceu uma bebida que declarou ser salutar167. Tal como no 

último paralelo que evidenciamos ao observar a obra de Calpúrnio Flaco, espera-se, aqui, 

de acordo com a preceituação de nosso manual, dois tópicos, a voluntas e a facultas; 

ademais, espera-se, ainda, alternância entre defesa e acusação, porque o orador deve, 

segundo nosso autor, acusar o outro ao mesmo tempo em que se defende; é justamente o 

que a própria personagem de Ps. Quintiliano alega no início da declamação:  

ita committenda utrimque causa est ut non minor nobis defensionis 

quam accusationis habenda sit ratio (...) ignoscetis tamen mihi si 

primum defensionis meae putavero habendam esse rationem (...) quod 

                                                           
assim exigia a situação de seus negócios; e que não apenas ele, mas muitos a circulam; então, por sua vez, 
que chora porque vem à sua mente muitas coisas que, daquele lugar, geralmente acometem a cidade].  
162 “Por acaso posso eu não chorar ao pensar (...) sobre as esperanças da juventude que eu arruinei para 
sempre, como creio, pela infeliz temeridade e pelos desejos criminosos?” 
163 “Por acaso eu posso conter as lágrimas quando vejo aquele lugar (...) ? Lá, minha juventude mal 
afamada se apresenta a mim; sempre que vejo a cidadela, essas inimizades, de lá, me ocorrem”. 
164 “Ius absolutum est, quem incidere interdum locum diximus; ut si iste adulescens primum hoc 
respondeat, ut licere sibi et omnibus dicat et iuxta arcem transire et flere”; [O direito absoluto é o tópico 
que dissemos que sobrevém às vezes; como se este jovem respondesse, primeiro, o seguinte: é lícito a 
ele e a todos, diria, tanto passar junto à cidadela como chorar]. 
165 “Alguém se espanta de o homem chorar?”. 
166 “INVICEM VENEFICII FRATER ET MEDICUS. Fratres consortes inimici esse coeperunt. Diviserunt. Alter ex 
his medicum instituit heredem. Postea redierunt in gratiam. Is qui medicum amicum habebat, cum 
cenasset apud fratrem et domum redisset, dixit suspicari se venenum sibi datum. Respondit medicus 
potionem se daturum remedii, et dedit; qua epota ille decessit. Invicem se reos deferunt veneficii frater et 
medicus”; [ACUSAM-SE MUTUAMENTE O IRMÃO E O MÉDICO. Irmãos consortes começaram a se tornar 
inimigos. Dividiram-se. Um deles instituiu um médico como seu herdeiro. Depois, fizeram as pazes. Aquele 
que tinha o médico como amigo, como ceasse junto ao irmão e voltasse para casa, disse suspeitar que o 
tinham envenenado. O médico disse que haveria de dar uma bebida curativa, e deu; depois de ingeri-la, 
ele morreu. Acusam-se mutuamente de venefício o irmão e o médico]. 
167 Pelo que se nota nas declamações e nas exemplificações dos manuais, assim como madrastas são 
consideradas maléficas, médicos são vistos com profunda desconfiança.  
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plus auctoritatis habiturum me in accusatione scio si ad illam innocens 

venero (DMin., 321, 1-2)168.  

De fato, como anunciado (depois do pedido de desculpas, como se o ouvinte 

instruído esperasse acusação e defesa desde o início do discurso), os parágrafos iniciais, 

entre 4 e 9, são dedicados apenas à defesa. A partir daí a alteridade torna-se frequente, 

havendo menor espaçamento entre defesa e acusação. Temos acusação nos parágrafos 10, 

12-13, 17-19, 25-27, e 29-30; por outro lado, há defesa nos parágrafos 11, 14, 16, 20-24, 

28, e 31. Pelo que Sulpício Vítor chama voluntas, há defesa ao se fazer elogio do laço 

fraterno (e.g. DMin., 321, 7)169, ou quando o irmão ressalta que os dois já haviam feito as 

pazes (e.g. DMin., 321, 11)170. Pelo mesmo tópico, há acusação nos trechos em que o 

irmão questiona a honestidade da amizade entre os dois, ou quando alega que a presença 

no testamento é motivo suficiente para um assassinato (e.g. DMin., 321, 12)171. A 

facultas, por sua vez, o outro tópico previsto para causas deste tipo, também aparece nas 

duas modalidades, como defesa (e.g. DMin., 321, 21)172, e como acusação (e.g. DMin., 

321, 25)173. Ademais, são comuns passagens em que defesa e acusação, de facultas ou, 

principalmente, voluntas, são postas lado a lado, em argumentação que opera por 

comparação entre os dois suspeitos (e.g. DMin., 321, 15). Ainda quanto à voluntas, 

Sulpício Vítor distingue duas modalidades, as insequentes e as praecedentes (RLM, p. 

326, ll. 9-13); cada qual se identifica com o motivo de um suspeito. Ora, a suposta 

                                                           
168 “a causa deve ser iniciada, de ambos os lados, de tal modo, que nós devemos ter em conta nossa defesa 
não menos do que nossa acusação (...) todavia, me perdoem se eu pensar que cabe haver primeiro minha 
defesa (...) porque sei que haverei de ter mais autoridade na acusação se chegar até ela como um 
inocente”. 
169 “Fratrem suum potuit aliquis occidere? Non obstitit tacita natura, non sanguinis vis? Non sceleribus 
manus suas obiecit quaecumque est illa, quae certe creditur esse, Pietas?”; [Alguém podia assassinar seu 
irmão? A natureza silente, o laço sanguíneo, não impediria? A Piedade, quem quer que seja, que 
certamente se acredita existir, não lança suas mãos contra os crimes?]. 
170 “Bene hercule Fortuna quod uterque tunc incolumis, quod penates sine lacrimis fuerunt, nulla parricidii 
suspicio tempore illo quo minus amabamus”; [Por Hércules, foi bondosa a Fortuna por ambos estarmos, 
então, incólumes, porque nossa casa estava sem lágrimas, nenhuma suspeita de parricídio naquele tempo 
em que nos amávamos menos]. 
171 “Hi sunt qui coniunctos separant animos, qui summae concordiae virus suum interponunt, qui 
hereditates captant, qui se testamentis parant, qui ita demum spem aliquam in posterum vitae habent si 
eos quos amicos apellaverunt carissimis pignoribus abduxerint”; [Esses [sc. os falsos amigos] são os que 
separam os ânimos conjugados, que interpõem seus vírus à suma concórdia, que capturam as 
hereditariedades, que preparam testamentos para si, que, caso afastem aqueles que chamaram de 
amigos por meio de caríssimas garantias, possuem alguma esperança para o resto de sua vida]. 
172 “Venenum aliquis circumstante familia, praesentibus ministeriis daret, foedaturus continuo cadavere 
illud convivium suum?”; [Alguém daria veneno enquanto rodeado pela famíla, enquanto estão presentes 
os serviçais, haveria de manchar seu convívio subitamente com um cadáver?]. 
173 “at tui quanta occasio! Nulli venenum facilius dari potest quam qui accipit utique tamquam 
medicamentum”; [mas, a você, que grande oportunidade! A ninguém pode ser mais fácil dar veneno do 
que àquele que o toma como se fosse um remédio]. 
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intenção do médico, isto é, o recebimento da herança, é uma voluntas insequens; o irmão, 

de sua parte, só poderia ter cometido o assassinato por causa da inimizade pretérita, 

caracterizada, assim, como voluntas praecedens. 

Por fim, embora nosso autor recomende que causas de contra-acusação somente 

quanto a pessoas devam ser tratadas apenas pelos tópicos da voluntas e da facultas (RLM, 

p. 327, ll. 31-32), é possível encontrar outros tópicos conjecturais na declamação 326. Por 

exemplo, a alegação “si essem malus frater, uti tamen bonitatis simulatione debebam 

usque ad mutationem testamenti: nam quid obstat quo minus non ultionem tantum sed 

etiam lucrum consequerer? (DMin., 326, 16)174 identifica-se claramente com a veri 

similis probatio (RLM, p. 327, ll. 3-7). O tópico que nosso autor nomeia a summo ad 

imum (RLM, p. 326, ll. 24-29) também se apresenta na declamação: “Potionem dedisti 

aut remedii aut veneni. Si remedii dedisses, viveret. Non id apparet. Ergo venenum 

dedisti” (e.g. DMin., 321, 28)175. 

 

CAPÍTULO III: os estados de causa das Institutiones Oratoriae 

1.A: Questões preliminares 

As teorias dos estados de causa se dedicam a encontrar a natureza da matéria sobre 

a qual os rétores se pronunciam, mais especificamente, quais particularidades que, 

integrantes de um tema debatido, geram o conflito que se coloca entre discursos opostos, 

e como, a partir do entendimento do ponto em discussão, encontrar uma estratégia 

argumentativa (HEATH, 1994, p. 1). A palavra status, usada por Quintiliano, pela maioria 

dos rétores recolhidos por Halm, e na maior parte das obras de Cícero, é a tradução latina 

do termo grego στάσις; nos manuais técnicos latinos supérstites de datação anterior, que 

muito nos interessam, isto é, o De Inventione e a Rhetorica ad Herennium, encontramos, 

por status, constitutio176. Atribuída ao grego Hermágoras de Temno177, cuja obra se 

perdeu, a doutrina dos estados de causa gerou grande debate entre os pensadores antigos, 

                                                           
174 “se eu fosse um irmão mau, devia fingir bondade até que o testamento fosse alterado; pois, o que me 
impediria de ter conseguido não apenas vingança, mas também lucro?”. 
175 “Você deu uma bebida, remédio ou veneno. Se tivesse dado remédio, estaria vivo. Não é o que parece. 
Portanto, você deu um veneno”. 
176 O De Iventione e a Rhetorica ad Herennium são particularmente importantes para nossa pesquisa 
porque a) são os únicos manuais técnicos latinos de retórica datados antes de Cristo que chegaram até 
nós; b) ministram lições sobre os estados de causa. 
177 Hermágoras de Temno costuma ser datado entre os séc. II-I a.C. 
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tanto por sua complexidade como por sua importância para a constituição das artes 

retóricas que aconselhavam uma boa elaboração de discurso oratório178. Para além dos 

diversos nomes oferecidos a esse elemento, conhecemos, ainda, diversas polêmicas 

geradas pelas diferentes teorias dos estados.  

Isto posto, propomo-nos identificar e discutir a posição de Sulpício Vítor quanto 

àquelas polêmicas, bem como procurar particularidades de sua obra comparando-a com 

outros textos retóricos que chegaram até nós. Para isso, oferecemos uma exposição da 

doutrina presente nas Institutiones Oratoriae, acompanhada de uma breve explicação dos 

preceitos lá listados, visto que o manual em questão, por diversas razões, não é de fácil 

compreensão, ao mesmo tempo que pontuamos semelhanças e diferenças que nosso autor 

apresenta com outros textos antigos apreciados em nossa pesquisa. 

Dizem os estudiosos modernos que os status são sempre colocados em 

subordinação à inventio (MONTEFUSCO, 1986, p. 1; CATTANI Y ALCOLEA, 2011, 

p. 572), considerada, em regra, a primeira e mais importante parte das técnicas retóricas. 

Essa concepção, até onde se sabe, é tão dominante que Montefusco, em sua obra dedicada 

apenas aos estados de causa, não observa nenhuma exceção àquela lição presente em 

quase todos os manuais que hoje temos.  É o que se vê, por exemplo, de forma muito 

clara, no texto ciceroniano de juventude: 

Quare inventio, quae princeps est omnium partium, potissimum 

in omni causarum genere, qualis debeat esse, consideretur. 

Omnis res quae habet in se positam in dictione ac disceptatione 

aliquam controversiam, aut facti aut nominis aut generis aut 

actionis continet quaestionem. Eam igitur quaestionem ex qua 

causa nascitur constitutionem apellamus (Cic., De Inv., I, VII, 9 

– VIII, 10)179    

                                                           
178 Na Institutio Oratoria de Quintiliano temos testemunho de diferentes sistemas de status (Quint. III, 5, 
4 – III, 6, 98).  
179 [“Por isso, examinaremos de preferência como deve ser, em todos os gêneros de causa, a invenção, a 
primeira de todas as partes. Todo o assunto que tem em si alguma controvérsia posta no discurso ou no 
debate contém uma questão acerca de um feito, de uma denominação, de um gênero ou de uma ação. 
Então, a essa questão, da qual nasce a causa, chamamos de constituição.”]; (trad. de Kabengele Ilunga, 
2009). Ademais, a Rhetorica ad Herennium, que nos apresenta um manual muito semelhante ao De 
Inventione, não diz explicitamente que a Invenção subordina o estado (constitutio) de causa, mas é o que 
se infere pela sua definição de Inventio: “Inventio est excogitatio rerum verarum aut veri similium quae 
causam probabilem reddant” (Rhet. Ad Her., I, 3); [“Invenção é a descoberta de coisas verdadeiras ou 
verossímeis que tornem a causa provável”]; (trad. de Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra, 2005). 
De qualquer modo, a categorização do status no sistema retórico da Retórica a Herênio não é, de fato, 
absolutamente clara, uma vez que, no livro I, temos, ao mesmo tempo, lições sobre Invenção, Partes do 

Discurso, e estados de causa. Algo parecido ocorre em Hermógenes: “Ἔστι δὲ σχεδὸν ὁ αυτὸς τᾡ περὶ 

εὑρέσεως, πλὴν ὅσον οὺ πάντα ἔχει τὰ περί εὐρέσεως” (Rabe, p. 28, ll. 13-14); [Essa [proposta] é, 
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Sulpício Vítor, contudo, se afastando bastante de outros manuais latinos, mas se 

aproximando do De Rhetorica (RLM, p. 137, l. 2), que fala em intellegere, subordina os 

estados de causa não à inventio, mas à intellectio, preceito que, ao lado da inventio e da 

dispositio, integra seus três oficia oratoris (RLM, p. 315, ll. 5-7)180. Todavia, apesar de 

não termos a intelecção entre as regras listadas por outros rétores, encontramos algo 

similar a ela em um texto latino. Trata-se do De Oratore de Cícero, onde vemos a 

personagem Antônio afirmar que, antes de discursar, costuma meditar sobre e conhecer 

completamente a causa que ele se propôs a tratar (Cic., De Orat., II, 100-104), e isso 

ocorre imediatamente antes de vermos uma exposição não técnica, ainda que preservando 

conceitos advindos de manuais, dos status (SCATOLIN, 2009, pp. 79-88). Mais 

explicitamente ainda, é a fala de Antônio em um parágrafo pouco posterior:  

Ac primum naturam causae videat, quae numquam latet, 

factumne sit quaeratur, an quale sit, an quod nomen habeat; quo 

perspecto statim occurrit naturali quadam prudentia, non his 

subductionibus, quas isti docent, quid faciat causam, id est, quo 

sublato controversia stare non possit (Cic., De Orat., II, 132)181 

Até onde nossa pesquisa avançou, essas parecem ser as únicas passagens 

ciceronianas capazes de explicar a seguinte afirmação de Sulpício Vítor: “Neque me hoc 

loco fugit, quae M. Tullius tradat. De intellectu enim nihil tradit, credo, quia magis 

diligentiae atque sapientiae quam artis existimet”182 (RLM, p. 315, ll. 10-12). 

Em um primeiro momento, a intellectio do nosso manual pode parecer ter alguma 

relação com uma categoria que aparece em outros textos de Cícero e é mencionada por 

Quintiliano. Este testemunha que alguns autores criaram uma sexta parte para a arte, o 

                                                           
talvez, a mesma que [aquela] sobre a invenção, exceto que ela não abarca tudo o que se refere à 
invenção]; como se vê, Hermógenes não diz explicitamente que os status se subordinam à Invenção, mas 
está claro que ele os considera parte dela. 
180 Leff (1972, p. 215) nos lembra que a intellectio pode ser encontrada em quatro manuais dos rhetores 

graeci (Walz, 1832) com o nome νόησις. Sobre as partes da intellectio de Sulpício Vítor, cf. supra, pp. 19-
25. Por fim, o que Sulpício Vítor chama oficia oratoris parece ser o mesmo que, em outros autores, vemos 
apresentado como partes da retórica. 
181 “Ora, que veja, em primeiro lugar, a natureza da causa, que nunca passa despercebida: investigue-se 
se o fato aconteceu ou não, qual sua natureza, ou que nome tem. Isso examinado, ocorre imediatamente, 
devido a uma perspicácia natural, não àqueles cálculos que esses mestres ensinam, a razão da causa, ou 
seja, aquilo sem o qual a controvérsia não pode ficar de pé” trad. de Adriano Scatolin, 2009. 
182 “Nem me foge neste passo o que Marco Túlio ensina. De fato, nada ensina sobre a intelecção, porque, 
creio, a consideraria mais da diligência e sabedoria que da arte”. Leff (1972, p. 201), como falamos 
anteriormente (cf. supra, p. 18), considera que nosso autor está trabalhando por especulação. Há ainda 
duas outras hipóteses que podem explicar a afirmação de nosso autor: a) ele viu elementos que integram 
sua intellectio em um manual ciceroniano, por exemplo, a tese e a hipótese no De Inventione; b) ele 
identificou em algum discurso de Cícero, como o Pro Milone, que ele cita, a aplicação prática de preceitos 
que ele ordena sob a intellectio. 
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iudicium (Inst. Orat., III, 3, 5); Quintiliano, contudo, critica essa subdivisão, afirmando 

que o julgamento integra todas as partes da retórica (idem, VI, 5, 1), e logo depois nos 

lembra que Cícero colocou o julgamento sob a invenção (Cic., Part. Orat., 8 e Orator, 

44, 48; apud RUSSELL, 2001, p. 25). O julgamento de que ambos falam tem semelhança 

com a intelecção de Sulpício Vítor na medida em que nos dois casos vemos uma reflexão 

acerca da causa. Contudo, fica mais do que claro que Sulpício Vítor conhecia o iudicium, 

e ele, assim como Cícero, o colocou junto à inventio; é o que vemos no brevíssimo §13 

das Institutiones Oratoriae, dedicado exclusivamente à invenção:  

Iam consilii et iudiii partes erunt, ut de inventis iudicemus, si qua 

non apta incurrerint, iis autem, quae probaverimus, utiliter et 

congruenter utamur. Atque in hac quidem parte non multa 

praecipi possunt (RLM, p. 320, ll. 6-8)183 

Como se vê, não só temos claramente a presença da palavra iudicium, mas também 

observarmos a afirmação que, ao julgamento, não se podem preceituar muitas coisas; e, 

de fato, seja em Cícero seja em Quintiliano, não há preceitos técnicos a ele dedicados. 

Por fim, em todos os três autores, o iudicium se relaciona à inventio na medida em que 

ele julga a conveniência dos argumentos que o orador encontrou para sua causa. A 

intellectio de Sulpício Vítor, por sua vez, também é um ato de julgar, um ato que não 

julga cada argumento, mas sim a causa em sua completude, ou, em suas palavras, “cuius 

modi causa sit” (RLM, p. 315, l. 8)184. Para a compreensão do todo, as Institutiones 

Oratoriae preceituam seis elementos que compreendem, cada um, uma parte da causa; 

entre estes preceitos estão justamente os estados de causa, ocupando a quinta posição185. 

Portanto, a intellectio de Sulpício Vítor é, em primeiro lugar, algo completamente 

distinto do iudicium; em segundo, ela é mais do que algo per se, é uma série de elementos 

que, estes sim, diferentemente do nome intelecção, que os reúne, têm precedência em 

outros manuais, onde são, todavia, postos, ou sob a inventio, como ocorre com os estados 

de causa, ou colocados à parte das partes da arte retórica como questões preliminares que 

devem ser conhecidas antes da elaboração do discurso. Sendo assim, arriscando uma 

interpretação do porquê de encontrarmos tal diferença (isto é, a presença da intelecção) 

entre nosso manual e outras artes, concluímos que a lição de Sulpício Vítor preserva, 

                                                           
183 “Já as partes da deliberação e do julgamento são: que julguemos das coisas encontradas; se acaso 
ocorrerem matérias não aptas, que utilizemos, por outro lado, de modo útil e coerente, o que tivermos 
comprovado. Mas, precisamente nessa parte, não se podem preceituar muitas coisas”. 
184 “De que tipo é a causa”. 
185 Para uma apreciação das partes da intellectio, com exceção dos status causae, que são abordados 
neste capítulo, cf. supra, pp. 18-26. 
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apesar da novidade, grande semelhança com os outros textos, havendo apenas uma 

reelaboração ulterior de conceitos já conhecidos e uma mudança de ênfase. Ora, em todas 

as lições antigas sobre os estados de causa encontramos dois escopos: o encontro de 

argumentos e a compreensão da controvérsia em evidência. Ao subordinar os estados de 

causa à invenção, as retóricas enfatizam o primeiro objetivo, a busca de argumentos, 

contudo, nesses textos, não deixamos de encontrar também o segundo, o entendimento da 

questão. Nas Institutiones Oratoriae, por outro lado, o objetivo do autor parece ser dar 

papel de destaque à apreensão da causa, sem que ele se furte, como era de se esperar, a 

explicar como os argumentos são encontrados. 

Acima, nós tratamos de particularidades em Sulpício Vítor quanto à posição que 

os status ocupam em sua doutrina. Ademais, há ainda muitos outros problemas quanto 

aos estados de causa que merecem atenção. O primeiro deles é a sua definição. No nosso 

manual, a única vez que o autor se manifesta sobre isso ocorre no §24, na introdução do 

tema: “Status est summa quaestio, ad quam referenda est omnis oratio” (RLM, p. 325, ll. 

5-6)186; as palavras de Sulpício Vítor são bastante próximas, o que já foi observado pela 

bibliografia especializada, do que diz Quintiliano em uma passagem em que ele cita 

Hermágoras: “Hermagoras statum vocat, per quem subiecta res intellegatur et ad quem 

probationes etiam partium referantur” (Quint., Inst. Orat., III, 6, 21)187. Olhando mais 

atentamente, vemos que Quintiliano não fornece propriamente uma definição; antes, ele 

nos dá tão somente duas funções do estado de causa, das quais a primeira está expressa 

no excerto de Sulpício Vítor, isto é, os estados de causa devem se referir ao discurso 

oratório, “comprovação das partes” em Quintiliano. A segunda função de Quintiliano (per 

quem subiecta res intellegatur), por sua vez, está de perfeito acordo com o preceito da 

intelecção de que há pouco falamos. Todavia, a equivalência entre status e summa 

quaestio das Institutiones Oratoriae é algo que extrapola a lição da Institutio Oratoria188. 

A Rhetorica ad Herennium também não fornece propriamente uma definição, mas apenas 

a função do status (I, 18)189.  

                                                           
186 “O estado é a questão mais importante, à qual todo o discurso oratório se deve voltar”. 
187 “Hermágoras chama de estado aquilo pelo que se compreende a matéria subjacente, e também aquilo 
a que se referem as comprovações das partes”. A aproximação feita entre os dois autores quanto à 
definição do status foi feita, antes, por Reuter (1893) e por Barwick (1964), conforme anotado por 
Montefusco (1986, p. 7, nota 22; p. 8, nota 26). 
188 Heath (1994, p. 17) também observa que Sulpício Vítor identifica quaestio com status, e afirma que 
essa posição é idêntica à visão assumida por Minuciano. 
189 “Utrumque igitur facere poterimus, si constitutionem causae cognoverimus” [“Poderemos confirmar e 
refutar se conhecermos a constituição da causa”; trad. de Ana Paula Celestino Faria e Adriana Seabra, 
2005]. 
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Em muitos outros textos latinos, porém, é comum encontrarmos o status definido 

como quaestio, com, eventualmente, uma ulterior explicação de sua natureza ou uma 

afirmação de onde ele provém. É o que temos no De Inventione (I, 8, 10)190 e nos Topica 

(24, 93)191 de Cícero; e em rétores recolhidos por Halm, como Fortunaciano (RLM, p. 89, 

ll. 22-24)192, Sto. Agostinho (RLM, p. 144, ll. 11-13)193, Júlio Vítor (RLM, p. 376, l. 1; ll. 

5-6)194, e Marciano Capela (RLM, p. 455, ll. 12-14)195. Como se vê, Sulpício Vítor está 

de perfeito acordo com todos esses manuais que identificam a quaestio com o status. A 

particularidade de Sulpício Vítor, contudo, é que ele mantém uma definição mais simples 

sempre que o comparamos a outros autores, sem nos informar de onde nascem os status 

ou qual a sua função dentro de um discurso. Essa situação atua como uma verdadeira faca 

de dois gumes, porque, por um lado, a lição das Institutiones Oratoriae é direta e límpida, 

fácil de ser compreendida (“Status est summa quaestio ad quam referenda est omnis 

oratio”), ou seja, não se misturam à definição de status outros elementos da arte; por 

outro, parece ao leitor que Sulpício Vítor despreza uma série de matérias que sempre 

foram usadas para explicar o assunto. 

Montefusco (1986, pp. 2-11) nos informa que os status eram compreendidos, por 

uma série de pensadores antigos, como um ponto controverso nascido de um jogo 

dinâmico entre acusação e defesa196. Essa teoria, chamada por alguns de doutrina do 

                                                           
190 “Eam igitur quaestionem ex qua causa nascitur constitutionem apellamus” [“Então, a essa questão, da 
qual nasce a causa, chamamos de constituição”; trad. de Kabengele Ilunga, 2009] 
191 “Refutatio autem accusationis, in qua est depulsio criminis, quoniam Graece στάσις dicitur apelletur 
Latine status” [Assim, a refutação da acusação, em que há a refutação do crime, é chamada de status em 
latim e de stásis em grego]. 
192 "Quid est status? Quo consistit controversia. Quo modo una cogitatione tot res simul invenimus? 
Quoniam hae consistunt, quae habent statum" ["O que é o estado [da causa]? Aquilo graças a que a 
controvérsia é consistente. Como o encontramos? A partir da acusação e réplica, assim como verificamos 
as matérias asýstatai [inconsistentes] ou consistentes. Como encontramos com uma única reflexão tantas 
coisas ao mesmo tempo? Porque são consistentes aquelas que possuem um estado [de causa]."; trad. de 
Izabella Lombardi Garbellini, 2010]. 
193 “Hanc quidam, ut nos usque adhuc diximus, quaestionem vocaverunt, quidam statum nominaverunt, 
ab eo videlicet, quod in ea et exordium quaestionis et summa consisteret”; [A esta, alguns chamaram de 
questão, como a temos chamado até agora, outros a apelidaram de status, pela seguinte razão, como é 
evidente: porque nela há a origem da questão e fica consistente o que é mais importante]. 
194 "statum, id est τὸ κρινόμενον (...) id est ubi primum non convenerit inter partes, ibi statuatur quaestio, 

id est status, hoc est τὸ κρινόμενον" [“o estado, isto é, tò krinómenon (...) de modo que tão logo tenha 

começado a ser controverso, isto é, tão logo não tenha havido acordo entre as partes, aí se estabeleça a 
questão, isto é, o estado, isto é, tò krinómenon”; trad. de Thaís Morgato Martin, 2010]. 
195 “Quaestionum vero duplex species: alie sunt enim principales, aliae incidentes. Principales sunt status, 
ex quibus nascitur causa, quas Tullius constitutiones appellat (...)” [A espécie das questões, contudo, é 
dupla, pois umas são principais, outras incidentes. As principais são os status, de onde nasce a causa, o 
que Cícero chamou de constitutiones]. 
196 Leff (1972, p. 285) também observa a importância da relação entre acusação e defesa para a 
constituição do status.  
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κρινόμενον197, está presente em quase todos os textos, havendo rétores que afirmassem 

que os status nasciam da acusação (e.g. Sto. Agostinho e Fortunaciano), da defesa (e.g. 

Cícero, Quintiliano, Júlio Vítor, Marciano Capela), ou, ainda, como testemunha 

Quintiliano, de um dos dois (e.g. Cornélio Celso)198, dependendo de qual orador fica a 

cargo de comprovar sua afirmação inicial. Sulpício Vítor só se manifesta sobre essa 

questão uma vez, muito brevemente, ao falar do estado de causa da conjectura, quando 

ele nos ensina que ela nasce da negação, portanto, tem origem na defesa (“Coniecturae 

status ex negatione natus, per quem factumne sit quaeritur” RLM, p. 325, ll. 19-20)199. 

De resto, há um total silêncio nas Institutiones Oratoriae quanto ao tema, fato que chama 

a atenção de qualquer leitor que conheça outras artes retóricas, visto que praticamente 

todas expõem alguma lição sobre o assunto. É impossível saber se Sulpício Vítor conhecia 

ou não o que outros autores chamam de κρινόμενον, mas a consequência imediata dessa 

ausência, por desprezo ou desconhecimento, é que não parece correto compreender os 

status de Sulpício Vítor à luz daquela doutrina, ainda que pudéssemos encontrar uma 

resposta a esse problema na exemplificação dos trechos dedicados ao ensino dos status.  

Outro problema, de grande complexidade, de que se ocuparam os rétores antigos 

é a natureza das chamadas teses e hipóteses200. De modo geral, é difícil determinar se os 

status se apresentam em apenas uma das duas ou em ambas, visto que os manuais 

costumam abordar o tema da tese e da hipótese como questões preliminares, ou seja, em 

trechos em que são ministradas lições genéricas sobre o que é retórica e a que ela se 

dedica, sendo que, em muitos casos, como ocorre nas Institutiones Oratoriae, tal 

exposição é situada no princípio do texto, afastada, portanto, dos parágrafos dedicados 

aos estados de causa. Parece haver consenso entre os rétores que as teses eram questões 

de ordem geral, universal, especulativa, sendo mais afins às disputas filosóficas, enquanto 

a hipótese, por outro lado, se dedica a matérias específicas e particulares, possuindo, 

então, vínculo mais evidente com assuntos apreciados pelas artes retóricas201. Essa forma 

                                                           
197 E.g. Rhet. ad Her., I, 26; Quint., Inst. Orat., III, 11, 4; Cic., Top., 95;  RLM, p. 82, l. 10; RLM, p. 144, l. 25;  
RLM, p. 585, l. 9;    
198 Cf. Quint., Inst. Orat., III, 6, 13. 
199 “O estado da conjectura surge da negação, pelo que se investiga se algo aconteceu”. 
200 Nós já nos dedicamos às lições de Sulpício Vítor quanto a teses e a hipóteses, fazendo uma comparação 
entre sua concepção e a de autores como Quintiliano, Cícero e Agostinho, c.f. supra, pp. 15-18. Falta-nos, 
agora, ver como essa matéria lida com os status. Ademais, González (2010, pp. 162-169) oferece uma 
análise de como Sulpício Vítor nos apresenta sua tese e sua hipótese, comparando nosso autor sobretudo 
com o exposto no De Rhetorica. 
201 É o que se observa com grande clareza, por exemplo, no seguinte trecho de Hermógenes: “τὸ γὰρ ὡς 

ἀληθῶς τε καὶ καθόλου καλὸν ἤ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν οὐ ῥητορικῆς. Τὴν δὲ ἀμφισθήτησιν ταύτην 
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de conceber os dois tipos de questão já se observa nas traduções latinas que se fazem dos 

conceitos expressos pelos termos θέσις e ὑπόθεσις; o primeiro, é traduzido como 

quaestio202, quaestio generalis203, quaestio infinita204, propositum205, quaestio 

universalis206; o segundo, como quaestio specialis207, quaestio finita208, causa209. 

Sulpício Vítor, por sua vez, geralmente opta pela simples transliteração; contudo, 

observa-se que, quando ele se arrisca a traduzir, ele usa nomes presentes nos Topica de 

Cícero, isto é, propositum para a tese, e causa para a hipótese; ademais, ele ainda dá uma 

segunda tradução possível para ὑπόθεσις, que é diferente das que normalmente temos em 

outros autores: controversia210 (RLM, p. 314, ll. 7-8).  

Dada essa diferenciação entre universalidade e particularidade, muitos pensadores 

afirmaram que, daí, era possível distinguir tese e hipótese pela ausência ou presença, na 

questão, de pessoas e/ou circunstâncias e fatos delimitados. É o que vemos, sobretudo, 

em Quintiliano (“Infinitae sunt quae remotis personis et temporibus et locis ceterisque 

similibus in utramque partem tractantur (...) Finitae autem sunt ex complexu rerum 

personarum temporum ceterorumque”; Inst. Orat., III, 5, 5-6)211; em Cícero 

(“Quaestionem autem eam apellat quae habeat in se controversiam in dicendo positam 

sine certarum personarum interpositione”; De Invent., I, 6, 8)212; em Capela (“Finita est, 

cum nascitur de certo facto demonstratque personam”; RLM, p. 454, ll. 17-18)213; e em 

Sto. Agostinho (“Thesis est res, quae admittit rationalem considerationem sine 

definitione personae; hypothesis est seu controversia, ut inproprio nomine utamur, res, 

                                                           
ἀνάγκη περί τε πρόσωπα γίνεσθαι καὶ πράγματα”; Rabe, p. 29, ll. 4-8; [“Pois, investigar, de modo 

verdadeiro, o ideal de belo, e outros assuntos semelhantes, não é matéria da retórica (...) É necessário 
que a contestação seja acerca de pessoas e fatos] 
202 Cic., De Invent., I, 6, 8 
203 RLM, p. 137, l. 5. Agostinho, um pouco depois (RLM, p. 139, ll. 24-28), diz que não há tradução latina 

para θέσις; e que, embora haja tradução para ὑπόθεσις, ele prefere manter o termo grego. De qualquer 

modo, no início do texto, ele dá um nome latino para cada uma delas. 
204 RLM, p. 454, l. 17; Cic., Top., 79; Quint., Inst. Orat., III, 5, 5. 
205 Cic., Top., 79; RLM, p. 314, l. 7. 
206 Quint., Inst. Orat., III, 5, 5. 
207 RLM, p. 137, l. 5. 
208 Cic., Top., 79; Quint., Inst. Orat., III, 5, 5. 
209 Cic, De Invent., I, 6, 8; Top. 79; RLM, p. 314, l. 32. 
210 Sto. Agostinho também usa controvérsia como tradução possível de ὐπόθεσις, mas ele afirma que 
esse nome é “impróprio” (RLM, p. 140, ll. 2-3). 
211 “As indefinidas são as que podem ser tratadas, de ambos os lados, sem referência a pessoas, 
circunstâncias, e outros tópicos semelhantes (...) As definidas, por outro lado, são as que advêm da 
conjunção de fatos, pessoas, circunstâncias, e outros [tópicos]”. 
212 “Questão, por sua vez, ele [sc. Hermágoras] chama o que comporta em si uma controvérsia situada no 
discurso sem a interposição de pessoas determinadas”; trad. de Kabengele Ilunga, 2009. 
213 “É definida quando nasce de um fato determinado e indica uma pessoa”. 
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quae admittit rationalem contentionem cum definitione personae”; RLM, p. 140, ll. 1-

3)214. Operando dessa maneira, isto é, afirmando que as hipóteses possuem a presença de 

pessoas e/ou fatos, os rétores parecem, tal como Cícero fez em seu manual de juventude, 

excluir a tese de suas artes retóricas, o que, por consequência, implica na ideia de que os 

estados de causa só estão presentes nas hipóteses215. 

Nas Institutiones Oratoriae, esse problema é igualmente complexo. Antes de tudo, 

nosso autor se distancia dos anteriores ao refutar que teses e hipóteses se diferenciam pela 

presença ou não de pessoas definidas (“Verum reprehenditur utraque haec definitivo, ideo 

quod utraque invertitur contra”; RLM, p. 314, ll. 12-13)216. Para Sulpício Vítor, a tese 

almeja a especulação teorética, enquanto a hipótese tem em vistas a ação e o julgamento 

(“Thesis est res rationalem disputationem recipiens, cuius finis inspectio, hypothesis res 

rationalem disputationem recipiens, cuius finis actio et iudicatio”; RLM, p. 314, ll. 25-

27)217. Assim, com esta afirmação, Sulpício Vítor condiciona a natureza das questões a 

único fato, sua finalidade. Essa lição, que é diferente do que temos nos outros manuais, 

não garante explicitamente que os status sejam apartados da tese. Ademais, o enunciado 

anterior aponta para a inversão entre as definições de tese e de hipótese (invertitur contra) 

fornecidas em outros textos; fato que se confirma em uma passagem logo a seguir 

(“Confinia autem ista esse non dubium est, adeo ut paucis plerumque mutentur”; RLM, 

p. 314, ll. 30-31)218. Ou seja, embora Sulpício Vítor nos dê definição própria de ambos os 

elementos, avisa que uma coisa pode se transformar em outra, desde que a finalidade da 

questão em discussão se altere219. Tal como ocorre em outros manuais, nosso autor não 

declara explicitamente que os estados de causa se subordinam apenas à hipótese; mas é o 

que se infere quando ele condiciona os outros passos da intellectio ao fato de 

determinarmos que a questão é uma “hypothesin, id est controversiam” (RLM, p. 315, ll. 

15-16).  

                                                           
214 “A tese é a matéria que admite consideração racional sem definição de pessoa; hipótese, ou, para 
usarmos um nome impróprio, controvérsia, é a matéria que admite contenda racional com definição de 
pessoa”. 
215 Como se sabe, Cícero mudou de opinião em várias obras posteriores, mas, no De Inventione, ele critica 
duramente Hermágoras, que, segundo as palavras do próprio Cícero, colocou, como matéria do orador, a 
tese. Afirma-se, lá, que considerar questões filosóficas como assunto de oradores é uma grande loucura 
(“eas sicut aliquas parvas res oratori attribuere magna amentia videtur”; I, 6, 8). 
216 “Na verdade, repreendem-se ambas essas definições, porque ambas, ao contrário, se invertem”. 
217 “Tese é a matéria que admite disputa racional cujo fim é a investigação teorética; hipótese é a matéria 
que admite disputa cujo fim é a ação e o julgamento”. 
218 “Não há dúvida que essas são vizinhas, a tal ponto que, na maioria das vezes, por pouco se permuta 
[uma pela outra]”. 
219 Cf. RLM, p. 314, ll. 32-33. 
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Se nos atemos aos parágrafos dedicados a explicar a diferença e relação entre tese 

e hipótese, as Institutiones Oratoriae não nos fornecem solução clara para os problemas 

acima. Sendo assim, nossa pesquisa tentou buscar respostas em outros textos que tratam 

do assunto. Na nossa investigação, descobrimos grande semelhança entre as ponderações 

de Sulpício Vítor e as últimas lições dos Topica de Cícero. Em primeiro lugar, a refutação 

das definições usuais de tese e hipótese tem precedência no texto ciceroniano. Quando 

começa a abordar a matéria, Cícero distingue os dois tipos de questão exatamente da 

mesma maneira que os outros rétores, isto é, a hipótese possui pessoas e circunstâncias 

definidas, a tese, não; contudo, a essa lição, Cícero acrescenta uma outra observação: 

 

Causa certis personis, locis, temporibus, actionibus, negotiis 

cernitur aut in omnibus aut in plerisque eorum, propositum 

autem aut in aliquo eorum aut in pluribus nec tamen in maximis. 

Itaque propositum pars est causae. Sed omnis quaestio earum 

aliqua de re est quibus causae continentur, aut una aut pluribus 

aut nonnunquam omnibus. (Cic., Top., 80)220 

 

Não nos escapa que a definição refutada por Sulpício Vítor leva em consideração 

apenas a presença ou ausência de pessoas, enquanto Cícero, às pessoas, acrescenta outros 

elementos. De qualquer modo, ambos os autores afirmam que a distinção entre os dois 

tipos de questão não se dá a partir da presença ou ausência de um elemento, ou seja, teses 

e hipóteses, para o Cícero dos Topica, e para Sulpício Vítor, podem ou não apresentar 

pessoas específicas221. O excerto dos Topica ainda nos diz que a tese faz parte da hipótese, 

e isso é muito semelhante, embora não seja a mesma coisa, àquela afirmação problemática 

das Institutiones Oratoriae, i.e., “Confinia autem ista esse non dubium est, adeo ut paucis 

plerumque mutentur; RLM, p. 314, ll. 30-31)222. Há ainda duas outras passagens, ambas 

em final de parágrafo, portanto de caráter conclusivo, em que Cícero coloca em evidente 

                                                           
220 “Discerne-se a hipótese por possuir pessoas, locais, circunstâncias, ações e assuntos definidos, seja 
todos esses fatores, seja a maior parte deles; a tese, por outro lado, tem um ou mais desses fatores, mas 
não como ponto mais importante. Portanto, a tese é parte da hipótese. Mas toda questão versa sobre 
alguma dessas matérias de que consistem as hipóteses, ou de uma, ou de muitas, ou, por vezes, de todas”. 
Nós traduzimos, e continuaremos a fazê-lo, propositum por “tese” e causa por “hipótese” apenas para, 
sem comprometer o sentido do texto latino, facilitar a comparação com as Institutiones Oratoriae. 
221 É importante notar que essa observação dos Topica contradiz outros textos ciceronianos. No De 
Oratore, por exemplo, a personagem Crasso diz explicitamente que as questões se diferenciam pela 
presença ou ausência de pessoas e circunstâncias: “deinde esse omnem orationem aut de infinitae rei 
quaestione sine designatione personarum et temporum aut de re certis in personis ac temporibus locata”; 
[ademais, todo discurso é sobre questão de matéria não específica, sem a designação de pessoas e 
circunstâncias, ou sobre matéria de pessoas determinadas e circunstâncias bem estabelecidas]. 
222 “Não há dúvida que essas são vizinhas, a tal ponto que, na maioria das vezes, por pouco se permuta 
[uma pela outra]”. 
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proximidade teses de hipóteses: a) “Haec cum in propositi quaestionibus genera sint, 

eadem in causas transferuntur” (Top., 86)223; b) “De proposito satis multa, deinceps de 

causa pauciora dicenda sunt. Pleraque enim sunt ei cum proposito communia” (Top. 

90)224.  

Com essas afirmações, vemos que Cícero ensina algo muito semelhante ao que 

temos em Sulpício Vítor, mas, entre os parágrafos 81 e 86, os Topica deixam muito claro, 

diferentemente do que temos nas Institutiones Oratoriae, como as teses e hipóteses se 

aproximam entre si. Lá, Cícero divide as teses em dois tipos, as teoréticas (genus 

cognitionis), e as práticas (genus actionis). As práticas são de caráter muito diferente de 

tudo o que temos ao longo das Institutiones Oratoriae. Contudo, Cícero nos ensina que 

as teoréticas se repartem em três tipos de investigação: a) se algo existe (sitne); b) o que 

algo é (quid sit); c) qual o caráter de algo (quale sit). Imediatamente depois, ele completa 

a lição, e nos informa que a primeira é uma coniectura, a segunda uma definitio, a terceira 

uma distinctio iuris et iniurae (Top., 82), que pode ser seguramente entendida como 

qualitas, dado que o estado de causa de qualidade visa qualificar uma ação com o intuito 

de determinar se algo é justo ou injusto. Esses três tipos de tese, discriminados nos Topica, 

estão de acordo com os três primeiros status ditos rationales, tal como se apresentam não 

apenas nas Institutiones Oratoriae, mas também na maioria quase absoluta dos manuais 

que hoje conhecemos. O próprio Cícero fala deles no De Inventione, ao iniciar o 

tratamento das constitutiones: 

Omnis res quae habet in se positam in dictione ac disceptatione 

aliquam controversiam, aut facti aut nominis aut generis aut 

actionis continet quaestionem. Eam igitur quaestionem ex qua 

causa nascitur constitutionem appellamus. Constitutio est prima 

conflictio causarum ex depulsione intentionis profecta, hoc 

modo: ‘Fecisti’, ‘Non feci’, aut: ‘Iure feci’. Cum facti 

controversia est, quoniam coniecturis causa firmatur, 

constitutivo coniecturalis appellatur. Cum autem nominis, quia 

vis vocabuli definienda verbis est, constitutio definitiva 

nominatur. Cum vero qualis res sit quaeriturm, quia et de vi et 

de genere negoti controversia est, constitutio generalis vocatur. 

At cum causa ex eo pendet, quia non aut is agere videtur quem 

oportet, aut non cum eo quicum oportet, aut non apud quos, quo 

tempore, qua lege, quo crimine, qua poena oportet, translativa 

dicitur constitutivo, quia actio translationis et commutationis 

indefere videtur. (Cic., De Invent., I, 8, 10)225    

                                                           
223 “Embora essas questões sejam gêneros de tese, elas se transferem para as hipóteses”. 
224 “Já falamos o suficiente sobre a tese, em seguida há de se falar um pouco sobre a hipótese. Pois ela 
tem muito em comum com a tese”.  
225 “Todo assunto que tem em si alguma controvérsia posta no discurso ou no debate contém uma questão 
acerca de um feito, de uma denominação, de um gênero ou de uma ação. Então, a essa questão, da qual 
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Fica mais do que evidente a semelhança entre as constitutiones, que, inclusive, 

são discutidas com praticamente o mesmo vocabulário. A constitutio coniecturalis do 

manual é de mesma natureza que a coniectura classificada como tese nos Topica, pois 

em ambos os casos se discute a existência ou veracidade de algo. O mesmo ocorre entre 

constitutio definitiva e definitio, que investigam o nome que se dá a algo; e entre o “qualis 

res sit” do De Inventione e o “quale sit” dos Topica. A única diferença entre os dois textos 

é quanto ao estado de causa de transferência, que está presente apenas no manual de 

juventude. Todavia, a ausência não causa grande espanto se lembrarmos que a translatio 

se volta apenas para problemas processuais, se prendendo, assim, ao âmbito jurídico. É 

por isso, inclusive, que muitas lições de estados de causa desprezam a transferência, 

listando apenas os outros três, o que ocorre, com frequência, no De Oratore (e.g., II, 132; 

I, 139), por exemplo, e na Rhetorica ad Herennium. 

Apesar disso tudo, os Topica só usam a palavra status no §93, quando se abordam, 

então, não mais as teses, mas as hipóteses226. Ora, se as semelhanças entre os tipos de 

teses e os estados de causa são evidentes para nós, é certo que Cícero também as 

identificou, restando-nos concluir que o Arpinate conhecia a proximidade entre as 

matérias, mas, mesmo assim, optou por não colocar os status em conexão direta com as 

teses, embora o fizesse indiretamente por meio de passagens que lembrassem ao leitor 

que os dois tipos de questão são, como diria Sulpício Vítor, confinia. Pode ser que nosso 

autor tenha entrevisto que os status se apresentam nas teses, mas, assim como ocorre nos 

Topica, as Institutiones Oratoriae não afirmam explicitamente que há estados de causa 

nas teses.  

Essa recusa em explicitar que os status se apresentam nas teses pode ocorrer, a 

nosso ver, por duas razões: a) Sulpício Vítor deixou de tratar desse tópico porque seu 

                                                           
nasce a causa, chamamos de constituição. A constituição é o primeiro conflito das causas proveniente da 
repulsão da acusação, do modo seguinte: ‘Fizeste’, ‘Não fiz’ ou ‘Fiz por direito’. Quando há uma 
controvérsia sobre um feito, porque a causa se apoia em conjecturas, chama-se constituição de 
conjectura. Quando a controvérsia é quanto a uma denominação, porque se deve definir por palavras o 
sentido de um vocábulo, a constituição é de definição. Quando se pergunta pela qualidade do caso, 
porque há uma controvérsia não só quanto à natureza, mas também quanto ao gênero de uma ação, 
chama-se constituição de gênero. Mas quando a causa depende ou de não parecer que move a ação 
aquele que deve movê-la, ou contra quem deve ser movida, ou perante os juízes devidos, na data, na lei, 
no crime, na pena devida, diz-se controvérsia de transferência, pois a ação parece requerer transferência 
e mudança”; trad. de Kabengele Ilunga, 2009. 
226 Os Topica ministram lições sobre teses entre os parágrafos 82 e 90. Nessas passagens, Cícero faz a 
categorização que acima mencionamos, subdivide cada um dos tipos, e dá exemplos de teses. Em todo 
esse trecho, a palavra status não é mencionada nenhuma vez, havendo apenas as afirmações de que tese 
e hipótese apresentam grande proximidade entre si. 
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manual se preocupa prevalentemente com a retórica judicial, o que se percebe com maior 

transparência nos parágrafos dedicados apenas aos estados de causa, optando ele, então, 

apenas por pontuar a proximidade entre tese e hipótese; b) Sulpício Vítor e o Cícero dos 

Topica evitaram uma potencial polêmica ao associar elementos de oratória a questões 

que, desde a contenda entre rétores e filósofos (discutida no De Oratore e presentes em 

alguns manuais, como o de Hermógenes227, ou no próprio De Invetione), eram 

habitualmente creditadas à filosofia. 

Tendo visto tal proximidade, procuramos, nos rhetores minores, e nas 

exemplificações das Institutiones Oratoriae, por outras possíveis relações entre status, 

tese e hipótese. Marciano Capela (RLM, p. 454, ll. 17-32), em uma breve lição sobre a 

matéria, abre precedência para a presença de questões universais em discursos judiciais, 

dando-nos, como ilustração, o Pro Milone de Cícero, texto que Sulpício Vítor 

aparentemente conhecia (RLM, p. 318, ll. 4-5; p. 346, ll. 25-26). Capela nos lembra que 

Cícero, durante um discurso de defesa, abordou o tema da providência divina (Pro Mil., 

83-84); há, ademais, trecho do exórdio em que se discute se defender-se violentamente 

contra uma violência é ou não uma atitude justa, investigação que Cícero conecta a casos 

particulares e à legislação (Pro Mil., 8-11). 

Sulpício Vítor age de modo semelhante quando nos ensina sobre o estado de causa 

da conjectura. Logo depois de introduzir o tema da adultera venefica, nosso autor diz que 

a defesa pode contestar a acusação ao questionar a legitimidade das confissões feitas sob 

tortura (RLM, p. 332, ll. 1-6). O que se apreende é que nosso autor aconselha que, ao tratar 

de um caso específico de tribunal, portanto uma hipótese, é possível discutir um tema 

especulativo, teorético, portanto uma tese228. Neste ponto, interroga-se se há de se dar 

crédito à confissão sob tortura quando o torturado, perguntado sobre uma coisa, confessa 

outra completamente diferente. Ademais, tal método investigativo, que leva em conta 

tanto o que de fato ocorreu como uma argumentação que busca a verdade, é idêntico à 

própria teorização que Sulpício Vítor faz dos status de conjectura (RLM, p. 325, ll. 20-

22), sem deixar de ser semelhante, também, ao que Cícero preceituou nos Topica (82-83). 

                                                           
227 Cf. supra, nota 201, em que Hermógenes nega que uma discussão sobre “o Bem em si” seja matéria da 
retórica. 
228 Além desse caso, um dos argumentos que Sulpício Vítor oferece para a defesa do homem encontrado 
no ermo junto ao cadáver de um homem recentemente assassinado (“si dicat (...) sepelisse corpus 
humanitatis et misericordiae causa magis”; RLM, p. 327, ll. 24-26) é tido, por Hermógenes, como uma 
tese (Rabe, p. 49, ll. 15-19). 
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Por fim, há um outro problema que se discute em manuais de retórica, isto é, a 

relação entre os estados de causa e os genera causarum, ou seja, o judicial, o deliberativo 

e o demonstrativo. Montefusco (1986, pp. 29-31) assinala que havia duas posições quanto 

ao assunto; de um lado, há rétores que uniam os satus apenas ao gênero judicial, como é 

o caso da Rhetorica ad Herennium229; de outro, temos os rétores que afirmavam que os 

status estavam presentes em todos os tipos de causa, como Cícero e Quintiliano. As 

Institutiones Oratoriae, por sua vez, não se manifestam quanto a esse problema, mas cabe 

observar duas coisas: a) quase todos os exemplos ministrados nas seções que explicam os 

status são de temas unicamente judiciais; b) Sulpício Vítor declara que o negotialis, que 

é uma das partes de seu estado de qualidade, rege questões deliberativas (RLM, p. 342, ll. 

5-6; 24-26; ll. 30-31). Logo, talvez se possa inferir que Sulpício Vítor segue a lição de 

Cícero e Quintiliano, ao associar os status a mais de um genus causarum. 

 

1.B: Sistematização 

Pelo que se explica suscintamente na seção 24 das Institutiones Oratoriae, 

Sulpício Vítor divide os status inicialmente em duas categorias: 

a) os legais, cuja natureza se assenta em lei(s); 

b) os racionais, que tratam mais de fatos do que de leis, e cujos três primeiros são 

congêneres das teses apresentadas por Cícero nos Topica230. 

Sob os legais, estão quatro estados de causa: 

a) a letra da lei e a vontade do legislador 

b) as leis contrárias 

c) a compilação 

d) a ambiguidade 

Sob os racionais, estão: 

a) a conjectura 

b) a definição 

c) a qualidade, que se subdivide em: 

c.1) qualidade negocial 

c.2) qualidade absoluta 

c.3) qualidade assuntiva, que se divide em: 

                                                           
229 Como afirma a própria Montefusco, há também aqueles do testemunho de Quintiliano (III, 6, 1). 
230 Ainda assim, os estados racionais mantêm, em alguns casos, fundamentação na prescrição legal; por 
exemplo, o negotialis, primeiro estado sob a qualitas, pode ser legalis. 
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c.3.1) compensação 

c.3.2) reconvenção 

c.3.3) remoção 

c.3.4) súplica 

d) a transferência231 

Ao todo, pois, temos treze status (RLM, p. 325, ll. 6-17), sistematizados de maneira muito 

semelhante a outros manuais.  

A divisão inicial entre legais e racionais encontra-se em outros minores de Halm; 

está presente em Fortunaciano (RLM, p. 89, l. 25), e em Júlio Víctor (RLM, p. 376, ll. 22-

23); é mencionada, inclusive, por Quintiliano (Inst. Orat., III, 6, 55). Alguns rétores, 

contudo, não efetuam essa subdivisão a partir dos próprios estados de causa, mas 

consideram que questões legais e racionais existem como ramos separados entre si. Tal 

forma de concepção é encontrada em Agostinho (RLM, p. 142, ll. 15-18; p. 143, ll. 18-

19), e no De Inventione (I, 12, 17-18). A Rhetorica ad Herennium, por sua vez, coloca o 

que os outros rétores chamaram de quaestiones legales como um de seus três status, mas 

sem mencionar as questões rationales, admitindo que os problemas que têm que ver com 

fatos podem ser chamados de conjectura (Rhet. ad Her., I, 18-19). 

A Retórica a Herênio ainda se apresenta como exceção ao colocar a definição 

como subdivisão de questões legais, ou seja, sem possuir posição igualitária de 

categorização com a conjectura e a qualidade. Nos outros manuais, a tripartição 

conjectura, definição e qualidade, sempre ministrados nessa mesma ordem, está sempre 

presente. Esses três estados de causa são apresentados no mesmo nível categorial, como 

ramos independentes, seja dos status seja das quaestiones legales (Cic., De Inv., I, 8, 10; 

RLM, p. 142, ll. 20-30; RLM, p. 376, ll. 22-23; RLM, p. 89, ll. 29-30; Quint., Inst. Orat., 

III, 6, 66). Como Sulpício Vítor, muitos acrescentam um quarto ramo àqueles três estados, 

a transferência, que, entre os textos citados, está ausente apenas em Quintiliano. Ocorre 

que a translatio nem sempre é posta junto à tripartição conjectura-definição-qualidade. 

Fortunaciano a coloca sob os estados legais, justificando sua escolha pelo fato de a 

transferência não poder existir sem uma lei (RLM, p. 89, ll. 30-32); a Retórica a Herênio 

faz o mesmo, deixando-a, assim como a definição, sob os estados legais (Rhet. ad Her., 

I, 19). 

                                                           
231 Apesar de mencionar nominalmente um estado de causa aqui, nas seções dedicadas à transferência, 
Sulpício Vítor explica dois estados de causa, a translatio e a praescriptio. 
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 O estado de causa da qualidade, então, é apresentado nos manuais de maneira 

relativamente semelhante ao que se tem nas Institutiones Oratoriae232. Em quase todos 

os textos, ela se subdivide em duas partes, a absoluta e a assuntiva, que é chamada por 

alguns de relativa (Rhet. ad Her., I, 24233; Cic., De Inv., I, 11, 15; RLM, p. 380, ll. 17-18; 

RLM, p. 92, ll. 4-5234). Tanto Júlio Víctor como o Cícero do De Inventione criam uma 

subdivisão anterior a esta, ausente nos outros manuais (Cic., De Inv., I, 11, 14; RLM, p. 

379, ll. 1-2). Para eles, antes da qualidade absoluta e da assuntiva, temos a iuridicialis, 

que subordina aquelas duas, e a negotialis, que aparece em Sulpício Vítor como uma das 

três partes de sua qualitas. A diferença que ocorre aqui tem origem no fato de Sulpício 

Vítor apresentar uma classificação mais simples, que não menciona a categoria 

iuridicialis. Se essa mesma supressão fosse feita no manual ciceroniano ou na Arte 

Retórica de Júlio Vítor, teríamos, então, sistematização idêntica às Institutiones 

Oratoriae. Ademais, a divisão da qualidade assuntiva de Sulpício Vítor em quatro partes 

é igual ao que se ensina em Fortunaciano (RLM, p. 93, ll. 3-5), no De Inventione (I, 11, 

15) e na Rhetorica ad Herennium (I, 24), com a única diferença de que nosso autor não 

subdivide a súplica em duas categorias. 

Por fim, os status legales de Sulpício Vítor estão presentes em todos os outros 

textos de que falamos, havendo apenas uma diferença pontual com a Retórica a Herênio, 

que, como dissemos, subordina a definição e a transferência aos estados legais, e não aos 

racionais; com Quintiliano, que menciona um quinto status, chamado translatio; e com 

Cícero, que acrescenta, aos quatro estados mencionados pelos rétores, a definição (Cic., 

De Inv., I, 13, 17; Rhet. ad Her., I, 19; Quint., Inst. Orat., III, 6, 66-67; RLM, 97, ll. 26-

27; RLM, 143, ll. 18-24; RLM, pp. 383-385). Como se vê, a sistematização dos estados 

de causa é bastante semelhante nas artes retóricas, que possuem, entre si, apenas 

diferenças pontuais quanto a algumas nomeações ou posição que uma determinada 

categoria ocupa, o que leva os estudiosos a crer que as doutrinas dos status têm uma 

autoridade em comum, que, baseando-se nos próprios testemunhos dos autores, é a teoria 

perdida de Hermágoras de Temno.  

 

                                                           
232 Com exceção a de Sto. Agostinho e Quintiliano, que deixam suas qualitates sem subdivisão; este, 
contudo, declara saber que há rétores que dividem a qualidade em outros tipos; cf. Inst. Orat., III, 6, 78-
79. 
233 Para a Retórica a Herênio, o estado de causa tem outro nome, isto é, iuridicialis, mas sua natureza é 
exatamente a mesma que a qualitas dos outros rétores. 
234 Fortunaciano, dos rétores mencionados, é o único a subdividir a qualidade absoluta; cf. RLM, p. 92, ll. 
14-15. 
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1.C: Conjectura 

Sulpício Vítor dispensa poucas palavras para explicar o status da conjectura. Ele 

se limita a dizer que ele nasce da negação, investiga se um fato ocorreu, busca a verdade 

pela argumentação e presunção, e discute os vestígios dos crimes (RLM, p. 325, ll. 19-

22). Depois, as Institutiones Oratoriae discriminam o número máximo de tópicos que 

uma conjectura pode possuir; tópicos esses que são de grande importância para a 

compreensão dos status de Sulpício Vítor, visto que eles reaparecem na teorização de 

outros estados de causa235.  

Nos parágrafos 25 e 26, listam-se sete tópicos conjecturais. O primeiro tópico é a 

petição das comprovações (probationum expetitio; RLM, p. 325, ll. 30-33), que se 

apresenta no discurso da defesa, e pelo qual se exige do acusador todas as provas que ele 

possui para a condenação do réu. O segundo tópico é a vontade (voluntas), que é usada 

tanto pela defesa quanto pela acusação, e tem vistas a lançar mão das características do 

réu, “ex circumstantia personae”, (sua natureza, ações pregressas, idade, nome, etc), para, 

a partir delas, tecer argumentação que o incrimine ou o inocente. Ademais, nosso autor 

ainda afirma que a voluntas pode ser gerada não apenas a partir da pessoa, mas também 

de fato, que, por sua vez, é anterior (praecedens), quando o orador mostra que havia 

inimizade entre réu e vítima, ou posterior (insequens), quando se alega que o réu, ao 

cometer o crime, buscou algum benefício para si. 

O terceiro tópico, a capacidade (facultas), também comum à defesa e à acusação, 

nasce tanto das circunstâncias do réu, como no tópico anterior, quanto das oportunidades 

que se apresentaram ou não a ele para que cometesse o crime. O quarto, do sumo ao 

ínfimo (a summo ad imum), é o ato de reunir narrativamente os vestígios que aproximam 

ou afastam o réu da autoria do crime. O quinto, o direito absoluto (ius absolutum), 

apresenta-se apenas na defesa, e ocorre quando o réu afirma que a lei lhe permitia fazer o 

que a acusação considera como um vestígio de autoria do crime. Como sua utilização é 

bastante circunstancial, Sulpício Vítor nos diz que o ius absolutum não se encontra 

sempre nas conjecturas. O sexto, a mudança (derivatio), também é reservado apenas à 

defesa, e se consiste em justificar algum vestígio fornecido pela acusação. Por fim, o 

                                                           
235 Os tópicos de cada status são fundamentais para que se compreenda a arte retórica das Institutiones 
Oratoriae. Apesar de serem tão importantes, Sulpício Vítor tende a oferecer, quase sempre muito 
brevemente, apenas a aplicabilidade de cada tópico numa exemplificação já anunciada em passagem 
anterior, como se seu leitor soubesse de antemão o que cada elemento significa, e se interessasse apenas 
pela sua utilização. Dado que hoje essa matéria não é auto evidente, e que ela não vem diretamente 
explicada no texto, nós propomos, nas páginas seguintes, nossa interpretação quanto ao significado de 
cada tópico.   
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sétimo e último tópico, a comprovação verossímil (veri similis probatio), também se 

apresenta apenas no discurso de defesa, e sobrevém quando o réu usa um dos fatos 

fornecidos pela acusação para afirmar que, se ele realmente tivesse a intenção de cometer 

tal crime, não teria a imprudência de agir da maneira como a acusação narra, evitando, 

assim, que as suspeitas recaíssem sobre ele. 

Essa lista delimitada em sete pontos argumentativos é exclusiva de Sulpício Vítor, 

todavia é evidente que muitos desses tópicos possuem paralelos com lições ministradas 

em outros manuais. A natureza da pessoa, presente na voluntas e na facultas das 

Institutiones Oratoriae, é discutida mais detalhadamente por Cícero no De Inventione (II, 

9, 28 – 10, 33), mencionada no De Partitione Oratoria (35), e colocada em relação com 

o gênero demonstrativo no De Oratore (II, 342-349). Ainda no De Inventione, vemos 

algo bem semelhante à voluntas praecedens e à voluntas insequens de Sulpício Vítor com 

os nomes impulsio e ratiocinatio (II, 5, 17 – 6, 21); há alusão a facultas e voluntas (II, 7, 

24), descrição do que nosso manual chama de derivativo (II, 8, 25-28), e explicitação de 

categorias que podem ser entendidas como partes do a summo ad imum (II, 12, 40).  

A Rhetorica ad Herennium lista seis tópicos conjecturais (II, 3): a) probabile, que 

se subdivide em causa e vita; b) conlatio; c) signum; d) argumentum; e) consecutivo; f) 

adprobatio. A causa do probabile tem semelhança com a voluntas insequens, visto que 

ambos argumentam que o réu foi motivado por interesses pessoais ao cometer o crime; 

enquanto a vita do mesmo tópico lida com as ações passadas do acusado, que se encontra 

sob o que Sulpício Vítor chama de circumstantia personarum (RLM, p. 326, ll. 1-4; ll. 

18-19), um elemento presente tanto na voluntas como na facultas. O signum, terceiro 

tópico da Retórica a Herênio, é dividido em “locum, tempus, spatium, ocasionem, spem 

perficiendi, spem celandi” (II, 7). A ocasião (occasio), isto é, as oportunidades do réu de 

delinquir, é um tópico independente nas Institutiones Oratoriae, lá chamado de facultas; 

por fim, tanto os outros elementos do signum como a matéria do quarto tópico, o 

argumentum (II, 8)236, se manifestam no que nosso autor chama de a summo ad imum. 

Quintiliano, por sua vez, descreve apenas três tópicos para a conjectura: a) 

persona; b) causa; c) consilium (Inst. Orat., VII, 2, 27). O primeiro leva em conta os 

mesmos fatores quanto à personalidade do réu descritos pelos outros manuais, sendo, 

portanto, semelhante à circumstantia personarum de Sulpício Vítor. Os outros dois 

                                                           
236 Para a Retórica a Herênio, o argumentum tem três partes temporais: praeteritum, instans e 
consequens. Sulpício Vítor não realiza nenhuma distinção dessa natureza, reunindo toda explicitação 
narrativa de vestígio criminal sob um mesmo tópico indivisível. 
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tópicos são semelhantes, respectivamente, à voluntas e à facultas das Institutiones 

Oratoriae, visto que a causa abarca os motivos que impulsionaram o acusado a cometer 

o crime (Inst. Orat., VII, 2, 35), e o consilium trata da ocasião oportuna (Inst. Orat., VII, 

2, 42). Fica claro, por conseguinte, que a lista de tópicos conjecturais de Sulpício Vítor é 

bem diferente dos manuais latinos mais célebres, contudo o tratamento da matéria 

continua sendo muito parecido. Ora, está claro que as lições ministram argumentos que 

têm relação com a pessoa, com o fato, ou com os dois, pessoas e fatos, correlacionados 

entre si, a despeito de esses argumentos virem categorizados sob nomenclaturas 

diferentes, ou, ainda, sem possuir um nome específico que os identifique; por exemplo, 

apenas Sulpício Vítor fala de derivatio, todavia todos os manuais, ao explicar cada tópico, 

preceituam argumentos que servem de resposta para alegações da defesa ou da acusação. 

Embora os tópicos de nosso autor pareçam ser relativamente distantes dos 

apresentados nos manuais latinos que mencionamos, eles são, como nos lembra 

Montefusco (1986, p. 76) e Reuter (1893, pp. 94-95), indubitavelmente próximos da 

listagem fornecida por Hermógenes, que divide o estado da conjectura em: a) 

παραγραφικόν; b) ἐλέγχων ἀπαίτησις; c) βούλησις; d) δύναμις; e) ἀπ`ἀρχῆς ἄχρι τέλους; f) 

ἀντίληψις; g) μετάληψις; h) μετάθεσις τῆς αἰτίας; i) πιθανή ἀπολογία; e j) κοινὴ ποιότης 

(Rabe, p. 43, ll. 16 -21).  

O ἐλέγχων ἀπαίτησις aparece em Sulpício Vítor como o primeiro tópico, a 

probationum expetitio, e é exemplificado por Hermógenes com o tema da adúltera 

venéfica (Rabe, 45, ll. 1-13; RLM, p. 331, ll. 14-20; RLM, p. 376, ll. 34-36; Sen., Contr., 

VI, 6; Ps. Quint., DMin., 354; Calp. Flac., Decl., 40); a βούλησις e a δύναμις não são 

apenas a tradução grega de voluntas e facultas, segundo e terceiro tópico conjectural das 

Institutiones Oratoriae, mas são trabalhadas por Hermógenes do mesmo modo como 

nosso autor as trabalhou, ou seja, por meio do que Sulpício Vítor chama de circumstantia 

personarum (Rabe, p. 46, ll. 8-10). O a summo ad imum é uma maneira de ser verter do 

grego para o latim o sexto tópico de Hermógenes, o ἀπ`ἀρχῆς ἄχρι τέλους, que também 

objetiva recolher elementos narrativos que sirvam de evidência comprobatória (Rabe, p. 

47, ll. 8-10). O ius absolutum é a ἀντίληψις, que Hermógenes (Rabe, p. 48, ll. 3-9), como 

Sulpício Vítor, afirma não ocorrer sempre237. A derivatio é tratada mais detalhadamente, 

                                                           
237 A ἀντίληψις tem a mesma aplicação que o ius absolutum, mas é um elemento que não se limita a 
significar um tópico conjectural. Para Hermógenes, funciona assim: na conjectura, o réu usa a ἀντίληψις 
quando alega que a lei lhe permitia fazer o que fez. Todavia, mais à frente, ἀντίληψις é o nome de um 
estado de causa independente (Rabe, p. 65, l. 9 – p. 71, l. 17), que aplica tópicos de conjectura e de 
definição. Mesmo assim, no estado da ἀντίληψις, há um tópico também chamado ἀντίληψις, que 
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isto é, com ulteriores subdivisões, sob a μετάθεσις τῆς αἰτίας (Rabe, p. 49, l. 7 – p. 50, l. 

19). Por fim, a veri similis probatio identifica-se com a πιθανή ἀπολογία (Rabe, p. 50, l. 

20 – p. 52, l. 5), que é explicada com o mesmo exemplo usado por Sulpício Vítor, o caso 

do jovem que acusado de aspirar a tirania (RLM, p. 325, ll. 22-23; p. 327, ll, 4-7). Como 

se vê, todos os sete tópicos do estado de causa da conjectura das Institutiones Oratoriae, 

estão presentes, como observa Montefusco (1986, p. 76), no manual de Hermógenes, e 

são ministrados de maneira bem semelhante, havendo, em alguns casos, a mesma 

exemplificação. 

Esses tópicos, contudo, ocorrem, segundo nosso autor, apenas nas conjecturas que 

ele chama perfeitas (RLM, p. 327, ll. 8-10). Ocorre que, apesar de Sulpício Vítor não 

discriminar sistematicamente categorias sob o estado conjectural, há a prescrição de tipos 

diferentes de questões conjecturais, ou seja, conjecturas que não são plenae. Tal 

diferenciação entre conjecturas perfeitas, que versam tanto sobre fatos como sobre 

pessoas definidas, e imperfeitas, que versam apenas sobre um dos elementos, fatos ou 

pessoas, já havia sido elaborada por Hermógenes, que distinguia os στοχασμοὶ τέλειοι dos 

στοχάσμοὶ ἀτελεῖς (Rabe, p. 53, l. 14 – p. 54, l. 8; MONTEFUSCO, p. 67)238; lançando 

mão, inclusive, dos mesmos dois exemplos presentes nas Institutiones Oratoriae 

(MONTEFUSCO, p. 69), ambos comuns às artes retóricas e aos exercícios declamatórios, 

isto é, o caso do homem encontrado sozinho segurando uma espada ensanguentada junto 

a um cadáver recentemente assassinado, portanto uma conjectura imperfeita que possui 

apenas fatos, e a questão da acusação mútua de venefício entre concubina e madrasta, 

caso conjectural em que há a presença apenas de pessoas, visto que se investiga apenas a 

autoria do assassinato. 

Para Sulpício Vítor, as conjecturas imperfeitas que não têm pessoa definida 

carecem dos tópicos voluntas e facultas, porque não temos a presença da circumstantia 

personarum (RLM, p. 327, ll. 17-18), lição essa que é idêntica à de Hermógenes, o qual 

diz que o στοχασμός ἀτελής não possui βοὐλησις e δύναμις; ambos ainda explicitam que 

os outros tópicos da conjectura perfeita, cinco no caso de Sulpício Vítor, oito no caso de 

                                                           
funciona exatamente como o tópico homônimo da conjectura (Rabe, p. 67, ll. 1-3). Entre os manuais 
latinos, o estado de causa ἀντίληψις de Hermógenes é conhecido como qualitas absoluta.  
238 Quintiliano, ainda que não use as denominações “perfeita” e “imperfeita”, como fazem Sulpício Vítor 
e Hermógenes, também lista tipos diversos de conjectura, diferenciadas entre si também pela presença 
ou ausência de pessoas ou fatos. A Institutio Oratoria fala das controvérsias em que se investigam de facto 
et de auctore (VII, 2, 7; MONTEFUSCO, p. 65), e a partir daí lista situações em que se apresenta dúvida 
apenas quanto ao fato (VII, 2, 7-8), apenas quanto à autoria do crime (VII, 2, 8-11), ou, ainda, tão somente 
acerca da intenção do réu (VII, 2, 11-12). 
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Hermógenes, continuam a incidir exatamente como nas conjecturas perfeitas (RLM, p. 

327, l. 19; Rabe, p. 54, ll. 7-8). Por outro lado, a conjectura imperfeita que apresenta 

apenas pessoas, usa somente os tópicos voluntas e facultas (RLM, p. 327, ll. 31-32), 

ausentes no gênero anterior, e aqui, mais uma vez, as Institutiones Oratoriae guardam 

grande semelhanças com Hermógenes (Rabe, p. 56, ll. 14-20), tanto porque o autor grego 

também afirma que se apresentam apenas a βοὐλησις e a δύναμις como porque ambos 

ensinam que essa conjectura é dupla (“duplicem”, RLM, p. 328, ll. 15-16; “πλοῦς”, Rabe, 

p. 56, ll. 14-20; MONTEFUSCO, p. 69)239. A única particularidade que a lição de Sulpício 

Vítor apresenta em relação ao manual grego é a afirmação de que se omite o seu primeiro 

tópico, a probationum expetitio, em todas as conjecturas imperfeitas (RLM, p. 328, ll. 9-

14), enquanto Hermógenes afirma que a ἐλέγχων ἀπαίτησις pode se ausentar também nas 

conjecturas perfeitas duplas (Rabe, p. 55, ll. 17-19). 

Vemos, nas Institutiones Oratoriae, gêneros diferentes de conjecturas, que 

Sulpício Vítor considera duplas (RLM, p. 328, ll. 23-24)240, das quais algumas, como a 

anterior, que pode ser considerada uma conjectura imperfeita dupla somente quanto às 

pessoas, não possuem uma nominação técnica explicitada no texto. O segundo tipo de 

conjectura dupla, que parece ser chamada de coniectura incidens (RLM, p. 328, ll. 30-

31)241, é aquele em que o tópico da derivatio ocorre na própria questão sobre a qual se 

contende, havendo, assim, uma conjectura que incide sobre outra. Tal definição, oferecida 

pelo próprio Sulpício Vítor (RLM, p. 328, ll. 24-25), fica clara pela observação do 

exemplo que ele utiliza (RLM, p. 328, ll. 26-29)242. Como se vê, a derivatio, que justifica 

um vestígio fornecido pela acusação, encontra-se no próprio tema da questão, isto é, o 

                                                           
239 Ademais, Sulpício Vítor declara que o caso posto como exemplificação é de acusação mútua, ou 
anticategoria (RLM, p. 333, l. 30; MONTEFUSCO, 1986, p. 69). Cf. Quint., Inst. Orat., VII, 2, 18-21. 
240 “Sed non hoc modo tantum dúplices sunt coniecturae, verum et aliis multis modis.”; [Entretanto, não é 
apenas deste modo que as conjecturas são duplas, mas também de muitos outros modos.] 
241 Montefusco (1986, p. 69) afirma que coniectura incidens é a nomeação utilizada por Sulpício Vítor, 
embora ele não seja, aqui, tão explícito quanto nas lições das outras conjecturas duplas. Sendo assim, o 
leitor pode concluir que nosso autor está fornecendo mais uma função do que uma verdadeira definição. 
De qualquer modo, a afirmação de Montefusco não pode ser considerada errônea, sobretudo porque 
Hermógenes, como ela observa, preceituou três tipos de conjecturas chamadas conjugadas 

(συνεζευγμένοι), um gênero particular de conjecturas duplas, cuja primeira leva o nome ἐμπίπτων 
(Rabe, p. 56, l. 22), em latim, incidens. Ademais, Hermógenes também afirma que essa conjectura nasce 

da μετάθεσις τῆς αἰτιας, a derivatio de Sulpício Vítor (Rabe, p. 56, ll. 24-26). 
242 “Pauper et dives inimici reversi sunt a cena. Pauper vulneratus est et semianimis inventus; ait 
percussorem suum habere signa ignis in facie, quoniam illi faciem impresserit. Eadem nocte arsit domus 
divitis; altera die habet dives signa ignis in facie: reus est caedis” [Um pobre e um rico, inimigos, voltaram 
do jantar. O pobre foi ferido e encontrado moribundo; diz que seu agressor tem sinais de queimadura no 
rosto porque lhe teria marcado a face. Na mesma noite, a casa do rico pegou fogo; noutro dia, o rico tem 
sinais de queimadura no rosto: é réu de assassinato”]. 
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sinal de queimadura no rosto do homem rico é justificado pelo incêndio que acometeu 

sua casa, criando-se, portanto, uma conjectura (de onde proveio a queimadura no rosto do 

rico?), que recai sobre outra (quem assassinou o homem pobre?). 

Apesar de Sulpício Vítor não afirmar explicitamente, é possível inferir, segundo 

a lógica interna do texto, que, pela presença de todos os topica (RLM, p. 328, l. 30 – p. 

329, l. 19), essa conjectura é perfeita dupla. Ademais, a nova conjectura deve ser abordada 

pelos tópicos listados anteriormente na seção 25 (RLM, p. 329, ll. 17-29). Por fim, cabe 

observar que nosso autor abre, aqui, um precedente importante: ele considera que a partir 

da derivatio, pode surgir uma acusação que forneça argumento que, então, cria uma outra 

conjectura.  Nas Institutiones Oratoriae, fica claro, como dissemos, que a nova conjectura 

tem origem no próprio thema da controvérsia. Todavia, é bastante comum encontrarmos 

algo semelhante nos exercícios declamatórios, isto é, conjecturas que operam do mesmo 

modo, são incidentes, mas que não se encontram no thema, e são introduzidas na 

argumentação de um dos oradores com o objetivo de fortalecer seu discurso. Nas 

declamationes, pode-se chamar esse tipo de argumentação de color243.  

O terceiro gênero de conjectura dupla do nosso manual é chamado praeparatio, 

nome este que vem acompanhado de um termo grego, προκατασκευή. Essa conjectura é 

idêntica ao στοχασμός προκατασκευαζόμενος de Hermógenes (Rabe, p. 57, l. 11 – p. 58, 

l. 2; MONTEFUSCO, 1986, p. 67; p. 69), e ocorre quando cabe comprovar um fato antes 

que se julgue uma questão conjectural. Tanto Hermógenes como Sulpício Vítor oferecem 

exemplos cuja acusação é de cumplicidade num crime, entretanto, apenas nosso autor 

afirma que a praeparatio se limita a casos de acusação de cumplicidade que não tem o 

fato gerador da controvérsia plenamente comprovado (RLM, p. 329, ll. 30-34); assim, no 

exemplo ministrado nas Institutiones Oratoriae (RLM, p. 329, l. 35 – p. 330, l. 2), é 

necessário comprovar que um rapaz cometeu assassinato para que, só depois, seu pai 

possa ser acusado de cumplicidade244. Há ainda duas outras particularidades na lição de 

                                                           
243 Veja-se, por exemplo, a controvérsia III, 6 de Sêneca pai. Lá, um homem assassinou, por meio de um 
incêndio, um tirano em fuga que se escondeu em uma casa. O dono da casa processa o tiranicida por dano 
à propriedade. Durante sua defesa, o tiranicida lança mão de uma color, para afirmar que o tirano só se 
escondeu naquela casa específica porque seu dono preservava laço de amizade com o homem 
assassinado, sendo ele, portanto, cúmplice da tirania, mesmo porque o autor da acusação não teve sua 
casa confiscada durante o governo ditatorial. Cria-se, assim, uma conjectura nova conjectura, ausente no 
thema, que visa a eximir a culpa do acusado: o dono do lar era cúmplice do tirano? Se sim, o incêndio, 
como pleiteia a defesa, foi mais do que justificado. 
244 Se não houvesse dúvida quanto à autoria do assassinato, a conjectura seria simples. Baseando-se nas 
lições anteriores e na preceituação de tópicos a serem utilizados, é possível afirmar que essa conjectura 
é perfeita dupla, envolvendo tanto pessoas como fatos. Em Hermógenes, o exemplo é semelhante; a 
diferença é que temos um pai com três filhos e a acusação é de traição, não de assassinato. 
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Sulpício Vítor: a) enquanto Hermógenes aconselha que o pai pleiteie seu caso 

separadamente da questão que envolve seu filho (Rabe, p. 57, l. 19 – p. 58, l. 2), Sulpício 

Vítor alega que as duas ações devem ser defendidas juntas (RLM, p. 330, 21-23); b) nosso 

autor diz que é possível haver esse tipo de conjectura em casos que têm a pessoa 

indefinida, todavia ele não nos explica como isso ocorreria (RLM, p. 330, ll. 17-19). 

A quarta conjectura dupla das Institutiones Oratoriae (RLM, p. 331, ll. 10-12) 

também aparece em Hermágoras (Rabe, p. 58, ll. 2-14; MONTEFUSCO, 1986, p. 69), 

mas, dessa vez, nosso autor não nos oferece uma tradução latina, apresentando somente 

o nome grego: συγκατασκευαζόμενος στοχασμός. Embora tenhamos o mesmo tipo de 

conjectura nos dois textos, as lições quanto a esse estado de causa são um pouco 

diferentes. Hermógenes nos diz que os vestígios das duas conjecturas presentes em tal 

questão se confirmam reciprocamente (Rabe, p. 58, ll. 2-3). Sulpício Vítor, embora pareça 

se aproximar do autor grego, visto que ele também ministra que uma mesma ação deve 

provar duas coisas diferentes (RLM, p. 331, ll. 11-12), se distancia de Hermógenes ao 

considerar que, na verdade, a comprovação da primeira conjectura se subordina à 

comprovação da segunda; ou seja, tendo-se confirmado a conjectura que nasce no tópico 

da voluntas, confirma-se, então, a conjectura principal da controvérsia (RLM, p. 331, ll. 

20-25; 30-33). Isso provoca discrepância entre os autores quanto ao modo de 

diferenciação entre a συγκατασκευαζόμενος στοχασμός e a anterior, a στοχασμός 

προκατασκευαζόμενος. Para Hermógenes, este gênero se separa do anterior porque, aqui, 

temos fatos que devem ser abordados separadamente, enquanto que, naquele, os vestígios 

são abordados conjuntamente, dado que um comprova o outro (Rabe, p. 58, ll. 14-16). 

Segundo nosso autor, as duas conjecturas podem nascer de causas não totalmente 

esclarecidas, mas a anterior tem a particularidade de lidar apenas com acusações de 

cumplicidade. 

A quinta conjectura dupla apresentada nas Institutiones Oratoriae não tem um 

nome próprio, e nasce dos vestígios do crime (RLM, p. 332, ll. 27-28). Montefusco não a 

menciona, aparentemente porque as aproximações que ela faz entre Sulpício Vítor e 

outros autores se baseiam, sobretudo, na identificação de nomes iguais dados a cada tipo, 

bem como na observação dos exemplos usados para ilustrá-los. À primeira vista, esse 

gênero de conjectura parece ser uma particularidade de Sulpício Vítor, entretanto fica 

claro, pela exemplificação e pelo seu tratamento, que essa conjectura é idêntica à 

συγκατασκευαζόμενος στοχασμός de Hermógenes. Nosso autor apresenta um caso em que 

dois jovens discutem durante uma ceia, dos quais, um prometeu que se tornaria um tirano, 
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e o outro jurou que assassinaria seu conviva caso ele levasse sua promessa a cabo. Na 

mesma noite, o jovem que disse que haveria de cometer o assassinato é encontrado morto 

e não roubado (RLM, p. 332, ll. 28-32). Ora, os dois vestígios, a promessa feita durante a 

ceia, e o fato de o cadáver ser encontrado sem ter sido roubado, se reforçam 

reciprocamente (RLM, p. 333, ll. 11-15); mais que isso, Sulpício Vítor ainda preceitua, 

como Hermógenes, que as duas conjecturas, a ambição tirânica e o assassinato, devem 

ser tratadas em conjunto (RLM, p. 333, l. 18). Como se vê, essa conjectura tem a mesma 

natureza que a συγκατασκευαζόμενος στοχασμός de Hermógenes, que aparece citada por 

Sulpício Vítor, mas lidando tão somente com acusações de cumplicidade. 

Por fim, o último gênero de conjectura dupla que nosso autor ministra é 

semelhante às conjecturas de acusação mútua, isto é, àquelas incompletas que têm que 

ver apenas com pessoas, com a diferença de que esta conjectura não possui apenas os 

tópicos da voluntas e da facultas, e ocorre quando o ato criminoso é creditado a alguém 

que já faleceu (RLM, p. 333, ll. 30-33). Como observa Montefusco (1986, p. 69), casos 

como este são mencionados por Quintiliano (Inst. Orat., VII, 2, 8-10). Contudo, 

Quintiliano estende essas causas a situações em que um dos supostos autores do crime é 

desconhecido, ou simplesmente não pode comparecer no tribunal, ainda que conhecido, 

fazendo com que a lição de Sulpício Vítor seja mais específica do que a presente na 

Institutio Oratoria. 

Além desses, nosso autor ainda fala, finalmente, de dois outros tipos de conjectura: as 

ações de circunscrição (RLM, p. 335, l. 29 – p. 336, l. 26)245, e as ações em que cabe 

discussão quanto à letra da lei e a vontade do legislador (RLM, p. 334, l. 26 – p. 335, l. 

28), um dos quatro status legales. Sobre este último tipo, Sulpício Vítor distingue, como 

se vê pela exemplificação, dois gêneros: a) aquele cuja conjectura depende das conclusões 

possíveis do tópico da voluntas (RLM, p. 334, ll. 30-31); b) aquele em que o problema 

principal se ancora no uso que o réu faz do ius absolutum e da derivatio (RLM p. 335, ll. 

18-20). Montefusco (1986, p. 69) observa que os casos subordinados à voluntas são um 

tipo específico de conjectura em Hermógenes (ἀπὸ γνώμης; Rabe, p. 58, l. 17 – p. 59, l. 

3), onde temos, inclusive, um dos exemplos de conjectura das Institutiones Oratoriae 

(RLM, p. 334, ll. 30-31).   

 

                                                           
245 Falamos sobre a natureza do estado de causa das ações de circunscrição quando analisamos os 
paralelos entre uma exemplificação das Institutiones Oratoriae e um caso das controversiar de Sêneca pai; 
cf. supra pp. 43-48. 
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  1.D: Definição 

Sulpício Vítor ministra que há status de definição quando temos investigação 

quanto à natureza, ou ao nome apropriado que se deve dar à questão sobre a qual se 

debate, ressaltando que, nesses casos, o fato pleiteado ocorreu apenas parcialmente (RLM, 

p. 336, ll. 28-30). No mesmo parágrafo em que se apresenta a lição acima, encontram-se 

prescritos os tópicos que incidem nesse tipo de controvérsia. Os dois primeiros, a) a 

definição (finis; RLM, p. 337, ll. 12-13) e b) a definição contrária (contraria definitio; 

RLM, p. 337, ll. 13-16), têm evidente oposição entre si. Nosso autor não diz qual dos dois 

é próprio da defesa ou da acusação, e isso parece ter uma razão. Quando começou a tratar 

da conjectura, nosso manual foi claro em afirmar que aquele estado de causa nasce da 

negação, portanto da defesa. Aqui, todavia, o texto não marca distinção bem delimitada 

acerca dos tipos diferentes de discurso, o que abre a possibilidade de interpretar que 

Sulpício Vítor julga que o estado de definição pode nascer tanto da defesa quanto da 

acusação.  

Esses dois tópicos, finis e contraria definitio, são usados, cada qual, por um dos 

oradores, e não são nada mais do que as definições possíveis que qualifiquem uma ação. 

Pelo brevíssimo trecho em que são explicados, pode-se concluir, pelo menos, que a finis 

utiliza sobretudo a literalidade das palavras empregadas na lei que gera a acusação, para, 

assim, oferecer uma definição que aparente manter perfeito acordo com a prescrição legal. 

Por outro lado, a contraria definitio, que é uma resposta ao orador que lançou mão do 

tópico anterior, oferece uma reinterpretação do texto jurídico, uma leitura que parta da 

literalidade para conceder uma definição mais abrangente do que as palavras da própria 

lei. O terceiro tópico da definição, c) a vontade do legislador (legislatoris voluntas; RLM, 

p. 337, ll. 16-23), é utilizado por ambos os oradores com o intuito de mostrar o desejo do 

criador da lei em que se ancora a controvérsia, a fim de, assim, reforçar as definições que 

se encontram nos dois tópicos anteriores. A penúltima parte da definição, d) a conjectura 

da vontade (voluntatis coniectura; RLM, p. 337, ll. 23-28), retoma parte dos preceitos da 

voluntas do estado de causa conjectural, bem entendido, não há argumento aduzido das 

circumstantia personarum, mas, a partir dos fatos narrados, especula-se se o réu cometeu 

a ação que ora se julga intencionalmente ou não. Por fim, o último tópico de definição 

listado, é e) a qualidade conclusiva (qualitas conclusiva; RLM, p. 337, ll. 28-34), que, 

como diz o próprio nome, se assemelha ao estado de causa da qualidade negocial. Neste 

tópico, a defesa justifica as ações do réu reivindicando que ele agiu honestamente e de 
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modo útil, enquanto a acusação, por sua vez, potencializa as ações do acusado pela 

exageração.  

A lição da Retórica a Herênio (II, 17), embora conecte a definição aos status 

legales e não aos rationales, preserva paralelismo com Sulpício Vítor na medida em que 

preceitua que se faça exatamente o que nosso autor ensinou com os seus dois primeiros 

tópicos, a finis e a contraria definitio. De qualquer modo, também as Institutiones 

Oratoriae consideram que a definição tenha algo de estado de causa legal, visto que seu 

terceiro tópico, a legislatoris voluntas, se apresenta no status legalis de que nosso manual 

dispõe (RLM, p. 351, l. 22)246. O texto ciceroniano de juventude também apresenta os 

mesmos paralelismos existentes entre a Retórica a Herênio e Sulpício Vítor (Cic., De 

Invent., II, 52-53; II, 153), todavia, além destes, Cícero, assim como nosso autor, que o 

faz por meio do tópico da qualitas conclusiva, menciona a importância da honestidade e 

da utilidade (Cic., De Invent., II, 54).  

Contudo, assim como ocorreu com a preceituação da coniectura, os tópicos de 

Sulpício Vítor possuem maior proximidade com os listados por Hermógenes, como 

corretamente observa Montefusco (1986, p. 92) e Reuter (1893, p. 96): a finis se apresenta 

como ὅρος (Rabe, p. 60, ll. 4-6), a contraria definitio como ἀνθορισμός (Rabe, p. 60, ll. 

6-8), a legislatoris voluntas como γνώμη τοῦ νομοθέτου (Rabe, p. 60, ll. 14-15), a 

voluntatis coniectura como γνώμη (Rabe, p. 61, ll. 15-20), e a qualitas conclusiva como 

ποιότης (Rabe, 61, ll. 6-15). A diferença entre Sulpício Vítor e Hermógenes é que o autor 

grego considera a existência de outros quatro tópicos definitivos, ausentes no nosso 

manual (MONTEFUSCO, 1986, p. 91): a) a προβολή, que aqui nada mais é do que uma 

afirmação baseada nos fatos narrados no ἀπ`ἀρχῆς ἄχρι τέλους (Rabe, p. 59, l. 16 – p. 60, 

l. 4); b) o συλλογισμός, que coloca em comparação as definições fornecidas na finis e na 

contraria definitio (Rabe, p. 60, ll. 8-14); c) a πηλικότης, que dá um grau de importância 

para o fato (Rabe, p. 60, ll. 15-16); e d) o πρός τι, que coloca a ação do réu de acordo com 

a prescrição legal por meio da amplificação de seus atos (Rabe, p. 60, ll. 16-18). 

Nosso autor diz que há três tipos de causas definitivas: a) simplex, quando a 

questão exige a definição de um único fato (RLM, p. 338, ll. 1-2); b) duplex ex personis, 

quando duas pessoas reivindicam ter realizado a mesma coisa com ações diferentes, como 

nos casos em que dois indivíduos concorrem pela recompensa de tiranicídio (RLM, p. 

338, ll. 8-10); c) duplex ex rebus, quando cabe determinar qual, de dois crimes, foi 

                                                           
246 Quintiliano diz que, entre diferentes tipos de definição, há a que depende da letra da lei, e esse gênero 
só pode ocorrer nos tribunais (Inst. Orat., VII, 3, 7) 
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cometido pelo réu. Ao comentar este último gênero, Sulpício Vítor ensina que o acusador 

deve insistir que o crime cometido pelo réu está mais de acordo com a prescrição legal de 

pena mais grave do que com a de pena mais branda (RLM, p. 338, ll. 3-5); todavia, ele 

também prevê situações em que o acusador não deve sequer mencionar o crime menor 

(RLM, p. 338, ll. 12-14).  

A Rhetorica ad Herennium e o De Inventione, que não distinguem espécies do 

status finitivus, ministram exemplo do que, para nosso autor, é definição simplex (Rhet. 

ad Her., I, 21; II, 17; Cic., De Invent., II, 52; ), ou duplex ex rebus (Cic., De Invent., I, 11; 

II, 55). Já Quintiliano considera a existência de três gêneros de definição (Inst. Orat., VII, 

3, 9-10; MONTEFUSCO, 1986, p. 84), dos quais os dois primeiros se identificam 

claramente com a simplex e a duplex das Institutiones Oratoriae, que não têm, contudo, 

paralelo com o terceiro. De qualquer modo, como observa Montefusco (1986, p. 87), 

Sulpício Vítor se aproxima bastante, mais uma vez, da doutrina de Hermógenes. O autor 

grego usa o adjetivo ἁπλους (simplex; Rabe, p. 61, l. 22) para qualificar o exemplo 

utilizado na explicação de seus tópicos, um caso em que um filósofo reivindica a 

recompensa de tiranicídio por ter convencido o ditador a renunciar a seu governo (Rabe, 

p. 59, l. 18 – p. 60, l. 1). A duplex ex personnis e a duplex ex rebus vêm, respectivamente, 

com os nomes διπλοῦς κατὰ πρόσωπα (Rabe, p. 64, ll. 4-6), e ἀντονομάζων (Rabe, p. 62, 

l. 1), que, inclusive, é ministrada pelo mesmo exemplo do sacrílego/ladrão que roubou 

um vaso privado de um templo (Rabe, p. 62, ll. 3-5; RLM, p. 338, ll. 5-7).  

Hermógenes ainda enumera outras três espécies de definição, todas categorizadas 

sob as definições duplas: a) a κατὰ σύλληψιν (Rabe, p. 62, l. 11 – p. 64, l. 3); b) a ἐμπίπτων 

(Rabe, p. 64, ll. 15-23); e c) as δύο καλούμενοι ὅροι (Rabe, p. 65, ll. 1-8). Montefusco 

(1986, pp. 88-89) mostra como, apesar de Sulpício Vítor listar apenas três tipos de 

definições, essas espécies de Hermógenes, que à primeira vista excedem as Institutiones 

Oratoriae, aparecem comentadas em nosso manual. Identifica-se a definição quanto à 

silepse de Hermógenes na lição em que Sulpício Vítor preceitua que, em alguns casos, o 

acusador se silencie sobre o crime de menor gravidade e se limite a aplicar o de pena 

menos branda (RLM, p. 338, ll. 10-18)247. A incidente é, aparentemente, reportada por 

nosso autor como aquela “quem Graeci ἐγκρινόμενον vocant” (RLM, p. 338, ll. 19-20); 

em ambos os textos, os comentários feitos a esse tipo de questão são muito breves, o que 

limita a nossa capacidade de compreender a natureza desses casos; ademais, a explicação 

                                                           
247 Hermógenes usa o mesmo exemplo que Sulpício Vítor; até o valor da multa é igual (“decem milia”; 
“μυρίας”). 
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de Sulpício Vítor, embora o exemplo seja compreensível, é um tanto quanto confusa, o 

que dificulta uma boa comparação entre as lições, restando-nos observar que é semelhante 

tão somente a ideia de que existem duas questões na mesma causa (RLM, p. 338, ll. 19-

20; Rabe, p. 64, ll. 19-21)248. Montefusco (1986, p. 89) conjectura que a diferença de 

terminologia se deve ao fato de Sulpício Vítor ter Zenão, e não Hermógenes, como fonte, 

mas, como dissemos, não fica muito claro no que as matérias se assemelham. A quinta e 

última espécie de Hermógenes identifica-se com a explicação de Sulpício Vítor de que 

uma única lei pode exigir duas definições, havendo, nos dois autores, o mesmo exemplo 

(RLM, p. 338, ll. 26-27; Rabe, p. 65, ll. 3-4).  

 

1.E: Transferência 

Nas Institutiones Oratoriae, a lição da transferência ministra dois estados de causa 

distintos. Nosso autor diz que a μετάληψις pode ser entendida como praescriptio ou como 

translatio; ou seja, para ele, o nome grego une, sob o mesmo termo, o que os latinos 

compreendem como duas coisas diferentes (RLM, p. 338, ll. 31-32; ll. 34-36)249. Tanto 

translatio como praescritptio nascem dos mesmos elementos, isto é, ex persona, ex 

tempore, ex loco ou ex modo (RLM, p. 339, ll. 3-10)250. Para Sulpício Vítor, as diferenças 

                                                           
248 O problema particular na interpretação do exemplo exposto nas Institutiones Oratoriae é que parte do 
caso aparenta trazer uma questão conjectural, visto que o julgamento procura determinar se algo ocorreu 
“necesse est pronuntient iudices (...) an sepulchrum ille violaverit” (RLM, p. 338, ll. 22-24), conjectura essa 
que carrega, em si, um estado de causa de definição: “quaeritur (...) an illud sepulchrum sit” (RLM, p. 338, 
ll. 21-22). Pode-se entender que o fato julgado, a violação do túmulo, depende única e exclusivamente de 
uma definição; todavia, isso não explica por que os juízes não devem julgar “an illud sepulchrum sit” (RLM, 
p. 338, l. 22). O elemento ἐγκρινόμενον não aparece em nenhuma outra passagem do manual, e Sulpício 
Vítor não nos diz se a questão apresentada é simplex ou duplex.  No caso exposto em Hermógenes, não 
há margem para dúvida: o exemplo é de definição διπλοῦς, que categoriza a ἐμπίπτων, e as duas questões 
levantadas durante o julgamento são de definição. Esse caso também chamou a atenção de Heath (1994, 
p. 17), o qual nos diz que a lição de Sulpício Vítor, que menciona uma quaestio (ζήτημα) e um κρινόμενον 
numa mesma causa de definição, se assemelha ao que se encontra em Siriano (II, p. 100, ll. 7 – 20; p. 115, 
l. 17 – p. 116, l. 24). Também o próprio Heath mostra certa dificuldade de entender plenamente a 
exemplificação do nosso autor (“appears here as”; 1994, p. 18); de qualquer modo, nós discordamos de 
sua análise, e não partilhamos da crença de que temos, aqui, uma definição “in which krinomenon and 
zêtêma are identical”.  
249 Sulpício Vítor atribui o que ele entende por translatio à lição de Zenão, que, ele testemunha, 
considerava as praescriptiones como casos do status legalis scripti et voluntatis (RLM, p. 339, l. 1); os 
elementos da praescriptio são creditados a rétores que ele não nomeia (“nonnulli”; RLM, p. 338, l. 36), e 
a Marcomano (“Marcomanus, ex cuius commentariis haec prope ad verbum translata sunt”; RLM, p. 341, 
ll. 27-28). Sobre a dificuldade de compreender como, exatamente, distinguimos praescriptio de translatio, 
e sobre a atribuição da praescriptio à arte de Marcomano, inclusive em outro “minor”, isto é, 
Fortunaciano, cf. REUTER (1893, pp. 86-88). 
250 Destes elementos, surgem três espécies de translatio ou de praescriptio: a) a persona (RLM, p. 339, ll. 
11-14); b) a loco et a tempore (RLM, p. 339, ll. 15-22), porque os dois são indissociáveis; c) a modo (RLM, 
p. 340, ll. 10-13), que carece de exemplificação em nosso texto. 
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entre translatio e praescriptio são as seguintes: a primeira é usada pela acusação, e 

questiona a legitimidade de um ato praticado no passado por um réu que pensava atuar de 

acordo com a lei (RLM, p. 339, ll. 6-10; p. 340, ll. 15-18); a segunda cabe à defesa, e tem 

o objetivo de questionar a validade de um processo a ser julgado, o que lhe confere o 

aspecto de visar o futuro (RLM, p. 339, ll. 3-6; p. 340, ll. 18-20)251. 

A translatio de Sulpício Vítor possui, no máximo, sete tópicos: a) o prescritivo 

precedente (praescritivum praecedens; RLM, p. 339, ll. 26-28), que se identifica com a 

própria praescriptio, ou seja, tópico em que o réu fornece os argumentos pelos quais alega 

que a ação instaurada não é legítima, tentando, assim, convencer os juízes que sua atuação 

estava de acordo com a lei; b) a própria transferência (ipsa translatio; RLM, p. 339, ll. 

28-31), que é usada pela acusação justamente para mostrar que o réu cometeu crime ao 

não respeitar o(s) elemento(s) que fundamenta(m) a causa, isto é, a persona, o tempus, o 

locus, e/ou o modus252; c) o semelhante (par; RLM, p. 339, ll. 31-33), tópico em que a 

defesa diminui a importância da(s) circunstância(s) em que o ato foi praticado, e insiste 

que o réu fez o que era justo; d) o maior (maius; RLM, p. 339, ll. 33-35), também usado 

pela defesa, argumenta que a atitude do réu não foi só justa, como se disse no tópico 

anterior, mas ainda mais justa do que se ele tivesse agido exatamente como a lei prescreve; 

e) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 339, l. 35 – p. 340, l. 2), que já 

apareceu no status de conjectura, mas, aqui, é usado apenas pela defesa; f) a outra 

transferência (alia translatio; RLM, p. 340, ll. 2-6), que se limita a ser uma concisa 

afirmação da acusação, a qual dirá que o réu, ao invés de fazer o que fez, deveria ter 

reivindicado justiça por meio dos tribunais; g) o do sumo ao ínfimo por parte do acusado 

(a summo ad imum ex parte accusatoris; RLM, p. 7-10), tópico que, segundo nosso autor, 

deve ser utilizado só em situações específicas, as quais ele não classifica.  

                                                           
251 Montefusco (1986, pp. 140-143) oferece uma explicação fundamental do porquê termos, em nosso 
autor, dois estados de causa diferentes explicados sob um mesmo título. Baseando-se em um estudioso 
alemão (Kaser, Das römische Zivilprozeβrecht, p. 162), ela nos explica que a ação jurídica, no tempo de 
Cícero (De Invent., II, 56-57) e da Retórica a Herênio (II, 18), continha uma fase processual, nomeada “in 
iure”. Neste momento, o réu era chamado em juízo ante ao pretor, e tinha, então, a oportunidade de 
oferecer exceptiones que invalidassem a causa proposta pela acusação. Se a causa fosse aceita, o 
julgamento, chamado “in iudicio”, acontecia. Nesse sentido, a translatio das Institutiones Oratoriae se 
identifica com o discurso fornecido in iudicio, enquanto a praescriptio se conecta ao in iure.  
252 Nosso autor ensina mais claramente como isso ocorre por meio de um exemplo: existindo uma lei que 
autoriza o assassinato de adúlteros pegos em flagrante, o réu poupou a mulher; acabou assassinando-a 
depois, ao encontra-la chorando junto ao túmulo do amante. Isto posto, a acusação lança mão da 
translatio, afirmando que o acusado não tinha autorização de assassinar a adúltera naquele tempo (ex 
tempore) ou naquele local (ex loco). Esse mesmo exemplo aparece em Hermógenes (Rabe, p. 43, ll. 3-8).  
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A praescriptio das Institutiones Oratoriae tem os seguintes tópicos: a) a 

proposição da letra da lei (propositio scripti; RLM, p. 340, ll. 29-31), que, como era de se 

esperar, analisa o que diz literalmente o texto legal; b) a homonímia ou sinonímia 

(homonymia vel synonymia; RLM, p. 340, ll. 31-37), que se concentra na busca dos 

sinônimos possíveis de uma palavra chave da prescrição legal; c) a dedução do gênero à 

espécie (deductio generis ad speciem; RLM, p. 340, l. 1 – p. 341, l. 2), que investiga se a 

lei da controvérsia deve reger, universalmente, todos os casos que nela se enquadram, ou 

se é possível afirmar que ela se aplica apenas a um tipo específico de ação, o que implica 

dizer que tal lei abre exceções. Esse tópico tem semelhança com o status legalis scripti et 

voluntatis, visto que o método de determinação passa tanto pelas palavras da lei como 

pela vontade do legislador que a criou. Nosso autor, aqui, nada diz sobre aquele estado 

de causa legal, mas ele testemunha que Zenão afirmava que as ações de prescrição eram 

scripti et voluntatis (RLM, p. 339, ll. 1-2). 

Pouco depois, Sulpício Vítor diz que os elementos da praescriptio não se 

encontram na doutrina de Zenão, e que a lição das Institutiones Oratoriae sobre o tema é 

uma transcrição literal do que Marcomano ensinou (RLM, p. 341, ll. 26-28)253. A menção 

a Marcomano e a Zenão fez com que Montefusco (1986, p. 151) concluísse que nosso 

autor reporta doutrinas de duas fontes. Ora, ela diz, de Marcomano, Sulpício Vítor toma 

emprestado a praescriptio; de Zenão, vem a translatio. Evidentemente, concordamos com 

Montefusco, mesmo porque, se não o fizéssemos, desacreditaríamos nas palavras de 

nosso autor. Contudo, nossa interpretação não é exatamente a mesma que a da estudiosa 

italiana, e isso porque, tendo em vista o testemunho acima mencionado (RLM, p. 339, l. 

1-2)254, acreditamos que é possível inferir que Sulpício Vítor teve contato com a 

praescriptio já no texto de Zenão, que, provavelmente, mencionou causas prescritivas 

pelo menos na lição do primeiro estado de causa legal, o scriptum et voluntas; restando 

que, de Marcomano, arriscando uma interpretação, ele tenha extraído os elementos que 

                                                           
253 “Haec, quae ad praescriptionem pertinent, quamquam ab instituto Zenonis remota, non tamen alienum 
fuit persequi ex his quae tradidit Marcomannus, ex cuius commentariis haec prope ad verbum translata 
sunt”; [Esses são os elementos que se referem à prescrição. Ainda que estejam ausentes na doutrina de 
Zenão, não foi, todavia, inoportuno seguir, deles, o que Marcomano ministrou, de cujos comentários 
foram transcritos mais ou menos literalmente]. Montefusco (1986, p. 151) acredita que Sulpício Vítor está 
traduzindo Marcomano, como se este tivesse escrito em grego, o que não sabemos porque sua obra se 
perdeu. Nós acreditamos que a expressão “translata sunt” pode significar tanto tradução como cópia, 
reprodução. Por isso, adotamos, em nossa tradução, o verbo “transcrever”. 
254 “Zeno praescriptivas ait causas scripti et voluntatis esse, metalepsin autem translationem facit”; [Zenão 
diz que as causas prescritivas são de letra da lei e de vontade254, [e] que a metalepsis [tranferência], por 
sua vez, faz transferência]. 
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compõem seus tópicos (“Haec [sc. elementa], quae ad praescriptionem pertinent”). A 

própria Montefusco (1986, pp. 140-145) mostra como é possível encontrar manuais que 

mencionam a praescriptio sem delimitá-la como um estado de causa independente255, ou 

que a colocam em conexão com os status legales256.  

O quarto tópico da praescriptio de Sulpício Vítor, d) a definição incidente (finis 

incidens; RLM, p. 341, l. 2), é a utilização do estado de causa de definição para definir o 

termo da lei que proíbe a proposição da nova ação judicial; esse tópico é explicado em 

apenas uma linha, mas fica claro que ele pode ser discutido tanto pela acusação quanto 

pela defesa. O quinto tópico, e) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 341, ll. 

2-7), identifica-se com o tópico homônimo do estado de causa da conjectura, mas, aqui, 

ele é usado apenas às vezes (aliquando; RLM, p. 340, l. 22) e apenas pela acusação, 

quando os fatos pretéritos podem ser usados como justificativa para convencer os juízes 

que a causa deve ser aceita. O sexto, f) a qualidade translativa (translativa qualitas; RLM, 

p. 341, ll. 7-8), é uma resposta ao tópico anterior, cabendo somente à defesa do acusado; 

aqui, o orador parte do texto legal para afirmar que é a aceitação da causa pleiteada é 

ilícita. O penúltimo, g) a qualidade comum (communis qualitas; RLM, p. 341, ll. 10-14), 

é usado tanto pela defesa como pela acusação; nesse tópico, discute-se, tendo os dois 

tópicos anteriores como fundamento, o mérito da ação, ou seja, se o julgamento deve 

ocorrer. O último tópico da praescriptio, presente apenas no discurso da acusação, é h) a 

conjectura (coniectura; RLM, p. 341, ll. 14-25), onde o orador discorre sobre os fatos com 

o intuito de mostrar que o possível futuro réu cometeu um crime, como se a causa judicial 

já tivesse sido aceita. Esse tópico identifica-se com o status da conjectura, entretanto, 

como o estado de causa é a praescriptio, bem entendido, contende-se acerca do 

estabelecimento de uma ação, e não os próprios fatos que a ela se subordinam, a acusação 

deve difundir obliquamente os feitos pretéritos nos tópicos anteriores, a fim de induzir a 

crença de que, caso a causa seja aceita, pode-se comprovar a culpa do acusado. 

Diferentemente do que ocorreu nos estados de causa anteriores, os tópicos de 

Sulpício Vítor, seja os da translatio, seja os da praescriptio, não vêm expostos de maneira 

muito semelhante nem em Hermógenes, nem em nenhum outro manual que nossa 

                                                           
255 O principal exemplo é Hermógenes, que menciona a παραγραφή (praescriptio) nas lições de sua 
μετάληψις (Rabe, pp. 79-82).  
256 Como fizera a Retórica a Herênio (II, 18) e Fortunaciano (RLM, p. 89, ll. 30-32), que, inclusive, usa os 
termos translatio e praescriptio como sinônimos (RLM, p. 97, ll. 30-31 e p. 98, ll. 5-10 ). 
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pesquisa investigou257. Trata-se, portanto, de matérias particulares às Institutiones 

Oratoriae. Todavia, é possível encontrar um evidente paralelo entre nosso manual e 

outras artes retóricas. Como se viu acima, muitos dos tópicos pelos quais translatio e 

praescriptio são abordadas fazem referência explícita (finis incidens; coniectura; qualitas 

communis, etc) ou implícita (a summo ad imum, deductio generis ad speciem, etc) a outros 

estados de causa, e isso ocorre, sim, em outros autores. Quintiliano atesta que a translatio 

apresenta conexão com o scriptum et voluntas (Inst. Orat., VII, 5, 4). A Retórica a 

Herênio exemplifica a transferência com um caso de definição (Rhet. ad Her., I, 22). 

Cícero avalia que a transferência raramente ocorre durante os julgamentos, mas, quando 

isso acontece, é preciso fortalecer a causa “aliqua constitutione” (De Invent., II, 57-58).  

Hermógenes, assim como nosso autor, também oferece uma lista de tópicos, que 

se subordinam à sua μετάληψις ἄγραφος258 (Rabe, p. 81, ll. 1-4); destes, alguns 

pouquíssimos se assemelham levemente a elementos expostos nas Institutiones 

Oratoriae: o autor grego também subordina, sob o estado de causa μετάληψις, um tópico 

chamado μετάληψις (assim como, sob a translatio de Sulpício Vítor, há uma translatio 

ipsa); a ὅρος lembra o finis incidens da praescriptio; no texto grego, temos uma ποιότης, 

no nosso manual, temos duas qualitates, uma translativa, outra communis259. 

 

 

 

                                                           
257 A única exceção é Quintiliano, que apresenta algo muito semelhante a uma lição de nosso autor (VII, 
5, 3): “Quotiens tamen poterimus, efficiendum est, ut de re quoque iudex bene sentiat; sic enim iuri nostro 
libentius indulgebit, ut in sponsionibus quae ex interdictis fiunt, etiamsi non proprietatis est quaestio sed 
tantum possessionis, tamen non solum possedisse nos, sed etiam nostrum possedisse docere oportebit”; 
[Contudo, sempre que pudermos, há de se fazer com que o juiz tenha uma boa impressão também quanto 
ao fato; assim, portanto, ele será, de bom grado, favorável ao nosso julgamento; como em casos de aposta 
que ocorrem a partir de interditos; ainda que a questão não seja quanto à propriedade, mas quanto à 
posse, caberá mostrar não apenas que nós tínhamos posse, mas também que nós tínhamos o direito de 
possuir.]; ao observar que o orador deve mostrar ao juiz o mérito da questão sempre que possível, o texto 
de Quintiliano utiliza a mesma preceituação do tópico da coniectura pertencente à praescriptio de Sulpício 
Vítor. 
258 Hermógenes divide as transferências em não escritas, e escritas, que se relacionam com os estados 
legais (Rabe, p. 79, l. 18 – p. 80, l. 1) 
259 Como dito acima, há mais diferenças que semelhanças. Estas, como se vê, são bem fracas. Ademais, os 
tópicos da μετάληψις de Hermógenes não são explicados de maneira tão desenvolta quanto nas lições de 
outros estados de causa, o que dificulta uma comparação minuciosa entre os dois textos. Por fim, 
Montefusco acredita que o fato de os tópicos listados sob a transferência em Sulpício Vítor serem muito 
diferentes dos encontrados em Hermógenes “conferma la dipendenza di Sulpicio Vittore diretamente da 
Zenone” (1986, p. 152). A nosso ver, essa afirmação é uma extrapolação, sobretudo porque não temos 
acesso à doutrina de Zenão, a não ser por Sulpício Vítor, que, além de ser uma fonte indireta, visto que 
ele não diz oferecer citação de Zenão, se reserva o direito de preterir algumas matérias e inserir elementos 
de outros autores (RLM, p. 313, ll. 2-6). 
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1.F: Qualidade 

F1 – Negocial 

O status negotialis de Sulpício Vítor é aquele em que se decide quanto à equidade 

das matérias (RLM, p. 342, ll. 3-5), investigação esta que pode ser legalis, se a disputa se 

ancorar em uma lei, ou rationalis, se a discussão prescindir de prescrição legal (REUTER, 

1893, p. 100). Diferentemente do que ocorre nos outros estados de causa, todas as 

questões negociais têm que ver com o futuro (RLM, p. 344, ll. 5-6)260. Especificamente 

nas legales, temos solicitações261, pedidos de lei, de recompensa, e questões deliberativas 

(RLM, p. 342, ll. 4-6)262. Além disso, outra particularidade do negocial das Institutiones 

Oratoriae é a presença de duas listas de tópicos, as quais são completamente diferentes 

entre si; os tópicos do negocial racional não aparecem entre os tópicos do negocial legal, 

e vice-versa263.  

Os tópicos do negocial legal são sempre utilizados por ambos os oradores. Nosso 

autor os explica, em geral, tautologicamente, sendo raro encontrarmos elaboração 

desenvolvida de cada elemento, ou suas aplicações em exemplos. São discriminados os 

seguintes: a) o legítimo (legitimum; RLM, p. 342, ll. 9-15), quando se cita alguma lei, 

solicitação, acordo, tratado de aliança, os costumes, ou o direito natural; o orador que 

pleiteia legitimidade de sua matéria ainda pode, por vezes, utilizar questões de conjectura 

e de definição, todavia não se explica como isso ocorre; o adversário pode responder a 

este tópico pela negação, isto é, afirmando que a lei, solicitação, etc., citada não é legítima, 

ou pela oposição, isto é, quando ele próprio fornece uma lei, solicitação, etc., que 

contradiz a usada por seu adversário. O segundo, pode ser b) o justo (iustum; RLM, p. 

342, ll. 17-19), que questiona se uma determinada lei é justa, desde que a causa seja 

jurídica, ou b) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 342, ll. 19-22), se a ação 

for uma solicitação, deliberação ou reivindicação de recompensa. O terceiro, c) a utilidade 

(utilitas; RLM, p. 342, ll. 27-29), busca o que é útil que ocorra no futuro, ou seja, qual 

deliberação trará mais benefícios que malefícios; nosso autor observa que pode haver uma 

questão conjectural que incida neste tópico. Os dois últimos, d) o possível (possibile) e e) 

                                                           
260 Assim como em Hermógenes (Rabe, p. 38, ll. 3-6; apud MONTEFUSCO, 1986, p. 102), que também 
distingue as espécies ἔγγραφος (legalis) e ἄγραφος (rationalis), não legais; (Rabe, p. 76, l. 6; apud 
MONTEFUSCO, 1986, p. 103) 
261 Por exemplo, os pedidos de suicídio (RLM, p. 343, l. 24 – p. 344, l. 1). 
262 Montefusco (1986, p. 99) atesta que, comparando os diferentes textos que abordam este estado de 
causa, é difícil determinar exatamente quais questões eram discutidas pelo negocial. 
263 Há uma exceção: o a summo ad imum, que aparece entre os tópicos do negotialis rationalis, pode, em 
alguns casos particulares, ser usado como segundo tópico do negotialis legalis. 
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o honesto (honestum) são expostos em apenas três linhas (RLM, p. 342, ll. 32-34); 

portanto, quase nada se pode inferir, visto que nosso autor diz apenas que o possibile 

surge de pessoas e fatos, e que o honestum é bem colocado no epílogo. 

Já os tópicos do negocial racional também costumam ser usados pelos dois 

oradores, e são, de acordo com Sulpício Vítor, os seguintes: a) o do direito natural (ius 

naturale; RLM, p. 343, ll. 13-17), em que se investiga o que é justo quando não se tem 

uma lei estabelecida que estipule a atitude desejada. Isso faz com que haja um claro 

paralelo entre este tópico e o legitimum, afinal, ambos ocupam a primeira posição em suas 

listas, e o fator que os diferencia é da mesma natureza com que se distingue negotialis 

rationalis de negotialis legalis. O segundo tópico, b) o do sumo ao ínfimo (a summo ad 

imum; RLM, p. 343, ll. 18-20), parece, pela aplicação no exemplo fornecido, pertencer 

apenas a um dos oradores; assim como nos outros tópicos homônimos encontrados nos 

outros estados de causa, narram-se os fatos a fim de se justificar uma argumentação; c) a 

razão do tempo futuro (futuri temporis ratio; RLM, p. 343, ll. 21-22) aplica-se apenas às 

vezes (aliquando). Em essência, este tópico é idêntico ao utile do negocial legal, isto é, 

pergunta-se o que é útil que ocorra no futuro, não havendo nenhuma justificativa explícita 

para termos, entre o legalis e o rationalis, nomes diversos; contudo, pode-se especular 

que a diferença de terminologia se deve ao fato de que, aqui, o tópico não está sempre 

presente, e/ou não permite a presença de uma questão conjectural. Os dois últimos 

tópicos, d) a vontade (voluntas) e e) a qualidade (qualitas), são simplesmente nomeados; 

ambos vêm desacompanhados de qualquer tipo de explicação (RLM, p. 343, l. 23). 

O De Inventione, diferentemente do Rhetorica ad Herennium, apresenta algumas 

lições do negotialis (II, 62-68), em que se vê preceituação e vocabulário que lembram os 

tópicos do nosso autor, sobretudo os que estão sob o negotialis legalis. Cícero também 

fala de direito natural264, de direitos legítimos (“iura legitima”), de costumes (“certa 

consuetudine”), e de pacto, equidade e decisão (“quod genus pactum, par, iudicatum”). 

Quintiliano, quanto ao negotiolis, não possui grandes semelhanças com as Institutiones 

Oratoriae, mas, nos parágrafos iniciais de sua lição sobre a qualitas, ele prevê que 

questões deste gênero aparecem em causas deliberativas (Inst. Orat., VII, 4, 2); ademais, 

ele também fala de direito natural (Inst. Orat., VII, 4, 6). É com Hermógenes, mais uma 

                                                           
264 “Utrisque aut etiam omnibus, si plures ambigent, ius ex quibus rebus constet, considerandum est. 
Initium ergo eius ab natura ductum videtur” [É necessário que ambas as partes ou mesmo todas, se muitos 
litigarem, examinem em que consiste o direito. Logo, o princípio do direito parece ter sido tirado da 
natureza”; trad. de Kabengele Ilunga, 2009] 
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vez, que Sulpício Vítor guarda grande semelhança. O autor grego categoriza sob a 

πραγματική (negotialis) praticamente todos os tópicos do negotialis legalis de nosso autor 

(MONTEFUSCO, 1986, p. 103). Preceitua-se que o νόμιμον (legitimum; Rabe, p. 76, l. 

12 – p. 77, l. 2), diferentemente do que temos em nosso autor, subordina um estado de 

causa legal. O δίκαιον (iustum; Rabe, p. 77, ll. 3-5) é bem semelhante ao também segundo 

tópico de Sulpício Vítor, pois ambos discutem qualificação judicial. O συμφέρον (Rabe, 

p. 77, ll. 6-19) possui duas partes, o ἀναγκαῖον, e o χρήσιμον, que corresponde à utilitas. 

O δυνατόν (Rabe, p. 77, l. 20 – p. 78, l. 21) e o ἕνδοξον (Rabe, p. 78, l. 21 – p. 79, l. 6) 

são, respectivamente, traduções gregas possíveis dos tópicos possibile e honestum, que 

nosso autor se limita a nomear sem explicar. Hermógenes ainda acrescenta um sexto 

tópico para sua πραγματική, o ἐκβησόμενον (Rabe, p. 79, ll. 7-16), que apresenta 

proximidade terminológica com a futuri temporis ratio do negocial racional de Sulpício 

Vítor. Todavia, a matéria presente neste tópico, isto é, uma hipótese advinda de dois 

eventos, não se assemelha com nenhum preceito estabelecido por nosso autor.  

 

F2 – Absoluta 

Sulpício Vítor não dá uma definição para a qualidade absoluta, iniciando a lição 

já pelos seus tópicos265. Todavia, o segundo tópico da lista, que tem o mesmo nome do 

estado de causa266, é suficiente para que o leitor compreenda qual a natureza do status a 

que ele pertence. Preceitua-se que a qualidade absoluta pode ser racional ou legal 

(MONTEFUSCO, 1986, p. 112). A racional possui os seguintes tópicos: a) a definição 

precedente (finitivum praecedens; RLM, p. 344, ll. 22-26) é uma definição que o réu faz 

da lei. Ela se assemelha ao primeiro tópico da translatio, a praescriptio praecedens, o que 

o próprio texto assinala ao rememorar que, aqui, o tópico tem força de prescrição (RLM, 

p. 344, l. 10; l. 22). A diferença entre os dois elementos é a seguinte: o finitivum 

praecedens elabora uma interpretação da lei, enquanto a praescriptio praecedens parte 

                                                           
265 Pode-se compreender o que caracteriza a qualidade absoluta, e a diferencia da qualidade assuntiva, 
pelas lições de Cícero e da Retórica a Herênio. No De Inventione (II, 69), explica-se que a absoluta 
apresenta patentemente uma questão que investiga se algo é justo ou não. Mais clara ainda é a lição do 
Anônimo (II, 19), a qual ensina que o estado da qualidade absoluta afirma que o próprio ato cometido, e 
admitido, foi justo, portanto, ao contrário da qualidade assuntiva, a defesa não busca uma justificativa 
senão no fato que gerou a causa. Também Quintiliano (Inst. Orat., VII, 3-4) expressa os mesmos moldes 
de distinção. De fato, ele afirma que as causas de qualidade podem ser simples, quando se alega que o 
ato em si é honesto, ou comparativas, quando buscar-se o que poderia ter sido feito que fosse mais justo. 
266 Isso continua a ocorrer pelo resto no manual, ou seja, em todos os estados de causa categorizados sob 
a qualidade assumptiva. Na compensação, há um tópico chamado ipsa compensatio; na reconvenção, a 
ipsa relatio; na remoção, uma ipsa remotio; na súplica, uma ipsa deprecatio. 
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do pressuposto que a definição da lei é patente, e o réu nela não se enquadra; b) a própria 

qualidade absoluta (ipsa qualitas absoluta; RLM, p. 344, ll. 10-13; ll. 26-30), que pertence 

somente à defesa e é responsável por reivindicar que o réu agiu conforme seu direito.  

O acusador se opõe à qualidade absoluta de duas maneiras; pela negação (RLM, 

p. 344, l. 11; ll. 28-29), se disser que o réu não tinha o direito de fazer o que fez, ou pela 

oposição (RLM, p. 344, ll. 12-13; ll. 29-30), se afirmar que o réu, embora estivesse no seu 

direito, não deveria ter atuado como atuou; c) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; 

RLM, p. 344, ll. 13-16; p. 344, l. 30 – p. 345, l. 3), que é idêntico aos encontrados nos 

estados anteriores; d) a conjectura da vontade (voluntatis coniectura; RLM, p. 345, ll. 4-

7) se diferencia da voluntas presente nos outros status pelo fato de nunca aduzir 

argumentos a partir das circumstantia personarum, mas apenas dos fatos pretéritos, com 

os quais se conecta para investigar se o acusado tinha ou não a intenção de provocar 

danos; além disso, a voluntatis coniectura não é aplicada em um trecho delimitado e 

específico de discurso oratório, ela se dissolve por toda a fala, seja da acusação, seja da 

defesa. Por fim, temos e) a qualidade conclusiva (qualitas conclusiva; RLM, p. 345, ll. 6-

8), o último tópico também do estado de causa de definição. A qualidade absoluta legal 

(RLM, p. 345, ll. 9-14) ocorre quando o réu se defende por uma lei, e apresenta todos os 

tópicos acima, só que antecedidos pelos seguintes: a) a proposição do crime (propositio 

criminis); b) a letra da lei (scriptum), em que se apresenta, então, a qualidade absoluta 

legal; c) a interpretação da letra da lei contrária à letra da lei (interpretatio scripti 

contraria scripto). Nenhum destes tópicos é explicado aqui, nem há nenhum exemplo nas 

Institutiones Oratoriae de qualidade absoluta legal267.  

Hermógenes ministra a ἀντίληψις, sua qualidade absoluta, em uma lição bem mais 

desenvolvida, que subordina a esse status quinze tópicos268, afirmando, ainda, que sua 

                                                           
267 A Rhetorica ad Herrenium (II, 19-20) e o De Inventione (II, 62-65) ressaltam a forte conexão que a 
qualidade absoluta mantém com as matérias legais, mas nenhum dos dois textos elabora uma claríssima 
distinção entre qualidade absoluta racional e legal tal como temos em Sulpício Vítor.  
268 Os seguintes: a) ἡ προβολή; b) τό μόριον τοῦ δικαίου; c) τό πρόσωπον; d) ἡ ὅρος; e) ὁ συλλογισμός; f) 
ἡ γνώμη νομοθέτου; g) ἡ πηλικότης; h) τὸ πρός τι; i) ἡ αυτή αντίληψις; j) ἡ μετάληψις; k) ἡ ἁντιθέσις; l) ἡ 
ἑτέρα μετάληψις; m) ἡ θέσις; n) ἡ ποιότης; o) ἡ γνώμη. Reuter (1893, pp. 96-97), quanto à qualidade 
absoluta, observa parcialmente a relação entre os tópicos de Sulpício Vítor e Hermógenes. Ademais, 
Reuter coloca, entre os tópicos das Institutiones Oratoriae, um chamado epilogica quaestio. A questão 
epilógica não aparece em nenhuma lição de nosso manual, está presente, contudo, na arte de 
Fortunaciano (e.g., RLM, p. 108, l. 13; p. 105, ll. 11-12; l. 24; nesta última passagem, o tópico vem listado 
sob a qualidade absoluta).  
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divisão está incompleta (Rabe, p. 67, ll. 19-21)269. Cabe afirmar com segurança, contudo, 

que o τό μόριον τοῦ δικαίου (Rabe, p. 65, ll. 21-22) tem a mesma função que o finitivum 

praecedens; que a ipsa qualitas absoluta corresponde à ἡ αυτή αντίληψις (Rabe, p. 67, ll. 

1-3), por sua vez semelhante ao ius absolutum presente alhures em nosso autor (RLM, p. 

326, ll. 30-32); que o a summo ad imum aparece, em Hermógenes, sob os tópicos 

πηλικότης e πρός τι (Rabe, p. 66, l. 17 – p. 67, l. 1)270; e, finalmente, que a coniectura 

voluntatis e qualitas conclusiva se identificam, respectivamente, com a γνώμη e a ποιότης 

(Rabe, p. 67, ll. 18-19; p. 61, ll. 6-20). 

 

F3 – Assuntiva 

Enquanto na qualidade absoluta o réu pleiteia que agiu corretamente, alegando 

que o ato cometido foi justo per se, a qualidade assuntiva busca justificativa em elementos 

exteriores às ações praticadas pelo acusado. Sulpício Vítor não nos explica o que é a 

qualidade assuntiva, assim como não explicou a qualidade absoluta nas páginas a ela 

dedicadas, mas sua natureza é plenamente compreendida pelo manual ciceroniano (De 

Inv., II, 71), pelo texto de Hermógenes (Rabe, p. 75, ll. 11-17), e pelas palavras de 

Quintiliano (Inst. Orat., VII, 4, 7). O autor grego chamava esse status de ἀντίθεσις (Rabe, 

p. 72 – p. 76, l. 2); todavia, as Institutiones Oratoriae categorizam, sob a qualitas 

assumptiva, quatro estados de causa claramente independentes entre si, os quais são 

tratados mais ou menos pelos mesmos tópicos, como brevemente observado, inclusive 

por listas específicas, por Reuter (1893, pp. 98-99). 

 

F3a – Compensação 

Há compensação quando o réu se defende alegando que o dano provocado, e 

assumido, resultou em algo bom. Seus tópicos são os seguintes271: a) o prescritivo 

precedente (praescriptivum praecedens; RLM, p. 345, ll. 27-31), que não ocorre em 

nenhum dos outros três estados de qualidade assuntiva, está listado entre as partes da 

translatio; b) a proposição do crime (propositio criminis; RLM, p. 345, ll. 31-32) nada 

                                                           
269 “Ταυτὶ δέ οὐχ ὡς διαιροῦντες εἵπομεν – πολλά γάρ παρεῖται – ἀλλ` ὅσον ἐνδείξασθαι τήν φύσιν τῶν 
κεφαλαίων” [não falamos destes elementos como uma verdadeira divisão – pois há outros – mas como 
demonstração da natureza dos tópicos]. 
270 “Ἐν δὲ τούτοις, λέγω τῇ πηλικότητι καὶ τῷ πρός τι, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐμπίπτει ἀναγκαίως” 
[Nestes, quero dizer, na quantidade e na relação, é necessário a incidência do do começo ao fim]. 
271 Montefusco (1986, p. 118) observa que, entre os “minores”, Sulpício Vítor é o único a fornecer um 
conjunto de tópicos específicos para a compensatio. 
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mais é do que a acusação que se faz contra o réu; nos outros estados de causa da qualitas 

assumptiva, a propositio criminis ocupa o primeiro lugar das listas; c) o lugar comum a 

partir das causas (locus communis ex causis; RLM, p. 345, l. 32 – p. 346, l. 1) pertence 

somente à defesa; trata-se de uma simples afirmação, com a qual o réu pleiteia que ele 

não deve ser julgado apenas pelo fato da tipificação legal, isto é, pela propostitio criminis, 

mas cabe que os juízes considerem todo o contexto em que a ação se deu; este tópico 

reaparece nas duas últimas qualidades assuntivas; d) a própria compensação (ipsa 

compensatio; RLM, p. 346, ll. 1-3) também é utilizada apenas pelo réu, e mostra como o 

malefício provocado, que dá origem ao julgamento, resultou num claro benefício272. 

Depois, temos e) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 346, ll. 3-5), que 

confere ao estado de causa proximidade com a conjectura, visto que a narração dos atos 

pretéritos é de capital importância; f) a comparação (comparatio; RLM, p. 346, ll. 5-8), 

que ocorre quando os oradores discursam sobre os benefícios e malefícios da atuação do 

réu; g) a transferência (translatio; RLM, 346, ll. 9-15), usada pela acusação, ocorre a partir 

do fato (ex re), quando o acusador diz que o réu devia ter agido de outra maneira, ou a 

partir da pessoa (ex persona), quando se argumenta que o acusado não tinha autoridade 

para tomar a decisão que causou o dano; h) a vontade (voluntas; RLM, p. 346, ll. 15-18), 

pela qual acusação e defesa contendem quanto à intencionalidade do réu; e, por fim, i) a 

qualidade conclusiva (qualitas conclusiva), que nosso autor não explica aqui justamente 

porque o tópico já foi discutido tanto no estado de definição como na qualidade 

absoluta273.  

Na compensatio, a preceituação fornecida por Sulpício Vítor se aproxima bastante 

da lição da Retórica a Herênio, que nomeia esse tipo de ação de comparatio274. A natureza 

do status é explicada de maneira semelhante (Rhet. ad Her., II, 14, 21), com uma 

                                                           
272 Em todos os estados de causa da qualidade assuntiva, Sulpício Vítor categoriza um tópico pelo qual se 
discute as matérias que determinam a natureza da qualidade em questão. Ou seja, sob a relatio há um 
tópico chamado ipsa relatio; sob a remotio, uma ipsa remotio; finalmente, sob a deprecatio, uma ipsa 
deprecatio. Em Hermógenes, o processo é o mesmo. O quarto tópico da assuntiva é ocupado pela αὐτή 
ἀντIθεσις, que é substituído, em cada caso, pelo tópico que carrega o tipo específico de argumentação 
que se quer usar: ἀντιστατική, ἀντεγκληματική, μεταστατική, σὐγγνωμονική (Rabe, p. 72, ll. 5-7). 
273 A tríade translatio, voluntas e qualitas conclusiva se repete nos dois estados seguintes de qualidade 
assuntiva, ficando ausente apenas no último, a deprecatio. 
274 Não passou desapercebido por Montefusco (1986, pp. 116-117) que a diferença de nomenclatura pode 
fazer com que se considere a existência de gêneros diferentes de causas. Com o termo comparatio, 
espera-se que haja uma simples ponderação entre duas matérias, abrindo espaço para que o réu possa, 
nas ações ditas comparativas, alegar que ele evitou que um dano maior fosse provocado. Na lição das 
Institutiones Oratoriae, o termo compensatio dá uma ideia um pouco diferente, visto que dois fatos são 
concatenados numa relação de causa e consequência. Em Quintiliano (VII, 4, 12), explicita-se que o ponto 
principal é a prevenção de que algo pior ocorresse. 
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diferença pontual, isto é, enquanto nosso autor fala de relação entre benefício e malefício, 

a Retórica a Herênio opõe, à alegação do réu, o que o acusador julga que deveria ter 

ocorrido; ainda assim, essa ação retoma o que se encontra sob os tópicos ipsa compensatio 

e comparatio. Em seguida, é possível observar o tópico da translatio ex persona quando 

a Retórica a Herênio diz ser oportuno discutir a autoridade do réu. Depois, o texto leva 

em conta a contenda que versa sobre a intencionalidade do réu, ficando patente, portanto, 

o tópico da voluntas. Ao lembrar que cabe determinar se a atitude poderia ter sido evitada 

(Rhet. ad Her., II, 14, 22), leva-se em conta o mesmo problema que se fundamenta pelo 

tópico da translatio ex re. Por fim, ministra-se que o réu deve mostrar aos juízes as 

circunstâncias, tempus e locus, da situação, o que nosso autor chama de a summo ad 

imum.  

Cícero se afasta de Sulpício Vítor à medida que considera que ações de 

comparatio são tratadas inclusive pelo gênero deliberativo (De Inv., II, 76) e possuem 

outros estados de causa; no exemplo que ele cita, que, assim como o das Institutiones 

Oratoriae, também tem natureza militar, há definição e conjectura (De Inv., II, 72; 74). 

De qualquer modo, é possível encontrar facilmente preceituação do a summo ad imum 

(De Inv., II, 78), do tópico comparatio (De Inv., II, 75), da translatio ex re (idem) e da 

voluntas (“quo animo (...) factum sit”; De Inv., II, 77).  

Hermógenes, por sua vez, prevê que há espécies diferentes de causas assuntivas, 

o que se percebe pela observação de que o quarto tópico das ἀντιθέσεις pode ser ocupado, 

em cada caso, por um tipo diferente de argumentação, entretanto, ele não efetua uma 

divisão explícita de status como fazem os manuais latinos de que acima falamos. Na 

verdade, ele considera que os diferentes tipos de ações assuntivas se relacionam não só 

com outros estados de causa, mas também entre si (Rabe, p. 73, ll. 7-9)275, fazendo com 

que, em sua arte, tenhamos uma mesma lista de tópicos para todas as assuntivas, o que é 

congruente com o fato de Sulpício Vítor discriminar tópicos que se repetem entre os status 

da qualitas assumptiva. A proposito criminis aparece sob o nome προβολή (Rabe, p. 72, 

l. 10); a διάνοια (Rabe, p. 72, ll. 18-20) corresponde ao locus communis ex causis; por 

ipsa compensatio, temos a ἀντιστατική, que Hermógenes não explica, se limitando a lista-

la junto aos outros tipos de assuntivas; a comparatio é chamada πρός τι (Rabe, p. 73, ll. 

14-15); a translatio ex re aparece como μετάληψις (Rabe, p. 73, ll. 13-14), enquanto a 

                                                           
275 “Ὅλως τε πᾶσαι αἱ ἀντιθετικαὶ ἀλλήλαις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον συμπλέκονται, καὶ οὐ μόνον ἀλλήλαις 
ἀλλὰ καὶ ἄλλαις στάσεσιν”; [Geralmente, todas as assuntivas se complementam na maioria das vezes, 
não só entre si, mas também com outros estados de causa]. 
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ἐτέρα μετάληψις (Rabe, p. 74, ll. 9-11) se identifica com a translatio ex persona; voluntas 

e qualitas conclusiva são nomeadas, respectivamente, como γνώμη e ποιότης (Rabe, p. 

74, ll. 14-15). Além desses paralelismos bem evidentes, Hermógenes também considera, 

sob o tópico ὄρος, a presença do a summo ad imum (Rabe, p. 72, ll. 16-18); enfim, a 

resposta que o réu dá à translatio ex persona, idêntica à prevista nas Institutiones 

Oratoriae (RLM, p. 346, ll. 14-15), é chamada por Hermógenes de ἀντίληψις (Rabe, p. 

74, ll. 11-14). 

 

F3b – Reconvenção 

Sulpício Vítor determina que a reconvenção só pode ocorrer incidindo sobre outro 

estado de causa (RLM, p. 346, l. 22)276; no exemplo citado, o Pro Milone, há reconvenção 

sobre conjectura, que demanda, então, todos os seus tópicos específicos (RLM, p. 346, ll. 

25-30). Nosso autor descreve a natureza da relatio apenas quando ensina o tópico 

homônimo (RLM, p. 347, ll. 5-6), ou seja, ocorre quando se argumenta que a vítima 

mereceu sofrer o crime perpetrado277; ademais, ensina-se que, por isso, o acusador elabora 

uma defensa da vítima, enquanto o réu a acusa (RLM, p. 346, ll. 21-23); com exceção da 

ipsa relatio, que substitui a ipsa compensatio do estado de causa precedente, todos os 

seus tópicos já foram ensinados (RLM, p. 346, ll. 23-25)278: a) proposição do crime 

(propositio criminis); b) a própria reconvenção (ipsa relatio); c) transferência 

(translatio), que pode ficar inativa279; d) vontade (voluntas); e e) qualidade conclusiva 

(qualitas conclusiva). A particularidade que chama atenção na lição é que a reconvenção 

                                                           
276 Montefusco (1986, p. 120) observa que esta lição de Sulpício Vítor prevê a relação entre dois status, 
um principalis, outro incidens. Embora nosso autor não mencione aqui que existe um estado de causa 
principalis, a ideia não é alheia às Institutiones Oratoriae, visto que o assunto fora explicado 
anteriormente no manual, momento em que se usou o próprio Pro Milone como exemplificação (RLM, p. 
318, ll. 1-21).  
277 Tal como dito no De Inventione (II, 78) e na Institutio Oratoria de Quintiliano (VII, 4, 8). Ademais, os 
termos gregos que identificam esse estado de causa, ἀντέγκλημα no texto de Quintiliano (idem) e de 
Hermógenes (Rabe, p. 39, ll. 3-5), e κατ` ἀντέγκλημα em Júlio Vítor (RLM, p. 381, ll. 26-27), designam 
propriamente contra-acusação (apud MONTEFUSCO, 1986, pp. 119-120). 
278 Consequentemente, os paralelismos que observamos entre Sulpício Vítor e Hermógenes, no que tange 
aos tópicos, se repetem aqui, bem como haverão de se repetir nos outros tipos de qualidade assuntiva. 
Isso ocorre porque, como explicamos, Hermógenes oferece uma única lista de tópicas para todas as suas 
ἀντίθεσεις. Ademais, assim como ocorreu na compensatio, Sulpício Vítor é o único rétor entre os minores 
de Halm a estabelecer tópicos determinados para a relatio (apud MONTEFUSCO, 1986, p. 123). 
279 Nosso autor considera que no Pro Milone não seria possível exigir que o réu instaurasse uma ação 
judicial contra a vítima antes de perpetrar o crime, aparentemente porque, fundamentando-se na 
conjectura, ele afirma que embustes foram praticados. Semelhantemente, Cícero (II, 79) e a Retórica a 
Herênio (II, 22) afirmam, nas suas lições, que cabe fazer tal exigência, o que configura uso claro de 
translatio.  
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se mistura à comparação (RLM, p. 346, l. 35). Neste sentido, nota-se que nosso autor se 

aproxima bastante de Hermógenes, que previu, como vimos acima, a relação das 

assuntivas entre si mesmas e entre os outros estados de causa (Rabe, p. 73, ll. 7-9). Mais 

que isso, o próprio Hermógenes estabelece um exemplo em que compensatio e relatio se 

manifestam simultaneamente (Rabe, p. 73, l. 5). A ponderação de que dentro da relatio 

cabe uma compensatio foi feita também por Cícero (II, 80) e pela Retórica a Herênio (II, 

22), que apresentam lições semelhantes do assunto. De qualquer modo, o texto 

ciceroniano ministra a matéria de maneira bem mais desenvolvida (MONTEFUSCO, 

1986, pp. 121-122), afirmando, inclusive, como as Institutiones Oratoriae, que a 

compensatio comporta outros estados de causa (De Inv., II, 79). 

 

F3c – Remoção 

Nosso autor define a remotio por uma tautologia, dizendo que há remoção quando 

o réu remove a culpa de si (RLM, p. 347, ll. 14-15); ao que ele acrescenta duas espécies 

de remoção, as motivadas pela necessidade e as fundamentadas na ordenação de 

alguém280. Na lista de tópicos desse estado de causa, temos a) a proposição do crime 

(propositio criminis; RLM, p. 347, ll. 26-28); b) a definição precedente (finitivus 

praecedens)281; c) o lugar comum a partir das causas (locus communis ex causis; RLM, p. 

348, ll. 3-6); d) a própria remoção (ipsa remotio; RLM, p. 348, ll. 7-8); e) a transferência 

(translatio; RLM, p. 348, ll. 16-21), que pode ser simples (simplex) ou comparativa 

(comparativa); f) o do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 348, ll. 8-13); g) a 

vontade (voluntas); e h) a qualidade conclusiva (qualitas conclusiva).  

Há duas particularidades que chamam atenção. Em primeiro lugar, a remotio é a 

única categoria da qualitas assumptiva que apresenta definição precedente, primeiro 

tópico da qualitas absoluta, fazendo com que, nesta particularidade, Sulpício Vítor 

mantenha um paralelo inclusive com a ὅρος de Hermógenes (Rabe, p. 72, ll. 10-12), que, 

no manual grego, se avizinha da ἀντίληψις, termo este que designa, por sua vez, casos de 

qualidade absoluta, como se Hermógenes considerasse que, a depender da definição, é 

possível esperar uma justificação do ato per se. Em segundo, embora já tenhamos visto 

translatio que se subdivide em duas, é só aqui que temos os elementos simplex e 

                                                           
280 Igual ocorre em Rhet. ad Her., II, 26; De Inv., II, 86; Quint., Inst. Orat., VII, 4, 13-15. 
281 Sulpício Vítor diz que a exemplificação fornecida nessa lição não comporta o uso do finitivus praecedens 
(RLM, p. 347, ll. 29-30). Todavia, anteriormente, quando ele estabeleceu os tópicos, ele não afirmou, 
como costuma fazer, que o tópico ocorre apenas em alguns casos (aliquando).  
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comparativa. Como nosso autor tem por hábito explicar os tópicos pela sua aplicação em 

exemplos, e o exemplo particular fornecido na lição da remotio não comporta o uso da 

translatio (“Deinde est translatio, quae in hac causa forsitan cessat”; RLM, p. 348, ll. 16-

17)282, fica difícil saber exatamente o que cada uma dessas transferências significa. Pelo 

brevíssimo comentário de Sulpício Vítor, tem-se a impressão de que translatio simplex e 

comparativa são idênticas, respectivamente, à translatio ex persona e à ex re (RLM, p. 

348, ll. 17-21)283. De qualquer modo, as Institutiones Oratoriae não dão nenhuma 

justificativa que explique a nova terminologia. 

No De Inventione (II, 87), Cícero diz que, na remoção, pode haver incidência, 

como nas outras qualidades assuntivas, de conjectura ou de outros estados de causa. 

Nosso autor levanta a mesma possibilidade; a diferença é que Sulpício Vítor cita 

especificamente a conjectura e a qualidade, e as conecta à acusação (RLM, p. 348, ll. 13-

16). Pela conjectura, o acusador responde à remotio se conseguir pôr à prova a existência 

da alegada necessidade. Usa-se a qualidade, provavelmente a absoluta, quando se 

argumenta que, mesmo consideradas as razões que impeliram o réu a agir como agiu, o 

crime cometido é ímpio demais para que fique sem punição. A Retórica a Herênio, por 

sua vez, fala apenas sobre a conjectura (II, 26). 

Por fim, nosso autor estabelece uma remotio legalis (RLM, p. 348, ll. 24-30), que 

tem a particularidade de apoiar a remoção da culpa em alguma lei específica. Para esses 

casos, nosso autor estabelece outros dois tópicos que se somam aos expostos 

anteriormente, contudo ele não exemplifica nenhum dos dois: a) a letra da lei (scriptum), 

e b) a interpretação da letra da lei por parte do acusador (interpretatio scripti ex parte 

accusatoris).  

 

F3d – Súplica 

 Nas Institutiones Oratoriae, o réu utiliza deprecatio quando pede perdão pelo 

crime interpondo uma justificativa aos juízes, o que deveria acontecer apenas em 

julgamentos de crimes manos graves. Diferentemente do que ocorre em todos os outros 

                                                           
282 “Depois há a transferência, que, talvez, fica inativa nesta causa” 
283 “(...) si potuerit accusator dicere: ‘etiamsi faciendum erat, referre utique ad senatum vel ad populum 
debuisti, non tuo arbítrio facere’. Sed hanc translationem diximus aut simplicem esse aut comparativam: 
comparativam autem, ut si dicamus omnia potius reum pati debuisse quam facere quod fecit”; [se o 
acusador pudesse dizer: “ainda que se devesse fazê-lo, você deveria, sobretudo, consultar o senado ou o 
povo, e não proceder de acordo com seu arbítrio”. Mas dissemos que esta transferência é ou simples ou 
comparativa; comparativa, por sua vez, como se dissermos que cabia que o réu, de preferência, 
suportasse tudo a fazer o que fez] 
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estados de causa, aqui Sulpício Vítor estabelece duas listas de tópicos, ambas com quatro 

elementos, uma para a acusação, outra para a defesa. Ao réu, cabe o uso de a) proposição 

do crime (propositio criminis; RLM, p. 349, ll. 5-6); b) lugar comum a partir das causas 

(locus communis ex causis; RLM, p. 349, ll. 6-9); c) própria súplica (ipsa deprecatio); d) 

do sumo ao ínfimo (a summo ad imum; RLM, p. 349, ll. 9-11). O acusador, então, 

responde às argumentações da defesa utilizando a) o semelhante (par; RLM, p. 349, ll. 

12-14); b) a ocupação (occupatio; RLM, p. 349, ll. 14-16); c) a vontade conjectural 

(coniecturalis voluntas; RLM, p. 349, ll. 17-18); d) a qualidade conclusiva (qualitas 

conclusiva; RLM, p. 349, ll. 18-19). Com exceção da occupatio, que usa a justificativa 

fornecida pelo réu para argumentar que sua desculpa é, na verdade, um potencializador, 

todos os outros tópicos já foram fornecidos e discutidos anteriormente. Contudo, a lição 

dos tópicos fornecida neste estado de causa apresenta dois problemas específicos. Em 

primeiro lugar, o tópico da voluntas, que aparece em todas as outras qualitates 

assumptivae, vem aplicado no exemplo fornecido sob o locus communis ex causis, ainda 

que ele não se encontre expressamente listado (RLM, p. 349, ll. 7-9)284. Ademais, algo 

semelhante ocorre com a qualitas conclusiva; Sulpício Vítor a coloca na segunda lista de 

tópicos, aquela que é utilizada pela acusação porque responde aos tópicos usados do réu, 

mas, mesmo assim, ao concluir a exposição da matéria, ele considera o uso da qualidade 

conclusiva também pela defesa, visto que ela diminui a culpa do acusado (RLM, p. 349, 

ll. 18-19)285. 

Se comparada com os manuais latinos mais célebres, a deprecatio de Sulpício 

Vítor apresenta algumas particularidades. Tanto a Retórica a Herênio (II, 23) como o Da 

Invenção (II, 94) consideram que o pedido de perdão, chamado concessio, se subdivide 

em duas espécies, deprecatio e purgatio, esta, por sua vez, se manifesta de três formas, 

imprudentia, necessitudo e fortuna ou casus286. Apesar da recorrência do termo 

deprecatio, a súplica de nosso autor se assemelha à purgatio de Cícero e da Retórica a 

Herênio, porque, neles, a deprecatio não apresenta uma justificativa para o ato, trata-se 

                                                           
284 “(...) si consulto et nocendi voluntate sit facta, severe puniatur; sin vero non culpa hominis, ut sit impune 
et detur venia”; [que ele seja punido de modo severo se [o ato] foi praticado intencionalmente e com 
vontade de causar mal; se, porém, não houver culpa do homem, que ele fique sem punição, e seja 
concedido o perdão]. 
285 “Qualitas conclusiva est, qua, ut saepe iam diximus, in epilogo vel exaggeratur culpa vel extenuatur”; 
[A qualidade conclusiva é com a qual, como já afirmamos de modo frequente, ou se exagera ou se atenua, 
no epílogo, a culpa]. 
286 Esses três tipos de justificativa encontram-se também em Quintiliano (Inst. Orat., VII, 4, 14-16; apud 
MONTEFUSCO, 1986, p. 132), que, ademais, usa deprecatio da mesma forma que Cícero e a Retórica a 
Herênio (Inst. Orat., VII, 4, 17). 
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de simples pedido de perdão. Montefusco (1986, pp. 135-134) observa essa disparidade 

entre os textos e conclui que Sulpício Vítor comete um erro terminológico, como se 

supostos acertos e erros das Institutiones Oratoriae dependessem do vocabulário usado 

por artes retóricas estabelecidas anteriormente. De qualquer modo, fica claro que nosso 

autor simplifica as matérias desses outros latinos, ou seja, há aqui apenas um gênero de 

perdão, que é idêntico à purgatio daqueles manuais, sem apresentar, contudo, os três 

subtipos previstos. Ao compararmos os preceitos de Sulpício Vítor com as lições de 

Cícero e da Retórica a Herênio, a simplicidade da matéria parece plenamente justificável.  

Naqueles manuais, admite-se que a mera súplica, isto é, desacompanhada de 

justificativa, chamada deprecatio, não convém aos julgamentos (De Inv., II, 104) ou não 

pode ser usada no tribunal (II, 26), fazendo com que ela esteja em desacordo com o 

aparente objetivo principal das Institutiones Oratoriae, que é o de prezar sobretudo pela 

atuação no fórum. Além disso, os tipos de justificação (necessidade, acaso e ignorância) 

não são expressamente ministrados por Sulpício Vítor, mas eles se encontram no texto. 

Necessidade e acaso se identificam com a desculpa em que o réu se apoia quando usa o 

estado da remoção. Bem entendido, o acusado interpõe um acidente casual e alega que, 

por isso, ele cometeu o crime por necessidade, como deixa evidente o tratamento da 

remotio (RLM, p. 348, ll. 5-6)287. A ignorância, por sua vez, encontra-se no exemplo 

ministrado na própria deprecatio das Institutiones Oratoriae, um caso em que um jovem 

é acusado de ter agredido um conviva porque estava bêbado (RLM, p. 349, ll. 1-3). Por 

fim, como observa a própria Montefusco (1986, p. 133), Hermógenes estabelece a 

concessão como um gênero simples, isto é, que não possui as repartições oferecidas nos 

manuais latinos de que acima falamos, e diferencia a συγγνώμη (concessio) da μετάστασις 

(remotio) pela presença ou ausência de responsabilidade do réu (Rabe, p. 39, ll. 6-14). 

Isso faz com que a matéria ministrada por Hermógenes seja muito semelhante ao texto de 

Sulpício Vítor, visto que a deprecatio de nosso autor é também simples, e as espécies de 

justificativas dos outros latinos encontram-se na sua remotio, o que instaura uma 

correlação entre os dois estados de causa; de fato, a exemplificação da concessão de 

                                                           
287 “(...) si voluntate sit factum, plectatur ille qui fecerit, sin vero necessitate, non veniat ad poenam hominis 
culpa fortuna”; [se foi praticado intencionalmente, que seja punido aquele que o tenha elaborado, se, na 
verdade, por necessidade, que não se puna um homem baseando-se no acaso]. Ademais, Cícero (De Inv., 
96-98), assim como Sulpício Vítor, fornece exemplos de casos em que uma tempestade impulsionou as 
ações do réu. 
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Hermógenes (Rabe, p. 39, ll. 15-16)288 é bem parecida com o caso oferecido por nosso 

autor na remoção (RLM, p. 347, ll. 21-22)289.  

 

 

1.G: Estados de causa legais: a letra da lei e a vontade 

 Não existe nenhuma passagem nas Institutiones Oratoriae que explique qual a 

verdadeira diferença entre um estado de causa legal e um racional. Com o apoio de 

passagens de outros textos antigos (Rhet. ad Her., I, 19; Cic., De Inv., I, 17; Quint., Inst. 

Orat., III, 5, 4), vemos que as questões legales se diferenciam das rationales por se 

fundamentarem sobre uma norma escrita; essa distinção não é enunciada por nosso autor, 

mas ele parece por ela operar. Mesmo assim, o leitor de Sulpício Vítor enfrenta o 

problema de constatar a presença de espécies de ações legais entre os status rationales, 

afinal, ele ofereceu uma remotio legalis (RLM, p. 348, ll. 24-30) e uma qualitas absoluta 

legalis (RLM, p. 345, ll. 9-14)290. Fica claro, contudo, que essas espécies racionais são 

assim chamadas só porque o réu utiliza uma lei para se defender, enquanto que aqui, nos 

status legales, a prescrição legal é o objeto primeiro de toda a discussão, ou seja, a lei não 

funciona como mera ferramenta de defesa. 

 O texto de Sulpício Vítor sobreviveu até um ponto em que somente a lição do 

primeiro estado de causa legal, o scriptum et voluntas, está completa291. Neste estado de 

causa, são listados dez tópicos, dos quais muitos são idênticos a homônimos já vistos 

anteriormente, entre os estados racionais: a) a proposição da letra da lei (propositio scipti; 

RLM, p. 351, ll. 27-28), que difere da propositio criminis só na nomenclatura292; b) a 

interpretação da letra da lei (interpretatio scripti; RLM, p. 351, ll. 28-35), que, 

aparentemente, pertence somente à defesa, se assemelha parcialmente a um tópico da 

                                                           
288 “συγγνώμης δὲ παράδειγμα οἱ δέκα στρατηγοὶ οἱ διὰ τὸν χειμῶνα μὴ ἀνελόμενοι τὰ σώματα καὶ 
κρινόμενοι”; [exemplo de concessão é o caso dos dez generais que, devido a uma tempestade, não 
recolheram os cadáveres e são acusados]. 
289 “Imperator militum corpora in proelio peremptorum revehebat in patriam; orta tempestate cadavera 
abiecit; laesae fit reus rei publicae”; [Um comandante transportava para a pátria corpos de soldados 
mortos na guerra; surgida uma tempestade, ele se desfez dos cadáveres: é acusado de lesa-república]. 
290 Além dessas, temos um negotialis legalis (RLM, p. 342, ll. 7-16), que aparece em discursos deliberativos. 
O problema é que é difícil saber ao certo que tipos de matérias eram classificadas como negotiales 
(MONTEFUSCO, 1986, p. 99). De qualquer modo, observamos que todas as espécies legais vistas entre os 
status rationales estão categorizadas sob a qualitas.  
291 Restam também dois parágrafos que tratam do segundo estado legal, o leges contrariae, que não 
discutiremos em nossa dissertação porque a lição se interrompe durante a explicação dos tópicos.  
292 O mesmo ocorre em Hermógenes, que coloca no primeiro tópico, ao invés da προβολή, a προβολή 

ῥητοῦ (Rabe, p. 82, l. 5). 
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qualidade absoluta e da remoção; ademais, nosso autor preceitua que a interpretação da 

lei deve ocorrer pelo tópico do a summo ad imum, portanto conectada com a narração dos 

fatos.  

Os três tópicos seguintes, c) o semelhante (par; RLM, p. 351, ll. 35-37), d) o 

entrementes (interim), e e) o maior (maius; RLM, p. 351, ll. 37-39), são usados apenas 

pelo acusador e servem de resposta às alegações feitas pelo tópico anterior; o par e o 

maius já aparecerem na translatio e na deprecatio; o interim, por sua vez, é totalmente 

novo, mas nosso autor não o discute, limita-se a nomeá-lo; f) a vontade do legislador 

(legislatoris voluntas; RLM, p. 351, l. 39 – p. 352, l. 2) é um tópico que pertence tanto à 

defesa como à acusação; sua natureza, entretanto, parece ser idêntica à interpretatio 

scripti, visto que se busca a intenção da lei; Sulpício Vítor ensina que este tópico se 

mistura àquele (“permixtum est”), sem esclarecer qual a distinção entre os dois. Entre os 

tópicos restantes, dois são estados de causa racionais, g) definição (finis; RLM, p. 352, ll. 

2-3) e h) transferência (translatio; RLM, p. 352, ll. 3-4)293; e dois são recorrentes nos 

estados da qualidade assuntiva, i) qualidade conclusiva (qualitas conclusiva; RLM, p. 

352, ll. 5-6), e j) a vontade (voluntas; RLM, p. 352, ll. 4-5). 

A lição do scriptum et voluntas de nosso autor é muito breve, compreende menos 

de uma página, de modo que a semelhança com outros manuais latinos se limita à natureza 

da matéria, expressa pelos tópicos interpretatio scripti e legislatoris voluntas, e à 

consideração de que cabe julgar a intenção (voluntas) do acusado. Ademais, há ausência 

em Sulpício Vítor de uma série de espécies de scriptum et voluntas, as quais se encontram, 

como bem explicado por Montefusco (1986, pp. 154-165), sobretudo no De Inventione 

de Cícero (II, 122-124) e na Institutio Oratoria de Quintiliano (VII, 6, 2-11).  

Como frequentemente ocorre nos estados racionais, muitos dos tópicos do nosso 

autor encontram-se em Hermógenes (MONTEFUSCO, 1986, p. 166; REUTER, 1983, p. 

101), que lança mão do mesmo exemplo das Institutiones Oratoriae (RLM, p. 351, ll. 24-

26; Rabe, p. 82, ll. 11-13). Por propositio scripti, temos a προβολή ῥητοῦ (Rabe, p. 82, ll. 

10-12); por interpretratio scripti e legislatoris voluntas, que em Sulpício Vítor parecem 

ter a mesma utilização, temos a διάνοια (Rabe, p. 82, ll. 13-18) e a πάλιν διάνοια τοῦ 

νομοθέτου (Rabe, p. 83, ll. 2-8); o par se assemelha a dois tópicos do autor grego, isto é, 

o τό μὴ προσδιωρίσθαι (Rabe, p. 82, l. 19 – p. 83, l. 2) e a ἀντίθεσις (Rabe, p. 83, ll. 11-

12); por finis, temos a ὅρος (Rabe, p. 83, ll. 10-11); pela translatio, Hermógenes apresenta 

                                                           
293 Também presente na lição de Cícero (De Inv., II, 123), que, na mesma passagem, atesta haver 
proximidade entre o scriptum et voluntas e a qualitas assuntiva. 



 

110 
 

a μετάληψις (Rabe, p. 83, ll. 12-14) e a ἑτέρα μετάληψις; finalmente, pela voluntas, temos 

a γνώμη294. 

 

 

2. Esquema dos status causae e seus tópicos nas Institutiones Oratoriae 

1. Rationales 

1.1. Coniectura 

1.1.a. Probationum Expetitio 

1.1.b. Facultas 

1.1.c. Voluntas (praecedens ou insequens) 

1.1.d. A summo ad imum 

1.1.e. Ius Absolutum (aliquando) 

1.1.f. Derivatio 

1.1.g. Veri similis Probatio 

1.2. Finis 

 1.2.a. Finis 

 1.2.b. Contraria Definitio 

 1.2.c. Legislatoris Voluntas 

 1.2.d. Voluntatis Coniectura 

 1.2.e. Qualitas conclusiva 

1.4. Qualitas 

 1.4.a. Negotialis 

  1.4.a.1. Legalis 

    1.4.a.1.a. Legitimum 

    1.4.a.1.b. Iustum 

    1.4.a.1.c. Utile 

    1.4.a.1.d. Possibile 

    1.4.a.1.e. Honestum 

1.4.a.2. Rationalis 

  1.4.a.2.a. Ius Naturale 

                                                           
294 Hermógenes, tal como nosso autor, tem a prática de, por vezes, não explicar um tópico em um 
determinado estado de causa porque ele já o fez em uma lição anterior. A ἑτέρα μετάληψις, que se 
assemelha à translatio ex persona de Sulpício Vítor, está em Rabe, p. 74, ll. 9-11; a γνώμη foi explicada em 
Rabe, p. 61, ll. 15-18. 
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1.4.a.2.b. A summo ad imum 

1.4.a.2.c. Futuri Temporis Ratio (aliquando) 

 

 1.4.b. Absoluta 

  1.4.b.1. Rationalis 

   1.4.b.1.a. Finitivum Praecedens 

   1.4.b.1.b. Ipsa Qualitas Absoluta 

   1.4.b.1.c. A summo ad imum 

   1.4.b.1.d. Voluntatis Coniectura 

   1.4.b.1.e. Qualitas Conclusiva 

  1.4.b.2. Legalis 

   1.4.b.2.a. Propositio Criminis 

   1.4.b.2.b. Scriptum 

   1.4.b.2.c. Interpretatio Scripti Contraria Scripto 

   1.4.b.2.d. Finitivum Praecedens 

   1.4.b.2.e. Ipsa Qualitas Absoluta 

   1.4.b.2.f. A summo ad imum 

   1.4.b.2.g. Voluntatis Coniectura 

   1.4.b.2.h. Qualitas Conclusiva 

 1.4.c. Adsumptiva 

  1.4.c.1. Compensatio 

   1.4.c.1.a. Praescriptivum Praecedens (aliquando) 

   1.4.c.1.b. Propositio Criminis 

   1.4.c.1.c. Locus Communis ex Causis 

   1.4.c.1.d. Ipsa Compensatio 

   1.4.c.1.e. A summon ad imum 

   1.4.c.1.f. Comparatio 

   1.4.c.1.g. Translatio 

   1.4.c.1.h. Voluntas 

   1.4.c.1.i. Qualitas Conclusiva 

  1.4.c.2. Relatio 

   1.4.c.2.a. Propositio Criminis 

   1.4.c.2.b. Ipsa Relatio (hic incidens status et loci eius) 

   1.4.c.2.c. Translatio 
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   1.4.c.2.d Voluntas 

   1.4.c.2.e. Qualitas Conclusiva 

  1.4.c.3. Remotio 

   1.4.c.3.a. Propositio Criminis 

   1.4.c.3.b. Finitivus Praecedens 

   1.4.c.3.c. Locus Communis ex Causis 

   1.4.c.3.d. Ipsa Remotio 

   1.4.c.3.e. Translatio (simplex aut comparativa) 

   1.4.c.3.f. A summo ad imum 

   1.4.c.3.g. Voluntas 

   1.4.c.3.h. Qualitas Conclusiva 

   1.4.c.4. Deprecatio 

     Defesa: 

1.4.c.4.a. Propositio Criminis 

     1.4.c.4.b. Locus Communis ex Causis 

     1.4.c.4.c. Ipsa Deprecatio 

     1.4.c.4.d. A summo ad imum 

     Acusação: 

     1.4.c.4.a. Par 

     1.4.c.4.b. Occupatio 

     1.4.c.4.c. Voluntas Coniecturalis 

     1.4.c.4.d. Qualitas Conclusiva 

1.3.A Translatio 

 1.3.A.a Praescritivum Praecedens 

 1.3.A.b. Ipsa Translatio (ex persona; ex re; ou ex loco et tempore) 

 1.3.A.c. Par 

 1.3.A.d. Maius 

 1.3.A.e. A summo ad imum  

 1.3.A.f. Alia Translatio 

 1.3.A.g. A summo ad imum ex parte accusatoris 

1.3.B Praescriptio 

1.3.B.a. Propositio Scripti 

1.3.B.b. Homonymia vel Synonymia 

1.3.B.c. Deductio Generis ad Speciem 
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1.3.B.d. Finis Incidens 

1.3.B.e. A summo ad imum (aliquando) 

1.3.B.f. Translativa Qualitas 

1.3.B.g. Communis Qualitas 

1.3.B.h. Coniectura 

2. Legales 

 2.1. Scriptum et Voluntas 

  2.1.a. Propositio Scripti 

  2.1.b. Interpretatio Scripti (per locum a summo ad imum) 

  2.1.c. Par 

  2.1.d. Interim 

  2.1.e. Maius 

  2.1.f. Legislatoris Voluntas 

  2.1.g. Finis 

  2.1.h. Translatio 

  2.1.i. Voluntas 

  2.1.j. Qualitas Conclusiva 

 2.2. Leges Contrariae295 

  2.2.a. propositio scripti et interpretatio scripti 

  2.2.b. propositio scripti et interpretatio alterius scripti  

  2.2.c. utriusque legis voluntas 

  2.2.d. finis 

  2.2.e. comparatio vel legum ipsarum vel rerum 

  2.2.f. translatio (aliquando) 

  2.2.g. voluntas 

  2.2.h. qualitas 

 2.3. Collectio 

 2.4. Ambiguitas 

  

 

 

 

                                                           
295 A lição está incompleta, mas os tópicos, anotados por Montefusco (1986, p. 178) e por Reuter (1893, 
p. 102), são listados logo no início da seção. 
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Conclusão 

 

 Como vimos, as pesquisas dedicadas às Institutiones Oratoriae ainda são bastante 

incipientes. Em regra, nosso autor costuma ser mencionado sobretudo ao lado dos outros 

“minores”; ou, ainda, em estudos filológicos que se concentram nas escolhas editoriais 

de Halm. Por isso, não se encontram com facilidade análises dedicadas ao tratamento de 

Sulpício Vítor de seu principal objeto, os estados de causa. Isso ocorre mesmo entre os 

estudiosos que dedicaram ao nosso autor uma atenção especial. Leff, no seu doutorado 

sobre o assunto, se limita a tecer comentários apenas ao primeiro terço da obra; 

Montefusco, autora de um importantíssimo livro dedicado aos status, lista e, 

eventualmente, analisa de maneira muito breve os loci de Sulpício Vítor; González, por 

sua vez, em seus artigos, se restringe a considerações sobre a tese e a hipótese. 

 De qualquer modo, a crítica especializada, em geral, está de acordo quanto a duas 

questões: a) Sulpício Vítor deve ser datado entre os sécs. IV-V d.C. (sendo Heath, que o 

data no séc. II d.C uma exceção); b) nosso autor reproduz fielmente a obra de um rétor 

grego chamado Zenão, o qual teria vivido no séc. II d.C. Nosso trabalho, contudo, é muito 

crítico dessas afirmações, de modo que as descartamos por completo.  

Quando se apresenta argumentação para a datação, ela é resultado de evidências 

que dependem de um alto grau de especulação (como o silêncio em Quintiliano ou um 

suposto contexto histórico), ou de uma lógica completamente improcedente, isto é, a 

semelhança existente entre as categorias de Sulpício Vítor e de outros manuais, cuja 

datação é igualmente problemática, os coloca no mesmo período. Ora, em primeiro lugar, 

é mais do que comum encontrarmos paralelos de doutrina nas mais diversas artes 

retóricas, mesmo entre aquelas que sabidamente foram escritas em séculos bem distantes 

um do outro. Em segundo, ainda faltam estudos que mostrem com clareza todas as 

semelhanças e diferenças entre as Institutiones Oratoriae e outros manuais.  

 Quanto a Zenão, vimos que, dele, nada temos além de um nome, o qual é 

relativamente comum, se compararmos sua elevada ocorrência com a pouca 

documentação antiga de que dispomos. Uma vez que a obra do Zenão de Sulpício Vítor 

não chegou até nós, é impossível conhecer com segurança até que ponto nosso autor 

depende, se é que depende, de sua principal autoridade, visto que, nas Institutiones 

Oratoriae, só se pode observar com segurança, graças ao testemunho de Sulpício Vítor, 

os momentos em que sua doutrina se aparta da de seu professor, mas não quando ela dele 

se aproxima. Ademais, os estudiosos modernos confiam com absoluta segurança nas 
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palavras de Sulpício Vítor, isto é, que ele seguiu “sobretudo os preceitos de Zenão”, mas 

descartam o que nosso autor diz imediatamente depois, na linha seguinte, ou seja, que ele 

inseriu não poucas coisas, de outros autores, que ele julgou necessárias. 

 Sendo assim, ao investigarmos as Institutiones Oratoriae, nos concentramos 

principalmente na doutrina ali exposta, buscando tanto suas singularidades como suas 

proximidades com outros textos, para, deste modo, oferecermos um estudo que 

complemente a indispensável bibliografia que nos precede e tenha a pretensão de abordar 

questões ainda não muito desenvolvidas pelos críticos modernos. Nessa pesquisa, vimos 

que a exemplificação de Sulpício Vítor apresenta vários níveis de paralelos com 

exercícios declamatórios de Sêneca pai, Pseudo-Quintiliano e Calpúrnio Flaco, sendo que 

muitas controvérsias, apesar de geralmente mais desenvolvidas que os exemplos de nosso 

autor, aplicam a preceituação técnica das Institutiones Oratoriae, reproduzindo, em 

alguns casos, os mesmíssimos argumentos. 

 Depois, ao observarmos os estados de causa de Sulpício Vítor, oferecemos uma 

interpretação do sentido e do uso de cada um de seus tópicos, notando, então, que boa 

parte da doutrina de nosso autor é muito próxima da exposta em outros manuais, 

sobretudo da que se encontra em Hermógenes. Ademais, vimos que, apesar das diversas 

semelhanças, Sulpício Vítor tem algumas especificidades em sua doutrina, que levam, 

eventualmente, a problemas ulteriores que tentamos resolver. Por exemplo, a sua 

intellectio, elemento que, até onde sabemos, só aparece no De Rhetorica, pode ser 

erroneamente interpretada como iudicium, uma categoria retórica mencionada em outros 

textos. Ou ainda, o fato de nosso autor dizer que Cícero conhecia a intelecção, todavia 

não há menção explícita à intellectio em nenhuma passagem ciceroniana. Ao nos 

depararmos com tal problema, propomos que Sulpício Vítor só pode ter se baseado numa 

interpretação própria do De Oratore. 

 Outro grande problema que buscamos solucionar foi a maneira como nosso autor 

concebe as proximidades entre teses e hipóteses, as quais são postas, nas Institutiones 

Oratoriae, como questões vizinhas entre si, contudo, Sulpício Vítor não nos explica muito 

bem como teses e hipóteses se relacionam. Para nós, esta relação pode ser compreendida, 

ou completamente explicada, à luz dos capítulos finais dos Topica de Cícero, que, 

comedidamente, apresenta um claro e evidente paralelo entre os estados de causa e as 

questões teoréticas (genus cognitionis). E é exatamente neste particular que temas 

filosóficos parecem, a despeito do costumeiro silêncio dos autores, manter estreita relação 

com as práticas retóricas. 
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CAPÍTULO IV: Tradução 

Introdução 

 

Antes de tudo, cabe assinalar que não há, até aqui, tradução disponível das 

Institutiones Oratoriae, nem em português, nem em outra língua. Se ela pode servir de 

argumento à importância da tradução que ora apresentamos, essa lacuna impôs, antes, 

grande dificuldade ao nosso trabalho, já que não pudemos apoiar-nos no trabalho de 

outros tradutores. Isso não é desprezível, já que se tratava de traduzir texto que, como 

dissemos antes, apresenta lacunas e muitos passos de difícil interpretação. 

Como o texto é técnico, tentei reproduzir, em português, o caráter sucinto e direto 

da obra, respeitando o vocabulário técnico, retórico e jurídico do manual. Tentei preservar 

a literaridade do texto o máximo possível, deixando, na tradução, ambiguidades presentes 

no original. Como o latim permite, muita vez, a omissão de algumas palavras, procurei 

colocar, entre chevrons, vocábulos que, embora não existentes no manual, poderiam ser 

facilmente compreendidos por um leitor que conheça a língua latina, evitando, assim, 

maiores confusões. Mantive todas as palavras gregas, transliterando-as para nosso 

alfabeto e fornecendo, ao lado, entre colchetes, uma tradução para o português, salvo 

quando Sulpício Vítor oferece, ele próprio, uma tradução latina. Para facilitar a 

compreensão e identificação do leitor, os termos gregos foram colocados todos em itálico 

e no nominativo. 

 Quanto às notas, elas não almejam explicar a técnica retórica do manual, por duas 

razões; primeiro, porque foi exatamente isso que procuramos realizar, na medida do 

possível, com o estudo anteriormente apresentado; segundo, porque notas explicativas de 

matéria não poderiam não ser demasiadamente longas. Por isso, nossas notas se limitam 

a dar informações simples dos indivíduos mencionados e obras citadas pelo autor. 

Ademais, assinalamos as passagens que merecem atenção especial por trazerem à 

memória do leitor trechos de outros textos com que lidamos em nossa pesquisa. Por 

exemplo, mostramos a similaridade, senão igualdade, entre exemplificações; semelhaças 

quanto a uma definição técnica, etc.   

 

 

 



 

122 
 

Instituições Oratórias 

 Sulpício Vítor ao genro Marco Silão. Parece-me que exponho o que você me pedia 

com frequência. Reuni em ordem esses elementos que geralmente são ministrados sobre 

a arte da oratória, de acordo com a proposta de meus professores, tendo seguido, 

sobretudo, os preceitos de Zenão296, de tal forma, contudo, que de propósito preterisse 

algumas coisas, reportasse a maior parte com a ordem inalterada, inserisse não poucas 

extraídas de outros <autores>, as quais pareceram necessárias. Se correta ou 

erroneamente o fiz, você julgará; nem, efetivamente, quero que isto chegue às mãos de 

muitos. 

 

1. Retórica é, tal como alguns definem, o conhecimento do falar bem. Contudo, esta 

definição é pouco correta porque é pouco completa. Certamente, tanto o médico pode 

falar bem sobre o que é relativo à medicina297, como, da mesma forma, outros 

especialistas possuem conhecimento de falar bem sobre suas artes. E não cabe aprovar 

sequer a definição seguinte – o que mais de um diz –: que retórica é a habilidade de 

persuadir, uma vez que, de todos os oradores, não se encontrará nenhum que sempre tenha 

persuadido. Assim, mais proveitosamente definiremos do seguinte modo: “retórica é o 

conhecimento do falar bem na questão civil”. Logo, efetivamente, sucederá que 

pareçamos ter dado uma definição própria. Questão civil também há de ser definida por 

nós para que também a ela possamos conhecer. Sua definição é ministrada desse modo: 

“A questão civil é a que, específica de nenhuma arte, incide na opinião comum de todos”. 

Isso, embora pareça um pouco mais confuso, é claro e manifesto, todavia, pela própria 

matéria. De fato, também se chama questão civil, assim como direito civil, porque incide 

entre cidadãos e na cidade, e ocorre, aqui e ali, na opinião de todos. Com efeito, quem é 

tão imperito que não reivindique para si o entendimento sobre essas matérias que incidem 

nas disputas e julgamentos, quando se investiga se algo deve ou não deve ser feito, se é 

justo ou injusto, útil ou inútil, ou acerca de outras coisas desse tipo que geralmente se 

apresentam numa disputa natural ou numa ação forense? Donde <vem que> alguns nem 

sequer acreditam que se deve dizer arte retórica, se seu ofício foi posto na opinião comum 

de todos. Na verdade, esses erram. Pois não dizemos que a retórica mesma não seja 

própria de alguma arte, e nem que ela incida na opinião comum, mas sim a questão civil, 

                                                           
296 Não temos evidências suficientes para identificar quem foi, ou em que tempo viveu, este Zenão. 
297 Plat., Górgias, 454a; RLM, p. 138, ll. 18-20. 
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a qual a retórica mesma possui como uma matéria subordinada à sua arte. Disso sucede 

que os outros possuam a capacidade de opinar na questão civil, e apenas o orador possua 

a conhecimento do falar bem. São duas as partes da questão civil, e essas possuem nomes 

gregos, thésis [tese] e hypóthesis [hipótese]298. Nós chamamos a tese proposta, a hipótese, 

ou controvérsia ou causa. Mas vejamos a definição de cada uma. 

 

2. Tese é, como alguns querem, a matéria que admite disputa racional sem a 

circunstância de pessoas definidas; hipótese, o assunto que admite disputa racional com 

a circunstância de pessoas definidas. Na verdade, repreendem-se ambas essas definições, 

porque ambas, ao contrário, se invertem. De fato, também a tese pode possuir 

circunstância de pessoa definida, se desta forma colocarmos: “Se Cícero299 deveria ir à 

província depois do consulado”; ou, exemplo que foi proposto pelos gregos: “Se Sócrates 

deveria se casar”. De fato, nem seria tese, se fosse colocada do seguinte modo: “Cícero 

delibera sobre se depois do consulado vai à província”; ou: “Sócrates delibera sobre se se 

casa”300; essas são causas deliberativas. Mas, visto que nós é que discutimos isso: se ele 

devia ter feito, é tese, ainda que a pessoa seja definida. Em contrapartida: “alguém foi 

encontrado sozinho enquanto segurava uma espada ensanguentada e depositava na 

sepultura o cadáver recente de um homem assassinado. É acusado de assassinato”301. 

Essa, sem dúvida, é uma causa precisa, pois pode ele, quem quer que tenha sido 

encontrado, se tornar réu, ainda que <aquela causa> não tenha circunstância de pessoa 

definida. 

 

3. Portanto, tanto tese como hipótese parecem ser melhor definidas desse modo: tese 

é a matéria que admite disputa racional cujo fim é a investigação teorética; hipótese é a 

matéria que admite disputa cujo fim é a ação e o julgamento. Assim, parece que ambas 

foram conduzidas a uma definição precisa. Pois, haja ou não haja pessoa definida, 

certamente será tese quando se disputar apenas com motivo de reflexão. Quando, por 

                                                           
298 Cic., De Inv., I, 6, 8; Part. Orat., 4; Top., 79; Quint., Inst. Orat., III, 5, 5-6; RLM, p. 137, l. 5; p. 140, ll. 1-3; 
p. 454, ll. 17-18. 
299 Marco Túlio Cícero (106 a.C. – 43 a.C.). Cícero teve uma vida ativa politicamente, ao longo da qual 
produziu uma vasta obra. Boa parte dos textos escritos por ele chegaram até nós, diálogos filosóficos, 
políticos, retóricos, discursos de defesa, de acusação, cartas públicas, privadas, um manual de retórica.   
300 Segundo Diógenes Laércio (II, 5, 33), um homem procurou Sócrates para lhe perguntar se ele deveria 
se casar.  
301 Rabe, p. 54, ll. 5-6; Ret. ad Her., I, 18; Cic., De Inv. I, 8, 11; RLM, 87, ll. 4-6.  
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outro lado, a natureza da matéria exigir que se faça um julgamento ou defesa pelo debate, 

então saberemos ser hipótese. Não há dúvida que essas são vizinhas, a tal ponto que, na 

maioria das vezes, por pouco se permuta <uma pela outra>. Tese é: “se acaso deve-se 

casar”; ora, se jovens forem acusados de maus costumes por terem jurado que não se 

casariam, será hipótese. A tese, porém, terá especulação, a hipótese, julgamento, assim 

como já foi dito acima. Portanto, saberemos que a hipótese certamente está nas 

controvérsias e litígios, ou nas ações e causas, a tese, por outro lado, nas kataskeuaí 

[confirmações] e anaskeuaí [refutações] e, assim também, nessas que os gregos chamam 

khreíai [usos]302, quando se discute se Diógenes ou Sócrates falaram de modo correto; 

assim também, tanto elogios como vituperações parecem ser pertinentes à tese. Logo, sem 

dúvida, são próprias da tese as seguintes: se acaso deve-se casar, se acaso deve-se 

navegar; pois as anaskeuaí ou kataskeuaí de lei (isto é, as confirmações, refutações e 

aconselhamentos), e também os lugares-comuns, devem ser pertinentes à tese: são parte 

da acusação inventiva. 

 

4. Agora, visto que parece que mostramos plenamente o que é a retórica, e em quais 

matérias sua ação incide, devemos dizer quais são os ofícios do orador. São, por sua vez, 

conforme foi ministrado, três: intelecção303, invenção e disposição. Com efeito, uma vez 

proposta a causa, devemos primeiro entender de que tipo é a causa; depois, encontrar 

quais elementos são aptos à causa; então, dispor corretamente, segundo a doutrina, o que 

foi encontrado. Nem me foge neste passo o que Marco Túlio <Cícero> ensina.  De fato, 

nada ensina sobre a intelecção, porque, creio, a consideraria mais da diligência e 

sabedoria que da arte. Por outro lado, diz que a invenção, disposição, elocução, memória 

e pronunciação são pertinentes ao ofício do orador304. Mas nós, como começamos, 

sigamos as matérias ministradas pelos gregos e vamos uma por uma. 

 Em primeiro lugar, devemos entender se é tese ou hipótese. Quando tivermos 

entendido que é hipótese, isto é, controvérsia, deveremos entender se é consistente; 

depois, de qual espécie é, depois de qual modo, depois de qual estado; por fim, de qual 

                                                           
302 Kataskeuaí, anaskeuaí e khreíai referem-se a exercícios declamatórios (progymnasmata); cf. e.g. o 
testemunho de Quintiliano (Inst. Orat., II, 4, 18). 
303 RLM, p. 137, l. 2; RG, VI, 34-35, ll. 30-33. 
304 Cic., De Inv., I, 9. 
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configuração. E, visto que estes elementos devem ser expostos de modo mais completo, 

voltemos a cada um. 

 

5.  Acima já ensinamos de que modo devemos discernir tese de hipótese. Para que 

entendamos, por sua vez, se a causa é consistente, devemos saber que mais de uma causa 

não é consistente, as quais os gregos chamam de asýstata [coisas inconsistentes]305. São 

feitas de cinco maneiras: ou é isázousa [semelhante], quando, de ambas as partes, são 

ditas coisas parecidas, por exemplo, se dois pobres, com parede comum perfurada, se 

fazem, reciprocamente, réus de furto; ou monomerés [unilateral], se de uma das partes a 

causa é vigorosa, e da outra inteiramente débil; ou áporos [sem saída], de modo que não 

haja aonde a ação chegue ao êxito da comprovação, por exemplo, se pelejam sobre uma 

estipulação <aqueles> de que uma parte diz que o número de estrelas é par, e a outra, 

ímpar; ou ádoxos, isto é, desonesta, torpe e acerca de questões ou pessoas degradadas; ou 

apíthanos, isto é, de circunstância não crível, por exemplo, se aquele que realizou cem 

tiranicídios reivindica cem recompensas. Devemos conhecer esses vícios das causas para 

que possamos conhecer quais causas acreditamos ser consistentes e quais devem ser 

repudiadas por não serem consistentes. Assim também, é de grande juízo não escorregar 

nessa parte, uma vez que, frequentemente, ocorre que muitas causas pareçam ser 

consistentes, e, contudo, não são consistentes. Resistem, por outro lado, as que tiverem 

intentos contrários de cada uma das partes, <ou> aproximadamente iguais, <ou> que 

sejam quase que em pé de igualdade, válidas. 

 

6. Logo após isso, dissemos que era oportuno entender qual seria a espécie da causa. 

Será fácil discernir o judicial, ou deliberativo, segundo a diferença de tópico, mas as 

espécies de causas são diferentes em outro sentido. De fato, ou é ética, isto é, moral, ou 

patética, isto é, quando há alguma agitação ou paixão, ou apenas judicial. Será muito 

importante, porém, conhecer esses fatores, para que se adapte o discurso oratório com 

igualdade. 

Ética, isto é, moral, portanto, será a causa quando tivermos de desempenhar o 

papel seja de rústico, seja de dýskolos [intratável], ou de pai indulgente ou, ao contrário, 

                                                           
305 cf. Rabe, p. 31 l. 19 – p. 33, l. 16, onde encontramos oito asýstata, das quais cinco são idênticas às 
listadas pelo nosso autor. As matérias inconsistentes também são mencionas por outros “minores”: RLM, 
pp. 82, l.15 - 84, l. 22; pp. 145, l. 34 - p. 147, l. 17; pp. 374-376. 



 

126 
 

severo. Em causas deste tipo, se . . . as tivermos entendido, poderemos fazer o que for 

oportuno ser feito para que todo o discurso oratório seja apto aos costumes das pessoas. 

Patética é a causa quando se devem representar as paixões da pessoa que fala. Se 

for necessário provocar os que foram provocados, seja com alguma indignação e também 

com ira, seja com alguma dor, seja, tal como ocorre na maioria das vezes, com luto . . ., 

não será ocioso que todo o discurso oratório seja comovido ou provocativo, assim como 

a matéria mesma o exigir. 

Judicial é a causa que possui uma simples contenda. E tal será a diferença entre as 

espécies anteriores e esta: que aqui, na verdade, a ação deverá ser contida, suave e 

adequada ao fórum; naquelas anteriores, por outro lado, deve-se proferir algo certamente 

mais diligente, elegante e distinto; na patética, algo mais sublime e comovente. 

 

7.  Depois disso, deve-se entender, como dissemos, de que modo a controvérsia 

deriva das causas. Ora, os modos das causas são cinco: ou é éndoxos, isto é, honesta, ou 

parádoxos, isto é, admirável, ou amphídoxos, isto é, incerta, ou ádoxos, isto é, humilde, 

ou dysparakoloúthetos, isto é, obscura. Não será ocioso conhecer esses elementos, porque 

já desde os princípios a ação deverá ser exatamente como o modo de cada causa tiver 

postulado. Na causa honesta, isto é, naquela em que tanto a pessoa como o caso forem 

honestos, não será preciso grande esforço senão pela vitória. Já na causa admirável, ao 

contrário, a ação deverá ser cuidadosa ao longo de todas as partes do discurso, sim, mas, 

em grande parte, nos princípios. Com efeito, causa admirável (daí que o termo derive de 

mirari [“admirar”]) é aquela que parece tal por seu próprio aspecto, e passa a ser tal junto 

à opinião dos juízes, que admirem qualquer um que se disponha à defesa dela. Em causa 

deste tipo, como dissemos, há de se intentar <a causa> com grande arte, para que 

obtenhamos dos juízes tanto a paciência, como a atenção e a benevolência. Aqui, será 

deveras necessário a insinuação, a qual ensinaremos em outro tópico, entre os preceitos 

do exórdio, para que, evidentemente, não tomemos apenas as atuações desde o princípio, 

mas também provoquemos a benevolência e a misericórdia dos juízes ao anteciparmos os 

riscos comuns a todos, porque mais de um é chamado para os riscos difíceis da vida e 

também da fortuna, não por mérito seu, mas ou pela injustiça dos homens, ou pela inveja, 

ou pela maldade.  
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8. Amphídoxos é a causa incerta, em parte honesta, em parte desonesta. Isto se faz da 

seguinte maneira: se a matéria é, sim, desonesta, mas a pessoa é honesta, por exemplo, se 

o réu de assassinato é um homem valoroso que, depois de dar dez mil a um algoz, 

assassinou ele próprio seu inimigo não condenado. Honesta é a pessoa do homem 

valoroso, mas é desonesto o ato praticado. Em causa deste tipo, são os seguintes os 

preceitos: que comecemos pela parte que é honesta, a fim de depois, bem entendido, com 

menor ódio e aversão dos juízes, falarmos acerca daquilo que, como que por algum 

propósito e pretexto, estará oculto. 

 Ádoxos, a causa humilde, não será semelhante àquela que, acima, dissemos não 

ser consistente; porque aquela é excluída devido à torpeza. Esta não diz respeito a matéria 

torpe, mas trivial e sem importância. Em causa deste tipo, deverão operar aqueles 

preceitos que são ministrados sobre a atenção. Pois será necessário tornar o juiz atento 

naquela matéria que ele, de outra forma, talvez não ouviria por desprezo e fastio. Tornar-

se-á atento, por outro lado, se tivermos dito que se debate, sim, assunto trivial, que incide 

na causa, mas que é grande a esperança daquele que litigia . . . e dele próprio, que deve 

ter conhecimento, com diligência, de todas as coisas, para que – o que é próprio de homem 

justo – se pronuncie com equidade acerca das maiores e das menores. 

 A causa obscura surgirá inúmeras vezes, dificultosa graças a muitas pessoas ou 

características. Em causas deste tipo, devemos empregar cuidado máximo para que, 

quanto mais obscura for, tanto mais diligentemente expliquemos a causa e façamos o juiz 

dócil; daí, devemos arrebatar para nossa utilidade tudo que for observado da parte 

contrária, sendo necessário oprimir os adversários sobretudo com aquilo em que 

soubermos que, deles, existe alguma vulnerabilidade. Logo após isso, há de se entender 

o que é o estado de causa, mas adiemos isso por enquanto, para que ensinemos os estados 

de modo mais completo depois. 

 

9.  Falta entendermos qual é a configuração da causa: ou a causa é simples, ou 

conexa, ou polêmica. Causas simples esperam menos arte e cuidado; nas conexas e 

polêmicas, por outro lado, deve-se adotar a razão estável. Conexas são quando o réu não 

é defendido com um único estado nem com uma única ação, mas com estados duplicados 

e conexos. Aqui, é preciso tomar todo o cuidado para que um estado não impugne o outro, 

mas, antes, que um reforce o outro de modo estável. Não faltam exemplos ciceronianos. 
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O Em defesa de Milão306 é causa conexa, uma vez que ele é defendido com dois estados: 

com a reconvenção, porque se diz que Clódio foi morto merecidamente, visto que ele 

tivesse feito embustes; e com a compensação, porque se diz que um péssimo cidadão foi 

morto para o bem da República. Para os que veem o que Cícero fez, é fácil perceber o 

que deve ocorrer em causas deste tipo. Ora, com a compensação, que ele introduziu 

posteriormente, não enfraqueceu o estado anterior, mas o confirmou e tornou-o muito 

mais vigoroso. De fato, foi com isso mesmo que ele persuadiu os juízes de que um 

embusteiro tinha sido assassinado, visto que, para Milão, ainda poderia ser gloriosa a 

defesa segundo a qual parecesse ter agido em benefício da República. Também é 

semelhante em Cícero o seguinte: Cluêncio poderia ter sido defendido com a prescrição, 

se isso não parecesse odioso e perigoso. Logo, considerou adequado que Cluêncio fosse 

defendido também com a negação. Esta negação não só não foi enfraquecida com a adição 

da prescrição, mas se tornou ainda mais vigorosa, já que se debateu de modo que se 

persuadissem os juízes de que a causa podia ter sido defendida com a prescrição, contanto 

que se pudesse ter provado que o julgamento não fora corrompido. Com efeito, não 

importa quantas vezes as causas conexas ocorram, nós devemos considerar qual dos dois 

ou dos muitos estados colocaremos na posição principal. Isso, portanto, a própria razão 

proporcionará, na medida em que a utilidade da causa pedir, e na medida em que esta ou 

aquela defesa possuir maiores forças. De fato, não há dúvida que a ação mais vigorosa 

deverá ser feita a principal. 

 

10.  As causas polêmicas giram em torno da matéria ou da pessoa. Concernem à 

matéria se se propuserem no senado ou leis, ou pedidos ao povo, ou ainda sentenças, e 

essas se opuserem e polemizarem entre si. É necessário que essas causas, sobretudo, 

tenham o estado negocial; mas agora indagamos, antes, o seguinte: qual é o tratamento e 

também a divisão das causas desse tipo? Deve-se, principalmente, tanto refutar as coisas 

contrárias <a nós> como comprovar as nossas. Todavia, pode existir dúvida sobre se 

vamos contra o adversário por cada tópico, convencendo <os juízes de> por que aquilo 

que ele propõe ou estima é contrário às leis, à justiça e à utilidade; daí, então, impossível 

                                                           
306 Cícero defendeu Tito Ânio Milão, acusado de assassinar Públio Clódio Pulcro, um rival político. O Pro 
Milone, como publicado, tornou-se referência para os rétores, como atestado, por exemplo, por 
Quintiliano (Inst. Orat., IV, 2, 25), Marciano Capela (RLM, p. 454, ll. 27-28; 463, ll. 24-30), Fortunaciano 
(RLM, p. 92, ll. 17-18). O Pro Milone de Cícero foi traduzido para o português e estudado por Marlene 
Lessa Vergilio Borges, na dissertação de mestrado “O Pro Milone de Cícero: Tradução e estudo da 
invenção”, defendida na Universidade de São Paulo em 2011. 
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ou difícil; por último, desonesto. Depois, voltemos ao início, para que ensinemos que o 

que nós propomos e estimamos é legítimo, justo e útil; daí possível, fácil e honesto. Ou 

se, na verdade, fazemos por cada tópico as duas coisas <, isto é,> ensinamos que tanto 

aquilo que virá da parte contrária não é legítimo, como aquilo que virá de nós é legítimo; 

que tanto aquilo é injusto como o que é nosso é justo; e, com a mesma razão, sigamos 

também o restante por cada tópico. Com efeito, isso é melhor que, de algum modo, fazer, 

de uma causa, duas causas. 

 

11. Contudo, devemos saber que podem existir, nas deliberações, não apenas 

polêmicas duplas, mas também múltiplas, e sobretudo podem ser muitas de muitos 

<litigantes> e opostas. Em todas elas poderemos fazer o mesmo <, isto é,> após repelir 

cada argumento pela ordem dos tópicos, como dissemos, imediatamente explicarmos por 

que sobretudo a nossa sentença deve ser aceita. No <direito> legal, por outro lado, a 

questão é de certo modo quádrupla. Pois ou diremos que aquelas coisas que o adversário 

alega são contrárias às leis, e as nossas, na verdade, legítimas; ou que as nossas, se não 

são de acordo com a lei, são, ainda assim, úteis; ou que umas e outras são, de fato, pouco 

justas, mas as nossas são mais úteis ou mais necessárias; ou que umas e outras são, 

efetivamente, ilegais, mas o que o adversário alega é mais contrário e <mais> inimigo das 

leis. O princípio é parecido nos outros tópicos, e sobretudo no tópico seguinte, que é o do 

contra a justiça. O tópico da utilidade é tratado com tal firmeza que ou dizemos que o que 

o adversário alega é inútil, útil porém o que nós estimamos; ou que ambas as matérias são 

úteis, mas esta a necessidade exige. Já naquele tópico em que se indaga se algo pode ser 

feito, há questão dupla. Pois ou diremos que não se pode fazer o que o adversário alega, 

porém isto que nós próprios pleiteamos pode; ou que ambas as coisas podem de fato ser 

feitas, mas esta é mais fácil. O tratamento do tópico honesto é que, se pudermos, digamos 

que aquilo é desonesto, mas isto <, que afirmamos,> é honesto; ou, se não pudermos, mas 

ambas as coisas forem desonestas, que aquilo, todavia, que se diz de lá é mais desonesto. 

 

12.  Dissemos que a questão das polêmicas é também quanto à pessoa, por exemplo, 

quanto à felicidade de gerar, qual é o pai mais feliz? Já aqui é da própria causa que saem 

os argumentos relativos a por que é o outro <pai> que parece mais feliz, e a divisão não 

é semelhante. É a mesma, todavia, do seguinte modo: que, refutadas as alegações da parte 

adversária, e, ao contrário, as que atuam em nosso favor, imediatamente as sigamos uma 

a uma, tendo-as oposto uma a uma. Mas, para que não investiguemos outras matérias, é 
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lícito extrair dessas controvérsias exemplos que, pouco depois, daremos quando 

começarmos a falar dos estados de causa. Realmente, são polêmicas que giram em torno 

de pessoas tanto aquela causa conjectural de venefício entre a madrasta e a cativa, como, 

por outro lado, aquela de definição entre aqueles dois, dos quais um jogou o tirano da 

cidadela, e o outro o matou. Em ambas, porém, discutimos abertamente qual deve ser a 

divisão de tais <causas> polêmicas. 

 

13.  Agora, uma vez que dos três ofícios do orador já começamos a conhecer o 

primeiro ofício, e seguimos o que há de se entender, segue-se agora <conhecer> com que 

empenho se deve cuidar para que sejam encontrados: os sentidos congruentes com os 

princípios e as outras partes; os argumentos para o exemplo e a comprovação; as 

sentenças, seja naturais seja morais, para a força e o ornamento; e outras matérias desse 

tipo. Já as partes da deliberação e do julgamento307 são: que julguemos das coisas 

encontradas; se acaso ocorrerem matérias não aptas, que utilizemos, por outro lado, de 

modo útil e coerente, o que tivermos aprovado. Mas, precisamente nessa parte, não se 

podem preceituar muitas coisas. 

 

14.  Na disposição, que disséramos que era o terceiro ofício do orador, há mais arte, 

pois é da maior importância distribuir e dispor em ordem, com vistas à utilidade e à 

obtenção da vitória, as coisas que tiverem sido descobertas. Na disposição há estes 

elementos: a ordem, com aquela que, em grego, se chama oikonomía [arranjo], em 

seguida a elocução, então a pronunciação. Ordem é seguirmos cada matéria segundo a 

contextura natural, primeiramente nas partes da elocução, de modo que exista primeiro, 

evidentemente, um exórdio; depois, a narração; depois, as partes da argumentação; enfim, 

a peroração por último. Contudo, bem se acrescentou em seguida a essa ordem a 

oikonomía [arranjo], que difere da anterior na medida em que aquela é, com efeito, ordem 

natural, e esta, ordem artificial. Já nessas próprias partes do discurso, que acima 

ensinamos, a ordem natural é a seguinte, conforme acabamos de mostrar: que os 

princípios ocupem o primeiro lugar, logo a narração, e daí se sigam os outros elementos. 

 A ordem é artificial quando, se assim a causa pede, vertemos, na maior parte das 

vezes, essa própria ordem. Ora, às vezes, devem-se omitir os princípios; às vezes, é 

preciso subdividir e interromper a narração, que tem de ser parcialmente posta e restituída 

                                                           
307 Quint., Inst. Orat., III, 3, 5; VI, 5, 1; Cic., Part. Orat., 8; Orat. 44, 48. 
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com uma argumentação imperfeita. Com efeito, não foi sem motivo que Cícero, no Em 

Defesa de Milão, refutou as opiniões prévias do Senado e de Pompeu antes da narração, 

em posição de argumentação. E, perfeitamente, não apenas nessa ordem devido à 

paciência, mas em todos os lugares a oikonomía [arranjo] poderá muitíssimo e terá tanta 

força que, mesmo as matérias que, se tivessem sido colocadas ou proferidas de outro 

modo, atuariam quiçá contrárias à causa, com ela serão muitíssimo proveitosas. Duas são 

as partes restantes da disposição: a elocução e a pronunciação, e é grande a importância 

em ambas. 

 

Sobre a Elocução 

15.  Na elocução, é preciso observar estas características: a latinidade, a clareza, a 

robustez, o esmero, a composição e, por fim, o decente ou decoroso – pois assim se deve 

chamar o que os gregos chamam de prépon [decoro]. Dessas, sem dúvida, colocou-se a 

latinidade, muito corretamente, em primeiro lugar. De fato, o que é anterior a que falemos 

bom latim, isto é, corretamente? Depois disso, logo em seguida, está a clareza; ora, tal é 

o próximo passo e sequência: que, se já falamos bom latim, falemos ainda mais 

claramente e abertamente. A terceira é a robustez, de forma que a fala não seja apenas 

pura e manifesta, mas também robusta, forte e vigorosa. Acrescenta-se o esmero, que 

colocamos no quarto lugar, de forma que não sejam adotadas palavras sórdidas, vulgares 

e, por assim dizer, da esquina, mas selecionadas nos livros e hauridas de fonte cristalina 

da doutrina. Depois dessas, não é ociosa a composição, de modo que a ordem das palavras 

seja unida com tal articulação que não produza um som duro ou áspero, mas flua de modo 

apto e suave, no que se deve acrescentar, evidentemente, a medida, para que não seja por 

demais exuberante nem muito delicada. É naquele prépon, que chamamos de decoro ou 

decente, que reside as palavras serem aptas às coisas, isto é, não proferirmos coisas 

grandes com palavras pequeninas, nem, ao contrário, expormos assuntos pequeninos com 

palavras grandes, inchadas e infladas, para que, quando formos levados pelo desejo de 

amplificar, não sejamos surpreendidos como ridículos. É com atenção, portanto, que há 

de se fazer com que as palavras que são decorosas sejam acomodadas às matérias e às 

pessoas. 

 

Sobre a pronunciação 

16.  Que sejam observados esses elementos na elocução. Efetivamente, a 

pronunciação, que acima foi posta entre as partes da disposição, não é, de algum modo, 
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própria da arte; ainda assim, possui grande e, sem dúvida, o maior valor. De fato, ainda 

que tenhamos feito tudo, é certo que todo o trabalho perecerá se aquelas coisas que foram 

corretamente ordenados não tiverem sido pronunciados de modo apto e decoroso. Por 

conseguinte, ainda que grande parte desta a natureza ou negue ou atribua, deve-se, 

contudo, trabalhar para que, no pronunciar, tanto a voz, como o vulto, o gesto e outras 

características sejam de tal modo adotadas; desta forma, o labor empregado no discurso, 

que se deve preparar, não perecerá. Nos resta também, para que já comecemos a discutir 

sobre os estados, que eu relembre brevemente o que seguimos, ou seja: o que é retórica, 

questão civil, quais as partes da questão civil, quais os ofícios do orador, e quais 

elementos que se devem resguardar na invenção, na intelecção, e na disposição. 

 

Sobre as partes do discurso 

 A ordem era, na realidade a seguinte: que ministrássemos imediatamente os 

estados, se não fosse para afastar-nos dos passos de Zenão; mas avisamos que nós 

usaríamos o nosso julgamento; se parecer que o caso exige, que venha a ser inserido algo 

de minha parte. Como pouco acima falássemos sobre as partes da disposição e sobre a 

ordem natural, fizemos menção das partes do discurso oratório, o que não é bom deixar 

suspenso e incerto. Cumpriremos, portanto, nem assim tão depois, o que é pertinente aos 

estados; entrementes, vejamos o que é pertinente às partes do discurso oratório, quais 

preceitos há nelas. 

 

16. As partes do discurso são, como querem alguns, quatro: exórdio, narração, 

argumentação e peroração ou conclusão. Aqueles que parecem transmitir de forma mais 

plena fazem seis partes ao discurso: exórdio, narração, partição, confirmação, repreensão, 

peroração. Aqui, percebemos que apenas a partição foi acrescentada; de resto, a 

argumentação foi dividida em duas partes, de modo que uma delas seja a confirmação e 

a outra a repreensão. Contudo, consideremos, do início, cada uma. 

 

<17.> O exórdio possui duas partes, os princípios e a insinuação. Destes, a diferença é a 

seguinte: que são princípios, decerto, quando abertamente abordamos a causa a partir das 

próprias matérias e pessoas, sem qualquer ostentação do trabalho, o que pode ocorrer 

naquele gênero de causas que é honesto nas matérias e nas pessoas; a insinuação, por 

outro lado, é o preâmbulo laborioso que ocorre no gênero admirável de causas. Sobre tal 

gênero, não creio que seja necessário, nesta parte, estender-me muito a esse respeito, 
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porque o expusemos acima quando falamos sobre os modos das causas e sobre esse 

próprio gênero admirável. 

 

18.  Os ofícios do exordiar são que façamos com que o juiz seja benévolo, seja dócil, 

seja atento. O que em cada causa se deveria fazer, já o mostramos no mesmo lugar onde 

foi discutido sobre o gênero das causas; mas, todavia, também aqui mostraremos de modo 

breve. É preciso provocar o juiz à benevolência quando ele não é benévolo, de forma 

máxima, certamente, na causa admirável; na obscura, ele deve ser instruído; na humilde, 

deve ser convidado à atenção. Os vícios dos exórdios são, de fato, outros, mas os que 

sobretudo ocorrem, e devem ser especialmente nomeados são, de modo geral, estes: o 

longo, o vulgar, o comutável, o contra os preceitos. 

Longo será se for concatenado com muitas ideias. Vulgar se for tal como pode ser 

em todas as causas e não for próprio das pessoas e das matérias de que se trata – o qual 

também é chamado por alguns de galeatus [vestido de gálea], porque pode ser comum a 

todas as causas bem como uma gálea pode ser vulgarmente comum a todos –. É comum 

o que, decerto, se obtém da causa, mas pode ser comum tanto a mim quanto a meu 

adversário. Comutável é o que, mudadas apenas umas poucas coisas, pode ser vulgar ou 

comum. Contra os preceitos se, quando tivermos de fazer o juiz dócil, o façamos, de 

qualquer maneira, atento. Todos esses vícios devem ser evitados.  

 

19.  A narração precisa ser clara, breve, provável. Será clara e igualmente breve se for 

apenas a própria narração, isto é, se nada do exterior for acrescentado à ordem do 

ocorrido, pelo que se torna mais obscura e mais longa, a não ser que alguma grande causa 

ou utilidade o tiver pedido. Com efeito, não podemos esquecer o que dissemos acima 

sobre as partes da oikonomía [arranjo], que fará com que, às vezes, a própria narração 

seja mudada se entendermos que há grande importância nisso. Doutro modo, 

seguramente, não deverá haver nada a esmo na narração além do enlace e da ordem das 

coisas. Também as ethopoiíai [caracterizações], segundo os preceitos da maioria, são 

excluídas da narração; elas, se às vezes existirem, têm de ser tanto raras como breves. 

Ainda o seguinte faz, em geral, com que a narração seja clara: se nela houver o caso 

nominativo, isto é, reto, que os gregos chamam orthóptosis [caso reto], como quase 

sempre são as narrações ciceronianas: “Sexto Róscio, pai deste, foi munícipe amerino”308; 

                                                           
308 Cic., Pro Roscio Amerino, 15. 
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e: “Públio Clódio, como tivesse decidido, no cargo de pretor, abalar a República com todo 

<tipo de> crime”309. Nem é fácil encontrar, em Cícero, alguma narração iniciada de outro 

modo. Sobre a brevidade da narração, igualmente já mostramos. 

 

20.  Quanto ao que resta, será provável se alguns elementos dos argumentos e questões 

forem disseminados por toda parte, ao menos de modo que se ponham os gêneros da 

argumentação; de modo que esteja presente a circunstância na qual dissemos que algo 

aconteceu, a causa por que aconteceu, a pessoa que o fez, a capacidade por que se crê que 

<ela> pôde fazê-lo, o local onde aconteceu. Podem-se extrair exemplos de tais elementos 

de todas as narrações ciceronianas. Na defesa de Milão, era preciso empenho para que se 

acreditasse que Clódio armara uma emboscada contra Milão. A causa disso <Cícero> 

imediatamente a pôs na narração. Diz: “<P. Clódio>, como tivesse decidido, no cargo de 

pretor, abalar a República com todo <tipo de> crime”; e depois: “ocorria a ele que, com 

o consulado de Milão, sua pretura se tornaria mutilada e débil”. Posso, percorrendo toda 

a narração, ensinar como ela foi munida dos elementos de argumentos, mas é extenso 

percorrer cada elemento. Lembremos o seguinte: cumpre que nenhuma parte da narração 

esteja vazia, de modo que em toda parte esteja presente a razão por que e como se acredita 

que o caso ocorreu; com tal aspecto, todavia, que aquela seja narração. Ao contrário, 

alguns determinam que, por vezes, temos de omitir coisas verdadeiras, se forem 

inverossímeis, e que cumpre dizer antes coisas falsas, contanto que sejam verossímeis. 

Mas terei observado isto: que, na verdade, decerto, caberá acomodar a narração à natureza 

das matérias, e, assim, se deve falar tudo de modo que a própria natureza leve os juízes a 

dar crédito. 

 

21.  A divisão é aquela por meio da qual dividimos a causa em partes: isso, em geral, 

não se faz nas controvérsias, mas nas verdadeiras causas, ainda que não sempre, mas, 

todavia, com frequência. Em Catão, a divisão está constantemente presente, em Cícero 

ela é mais rara. Na divisão, é preciso observar o seguinte: que estabeleçamos, desde já, 

em quantas partes cabe dividir a causa, e que reduzamos as partes a um número 

determinado. Ora, seria absurdo se, depois, nos descobrirem dizendo na argumentação o 

que não propusemos na partição, ou preterindo o que propusemos. Num caso, será 

pretexto de estupidez, se parecer que tenhamos dito algo que não era necessário à causa; 
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no outro, <pretexto> de falta de confiança, se nós próprios avisarmos que havemos de 

dizer, e parecer, todavia, que preterimos por falta de confiança e medo. Também cabe 

observar, na partição, o seguinte: que coloquemos, na divisão, cada coisa na mesma 

ordem com a qual, na argumentação, acreditaremos que deverão ser desenvolvidas. 

Efetivamente, a fim de que tudo fique claro e manifesto, e, ao mesmo tempo, para que 

pareça mais cheio de confiança o discurso que nada mistura nem obscurece, será oportuno 

que não confundamos as ordens das coisas.   

 

22.  Como dissemos, para que haja confirmação e refutação, a argumentação é dividida 

em duas partes. A confirmação é dos argumentos e das questões que nós alegamos, os 

quais os gregos chamam proegoúmena [coisas precedentes]. Fortaleceremos, porém, 

nossas matérias com argumentos naturais; depois, contudo, com exemplos e opiniões; e, 

em geral, com os mesmos refutaremos o que for alegado pelo adversário. 

 

23.  Peroração é o que os gregos chamam epílogos [epílogo]. Dela, há três partes: a 

recapitulação, a comiseração e a exageração. Recapitulação, que os gregos chamam 

anakephalaíosis [recapitulação], é quando percorremos os pontos principais dos 

argumentos e matérias, de modo que renovemos a memória dos juízes. Comiseração é 

com o que provocamos a misericórdia, no que o discurso é muitíssimo eficaz. Não faltam, 

por sua vez, exemplos de Cícero, de quais elementos se provocam misericórdia, conforme 

a pessoa se disponha, ou a partir da idade dos homens, ou a partir da dignidade pretérita, 

ou a partir do evento de um perigo iminente, ou a partir dos filhos, ou dos pais, ou de 

pessoas próximas. Exageração é aquela que usamos nas acusações, quando amplificamos 

a hostilidade daquilo que nos queixamos de ter sido sofrido, e quando falamos contra a 

pessoa aqueles assuntos graças aos quais o juiz se torne hostil a ela. Também nessa parte, 

dever-se-ão tomar tanto das matérias empreendidas como das próprias pessoas quaisquer 

coisas que possam comover os sentimentos dos juízes às partes da ira; e aquilo que 

dissemos: que é preciso fazer uma coisa na defesa, outra na acusação, assim deveremos 

compreendê-lo de modo que saibamos que, por vezes, cabe fazer ambas na defesa, visto 

que, assim como se deve provocar a misericórdia dos juízes na causa daquele que 

defendemos, assim também é necessário insuflar hostilidade contra aquele que é nosso 

adversário; e na acusação, por outro lado, não cumpre adicionar apenas aqueles assuntos 

com que o juiz seja levado à indignação, mas também aqueles a partir dos quais se 
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comova, quando quisermos a misericórdia dele: assim sucederá que ele possa irar-se mais 

contra o adversário. 

 

Sobre os Estados 

24.  Uma vez que já podemos nos apropriar destas matérias por si, foi proposto que se 

discutisse também sobre os estados. O estado é a questão mais importante, à qual todo o 

discurso oratório se deve voltar310. Os estados são em parte racionais, em parte legais311. 

Os racionais são quatro: a conjectura, a definição, a qualidade e a transferência. A partir 

destes, a qualidade se transforma em outros estados: a <qualidade> negocial, a qualidade 

absoluta, e a qualidade assuntiva. Também a qualidade assuntiva se converte em quatro 

estados: a compensação, a reconvenção, a remoção, a súplica. Deve-se notar aqui que 

todos os estados de que nascem outros deixam, eles próprios, de ser estados. Pelo que 

ocorre que são racionais todos os nove, isto é, a conjectura, a definição, o negocial, a 

qualidade absoluta, a compensação, a reconvenção, a remoção, a súplica e a transferência, 

a qual estivera no início com os quatro primeiros. 

Os estados legais, por sua vez, são quatro: a letra da lei e a vontade, as leis 

contrárias, a compilação, a ambiguidade. Sigamos cada um destes, e <seus> tópicos, pela 

ordem. Que comecemos pela conjectura. 

 

Sobre a Conjectura 

25. O estado da conjectura surge da negação, pelo que se investiga se algo aconteceu. 

É chamada conjectura porque é necessário que, presumindo e argumentando, se chegue à 

verdade. É próprio dela o seguinte: as matérias que são postas na causa não são os próprios 

crimes, mas os vestígios dos crimes; por exemplo, se um jovem rico for réu de ambicionar 

a tirania porque chore ao atravessar a cidadela312. Ora, não é porque a atravesse ou chore 

que existe crime, mas estes são os vestígios pelo que pareça ambicionar a tirania.  

 A conjectura perfeita se divide nos seguintes tópicos: a petição das comprovações, 

a capacidade, a vontade, o do sumo ao ínfimo, o direito absoluto (algumas vezes), a 

                                                           
310 Cic., De Inv., I, 8, 15; Top., 24, 93; RLM, p. 89, ll. 22-24; p. 144, ll. 11-13; p. 376, l. 1, ll. 5-6; p. 455, ll. 12-
14.  
311 RLM, 89, l. 25; p. 376, ll. 22-23; p. 142, ll. 15-18; p. 143, ll. 18-19; Quint., Inst. Orat., III, 6, 55; Cic., De 
Inv., I, 12, 17-18. 
312 Ps. Quint., DMin., 267; Rabe, p. 50, l. 20 – p. 52, l. 5. 
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mudança, a comprovação verossímil313. E, para que possamos perceber a força destes 

tópicos, vamos um por um; que tomemos como exemplo também a controvérsia que 

acima propusemos.  

O primeiro tópico, a partir de parte do fato, é a petição das comprovações, como 

se este jovem disser que é necessário que o crime de lesa-majestade seja provado com 

manifestas comprovações; com efeito, é injusto que seja convocado a julgamento tão 

importante por causa de suposições levianas. 

O tópico da vontade é comum a ambas as partes. Nele, existem argumentos a partir 

da circunstância da pessoa314, quando se investiga qual é a natureza daquele próprio que 

é réu; pois igualmente se julga o que cada um dos próprios homens parece ter feito ou não 

ter feito. Ora, a circunstância das pessoas é o gênero, a natureza, a idade, a instrução, a 

sorte, os estudos, o nome, as ações pregressas, sua compleição. A partir destes fatores, 

conduziremos os argumentos ao tópico da vontade conforme se tenha dado a ocasião, por 

exemplo, pode-se dizer que este jovem ambiciona a tirania porque esta idade se precipita 

à audácia e também é temerária; ainda mais porque o mesmo também é rico, visto que a 

riqueza sempre intensifica os ânimos e exalta a insolência. Contudo, por este mesmo 

tópico da vontade, conduziremos os argumentos de maneira mais vigorosa a partir das 

causas, que são ulteriores ou anteriores315; anteriores se, quando alguém for acusado de 

assassinato, pudermos apresentar algum ódio ou inimizade; ulteriores se parecer que, ao 

cometer o assassinato, buscou alguma vantagem. Mas o réu também poderá converter 

estes mesmos elementos à sua defesa se a matéria proporcionar, por exemplo, se tal jovem 

disser que, por se alegar que ele seja rico, em ninguém menos do que a ele convém a 

suspeita deste crime, a ele é ótimo e desejadíssimo, com suas riquezas e com a condição 

da sua fortuna, usufruir da república de modo tranquilo e pacífico. 

 

26. O terceiro tópico é o da capacidade. Neste tópico, os argumentos são tanto a partir 

da circunstância das pessoas como a partir das ocasiões da execução, as quais poderemos 

mostrar. A partir da circunstância da pessoa: neste próprio <exemplo>, mais se perceberia 

que ambicionava a tirania porque é rico. Ou seja, é por isso que ele pareça não apenas 

                                                           
313 Rabe, p. 43, ll. 16 -21. 
314 Cic., De Inv., II, 9, 28 – 10, 33; Part. Orat., 35; De Orat., II, 342-349. 
315 Cic., De Inv., II, 5, 17 – 6, 21. 



 

138 
 

ambicionar o poder, mas também pareça poder ocupar a tirania por meio de suas riquezas 

domésticas. 

 O quarto tópico se chama do sumo ao ínfimo, no qual seguimos, pela ordem, os 

vestígios dos crimes, não todos ao mesmo tempo, mas colhendo cada um daqui e dali (a 

partir do que o tópico se chama do sumo ao ínfimo); vestígios estes que, nesta causa, não 

são realmente muitos, mas dois: seguimos o primeiro por si próprio e o estendemos à 

comprovação do crime, que ele percorreria a cidadela e o faria com frequência; depois, 

separadamente, que ele sempre choraria ao percorrê-la. 

 O direito absoluto é o tópico que dissemos que sobrevém às vezes; como se este 

jovem respondesse, primeiro, o seguinte: é lícito a ele e a todos, diria, tanto passar junto 

à cidadela como chorar.  

 A mudança é um tópico que surge de parte do que ocorreu, tópico pelo qual se 

afastam os vestígios de crime alegados pelo acusador; como se este jovem disser que até 

agora ele não sabe por que percorria a cidadela com frequência, mas que, às vezes, porque 

assim exigia a situação de seus negócios; e que não apenas ele, mas muitos a circulam; 

então, por sua vez, que chora porque vem à sua mente muitas coisas que, daquele lugar, 

geralmente acometem a cidade. 

 A comprovação verossímil é um tópico exposto a partir do próprio fato, quando o 

réu disser, de modo verossímil, precisamente aquilo que se põe como vestígio e 

argumento de crime: se ele desejasse a tirania, não haveria de agir, isto é, nem a circularia, 

nem revelaria seus pensamentos com lágrimas ou com qualquer indício. 

 

27. A conjectura perfeita, isto é, completa, se divide nestes tópicos. Todavia, nós 

devemos saber que ela, às vezes, não é perfeita; se for desprovida da circunstância das 

pessoas ou dos fatos, não se divide em todos os tópicos316. Pode ser desprovida da 

circunstância das pessoas se for proposta tal controvérsia: “alguém foi encontrado 

sozinho segurando uma espada ensanguentada e sepultando um cadáver recentemente 

assassinado. É acusado de assassinato”. Ora, ele é, sim, alguma pessoa, mas não se tem 

circunstância, porque não há uma pessoa definida. Com efeito, o que é que se pode dizer 

da circunstância daquele que foi assassinado, contra quem não podemos proferir ódio, 

                                                           
316 Rabe, p. 53, l. 14 – p. 54, l. 8. 
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nem os costumes, nem a vida precedente, nem a idade? Nesta ocasião, o tópico da 

vontade, assim como o da capacidade, fica inativo. Com efeito, nem sequer se alegou algo 

de que diríamos que ele pudesse executar. As causas deste tipo se dividem nos tópicos 

posteriores. O do sumo ao ínfimo: que foi encontrado sozinho, que segurava a espada 

ensanguentada, que sepultava o corpo, isto é, se escondendo e fugindo dos olhos dos 

homens. E não usaria o direito absoluto, a não ser que, por acaso, diga que lhe era lícito 

segurar a espada que encontrara e até sepultar o corpo por misericórdia. Mas, em geral, 

as seguintes são mais mudanças: se disser que segurava a espada que encontrara 

abandonada no próprio corpo por um assassino desconhecido, que o sepultava mais por 

benevolência e misericórdia, já que o tivesse encontrado abandonado no ermo onde, 

talvez, não se encontrasse nenhum outro que exibisse supremo favor ao morto. Pela 

comprovação verossímil, como se disser o que é verossímil: se o tivesse assassinado, não 

se demoraria por muito tempo no mesmo lugar, nem haveria de sepultar aquele que tivesse 

assassinado, nem teria a espada em mãos como testemunho do crime. 

 

28. Ao contrário, se a conjectura for apenas quanto às pessoas, o que falamos acima, 

usaremos os dois tópicos anteriores, a vontade e a capacidade, assim como na seguinte 

controvérsia: “Alguém tinha uma madrasta, tinha também uma concubina cativa; ele 

faleceu com vestígios de envenenamento: a concubina e a madrasta se acusam 

mutuamente de venefício”317. Percebemos que não há nada nesta causa a partir do que se 

proporcione argumentação. Com efeito, os vestígios do veneno, que pareciam ter existido, 

não estão em questão (se aqueles vestígios verdadeiramente existiram), visto que 

concubina e madrasta concordam que ele morreu envenenado. Portanto, se for somente 

quanto à pessoa, a questão é, como dissemos, de dois tópicos; do tópico da vontade: se é 

mais digno de crédito que a madrasta deu veneno ao enteado, porque madrastas sempre 

são hostis a enteados, ou se a cativa, pelo sofrimento da sua condição, e com vistas a 

vingar a pátria ou os antepassados. Da capacidade: quem teria a ocasião mais propícia, a 

madrasta, que era a mãe de família na casa, ou a cativa, em quem ele, talvez, confiava 

mais. Parece que a argumentação não pode avançar além disso. 

Em ambas as causas, porém, omitimos o primeiro tópico, isto é, a petição das 

comprovações. E não sem razão, uma vez que aquele que foi encontrado tanto com a 

                                                           
317 Rabe, p. 56, ll. 14-20; Calp. Flac., Decl., 35; Ps. Quint., DMin., 321. 
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espada como junto ao corpo assassinado não pode utilizá-la, e podem muito menos estas 

que se acusam mutuamente. Ademais, este tópico fica inativo em inteiramente todas as 

causas em que as acusações são mútuas, visto que é um absurdo se um dos dois disser 

aquilo que se pode dizer mutuamente contra ele próprio. 

 

29. Desde já é preciso saber que há conjectura dupla nesta <controvérsia> que existe 

entre a madrasta e a concubina, porque existe acusação a ambas, defesa de ambas. 

Portanto, qual execução se deve empregar em causas deste tipo? Vejamos; sobretudo não 

a seguinte: como se ele, que se defende e acusa o outro, seguisse sua defesa pelos tópicos 

comuns da conjectura separadamente, <e> depois começasse a tecer a acusação desde o 

princípio pelos mesmos tópicos; mas que faça um e outro simultaneamente por cada 

<tópico>, a fim de que, a partir da vontade, <dê> os argumentos pelos quais ensine que 

ele é inocente, e imediatamente depois, a partir do mesmo tópico, dê os argumentos pelos 

quais demonstre que o outro é culpado, e o faça através de cada tópico. Entretanto, não é 

apenas deste modo que as conjecturas são duplas, mas também de muitos outros modos. 

De fato, incide conjectura na conjectura, se também for proposta uma mudança na própria 

controvérsia, como na seguinte causa: “Um pobre e um rico, inimigos, voltaram do jantar. 

O pobre foi ferido e encontrado moribundo; diz que seu agressor tem sinais de 

queimadura no rosto porque lhe teria marcado a face. Na mesma noite, a casa do rico 

pegou fogo; noutro dia, o rico tem sinais de queimadura no rosto: é réu de assassinato.” 

 

30. Passemos, se for bom, pela ordem dos tópicos, à incidente, a outra conjectura. 

Comecemos pela petição das comprovações. Mesmo que seja, sobretudo, quase que 

imprudente aquele que confesse serem vestígios de queimadura o que apresenta no rosto; 

na verdade, dirá que é iníquo que seus inimigos e acusadores utilizem a ocasião <do 

incêndio> para uma sentença capital, visto que se arriscou no incêndio de seu lar. Virá 

depois o tópico da vontade: se não se duvida que um inimigo desejou assassinar o outro; 

se o rico <desejou assassinar> o pobre, uma vez que, bem entendido, não pudesse tolerar 

um homem de posição inferior lhe ser igualado pelas inimizades. Estas alegações deverão 

ser refutadas, ao contrário, a partir do seguinte tópico: se é crível que em virtude da 

inimizade um homem de íntegra e florescente fortuna desejou cometer tão grande 

atrocidade; ora, ele próprio é rico e aquele é pobre, e isto deveria valer em seu favor, 
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porque, na rivalidade, ele teria desejado mais desprezar do que odiar um homem banal. 

Depois vem o tópico da capacidade, se o rico podia assassinar facilmente o pobre solitário 

na ocasião do embuste. Na verdade, tanto aqui como em todas as outras causas, dever-se-

á perceber aquilo que pusemos acima, que estes tópicos também fornecem não poucas 

defesas aos réus. Pelo que, com efeito, o rico não diria o seguinte: para que sobretudo o 

pobre fosse assassinado, ele poderia, todavia, recorrer a seus subordinados criminosos, 

ou escravos, ou livres; não ele próprio, com sua mão, cometeria o crime junto a um risco 

à vida ou, certamente, junto aos embustes de alguém. Contra o que se pode responder 

com clareza: ele podia, sim, cometer o crime por outrem, mas preferiu, com sua mão, 

haurir o sangue do inimigo. Do sumo ao ínfimo, serão dispostas as seguintes alegações: 

que os fatos são congruentes com as palavras do pobre, e que o rico tem no rosto os 

vestígios de queimadura que o pobre disse que seu agressor tinha. Ocorre também outra 

conjectura, uma vez que nasce uma mudança a partir da própria controvérsia. Com efeito, 

muda do seguinte modo: como se disser, bem entendido, que aqueles vestígios de 

queimadura no rosto são por causa do incêndio da casa, não por causa da tocha do pobre. 

Aqui, já existe outra argumentação conjectural através de cada tópico. Da vontade: se é 

crível que o homem rico, o qual tinha vestígios de queimadura no rosto, desejou incendiar 

seu lar para que afirmasse que seu rosto foi atingido no incêndio da casa, ao estimar mais 

o pequeno alijamento do lar do que a sua saúde. Fica inativo, evidentemente, tal tópico 

da vontade: afinal, não há dúvida que o rico podia incendiar seu lar. Sigamos cada fato, 

do sumo ao ínfimo, pois esta casa nunca teria sido incendiada na mesma noite em que o 

pobre fora assassinado. Qual argumentação que, surgida da mudança, lhe será 

conveniente? Que o incêndio da casa não parece ter sido provocado deliberadamente. 

Confirmados estes fatos, estabeleceremos que um crime de assassinato foi cometido: 

voltaremos ao propósito e à ação, para que o importantíssimo assassinato seja definido 

como crime. 

 

31.       A conjectura dupla ocorre também daquele modo que os gregos chamam 

prokataskeyé, nós podemos, talvez, chamar preparação318: quando alguém é acusado de 

cumplicidade e não está firmemente estabelecido o suficiente sobre o próprio crime do 

qual se alega que ele é cúmplice. Com efeito, cumpre preparar, como penso, aquilo que 

                                                           
318 Rabe, p. 57, l. 11 – p. 58, l. 2. 



 

142 
 

primeiramente se deve provar: que algum outro o tenha feito; depois, há de se acrescentar 

mais, a fim de que ele pareça ter sido cúmplice. Assim é a seguinte controvérsia: “Um 

pobre e um rico são inimigos. O rico, depois que seu filho desapareceu, raptou o filho do 

pobre e em sua casa o torturou; sem se saber ao certo o que este tenha dito, o assassinou 

no suplício. Da mesma forma, também o pobre é acusado, pelo rico, de ser cúmplice.” A 

conjectura seria simples se fosse evidente que o filho <do rico> foi assassinado pelo filho 

do pobre. Agora, é dupla, porque é preciso provar que um assassinato foi cometido por 

aquele, e que este foi cúmplice. Também aqui há de se fazer o que dissemos que cumpre 

fazer em todas as causas: que não <sigamos> separadamente como se fossem duas causas, 

mas que sigamos por cada tópico de modo semelhante, ainda mais visto que ambos os 

argumentos são, em geral, do tópico da vontade e de outros tópicos, pelos quais aquele 

pareça ter assassinado ou este <pareça> ser cúmplice. Ora, da vontade, que outra coisa se 

pode dizer contra o filho do pobre (por que o tivesse desejado assassinar) do que contra 

o próprio pobre (por que pareça ser cúmplice), uma vez que existia a ambos o motivo da 

rivalidade? Da capacidade, cabe dizer nada menos do que o seguinte: o rico pode ter sido 

assassinado pelo pobre; e o pai também pode ter sido cúmplice ao filho, muito ao 

contrário, não podia não ter sido cúmplice. De fato, tudo estará misturado no do sumo ao 

ínfimo. Do mesmo modo, deve-se comprovar a partir dos outros tópicos. 

  

32.      Talvez, será preciso, em outras causas, que esteja evidente o seguinte: quem é 

aquele que se alega ser acusado de cumplicidade. Ora, se a pessoa for remota, talvez se 

poderá omitir a defesa daquele que se alega ser cúmplice, e será suficiente apenas que ele 

se defenda, e diga por que não foi cúmplice. Nesta causa, é preciso, sim, que ambos se 

justifiquem, porque se diz que também o pai é cúmplice do filho; nem pode ser absolvido 

do crime de cumplicidade se se acreditar que ele, sim, agiu; e mesmo que o pai pudesse 

separar sua causa, não deveria, porque cabe a ele desejar que também seu filho seja 

justificado. Portanto, exporemos ambos através de cada tópico de modo semelhante. Com 

efeito, existem os mesmos argumentos, semelhantemente, a partir de cada tópico, tanto 

na defesa como na acusação, os quais são pertinentes a ambos, tanto ao filho como ao pai. 

Sendo assim, a divisão será a seguinte: da petição das comprovações: se, a partir das 

suspeitas, nem o filho, ainda que tenha sido assassinado, nem o próprio pai devem, depois 

da tortura e da questão amarga, serem acusados de tão grande crime por causa de suspeitas 

do inimigo rico. Da vontade: se não cabe duvidar que o filho assassinou o filho do inimigo 

enquanto o pai do inimigo não o soubesse; ou se, porque se dizem inimigos, não deve ser 
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eficaz o argumento, nem se deve julgar o ânimo do pobre a partir da ação do rico, a fim 

de que o rico pareça também ter cometido um assassinato pelo seu filho, porque o pobre 

teria assassinado o filho do inimigo. Da capacidade: se o filho do pobre podia assassinar 

o filho do rico, sempre protegido, em toda parte, por tantos acompanhantes. Pois, 

geralmente, se ele o matou, não negará que foi cúmplice; de qualquer maneira, quanto a 

isto, persistirá alegando que não o matou. Existe o do sumo ao ínfimo por parte do 

acusador, porque o filho do rico está desaparecido. Daí, sem dúvida, exige-se a seguinte 

mudança por parte do pobre: que diga que não cabe a ele fornecer o motivo (o que 

aconteceu ao filho do rico), e, talvez, o rapaz foi afastado dos olhares pelo próprio pai 

para que este pudesse produzir a ruína dos seus inimigos por tal ocasião. Coloca-se, da 

parte contrária, outro vestígio do crime que o cale. Afinal, alega-se que isto indica tanto 

o atentado do filho como sua cumplicidade. Disso, haverá uma mudança conjunta em 

favor de ambos: este não é o vestígio do crime ou da cumplicidade, mas, porque o pobre 

conhece sua condição, sua humildade, e o poder do rico, apenas estima que lhe seja lícito 

nunca se opor a ele de modo a experimentar sua força. A partir da comprovação 

verossímil, o pobre poderá dizer o seguinte: se aquele assassinato tivesse sido cometido 

pelo filho com o próprio como cúmplice, ele não se calaria, e nem poderia haver suspeita 

por causa de seu silêncio. 

  

33. Ainda esse modo que é chamado de sygkataskeyazómenos stokhasmós [conjectura 

conjuntamente preparada]319 pelos gregos é de conjectura dupla, e isso porque, bem 

entendido, devem-se comprovar e realizar, semelhantemente, com uma mesma ação, duas 

coisas. Isto ocorre quando se duvida da própria matéria que se alega ter proposto a causa 

do crime, ou quando é preciso comprovar uma outra conjectura, como na seguinte 

controvérsia: “Alguém perguntou à esposa se devia casar a filha em comum com o filho 

de um pobre. Ela respondeu que a garota haveria de morrer antes que se casasse com ele. 

Ainda assim, ele desposou a garota com o filho do pobre. No dia do casamento, a jovem 

pereceu com vestígios incertos de indigestão e envenenamento. A escrava da mãe de 

família, torturada pelo senhor, negou que soubesse qualquer coisa sobre um venefício, 

mas afirmou que houve um adultério entre o pretendente da jovem e a mãe de família. O 

marido acusa a esposa de venefício.”320 Não haveria conjectura dupla nesta causa se se 

                                                           
319 Rabe, p. 58, ll. 2-14. 
320 Rabe, 45, ll. 1-13; RLM, p. 376, ll. 34-36; Sen., Contr., VI, 6; Ps. Quint., DMin., 354; Calp. Flac., Decl., 
40. 
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confessasse o adultério.  Todavia, visto que a mulher nega o adultério, ocorre, por isso, 

conjectura dupla, uma vez que se alega que a causa do venefício foi o adultério; cumpre 

argumentar, de maneira diferente, tanto sobre o venefício como sobre o adultério 

(obviamente uma conjectura). Contudo, se lembrarmos do tópico da vontade, não 

poderemos duvidar que neste lugar incide outra conjectura. Em suma, proporemos uma 

conjectura pelo tópico da petição das comprovações: se não se deve acusar a mãe de 

assassinato por meio de argumentos levianos, mas com comprovações manifestas; <ou> 

se, na verdade, não cabe desvendar os crimes gravíssimos ainda que com argumentos 

fracos. Da vontade: se é inconcebível que a mãe de família desejou assassinar; ou se, 

antes, é plausível graças ao adultério que ocorrera entre a mãe e o noivo da filha. Deste 

tópico surge, de imediato, o início de outra conjectura, pela qual a mulher refuta a questão 

e nega que tenha cometido adultério, pleiteando que, antes que o argumento do outro 

crime seja consistente, é necessário que se comprove o adultério. Portanto, quanto a isto, 

cumpre tanto provar o adultério como, talvez, até ocupar-se dos tópicos anteriores. Do 

sumo ao ínfimo, cabe insistir no seguinte: a escrava, na tortura, confessou. 

 

34. Contra isto, há uma mudança por parte da mulher: se cabe, sem ponderação, dar 

crédito às torturas. Tópico no qual há aquele lugar-comum sobre a honestidade nas 

torturas321: se há de se acreditar tanto menos na questão, porque a própria inconstância é 

um indício de que não existe honestidade, afinal, quando se perguntou sobre uma coisa 

ela respondeu sobre outra; ou se, na verdade, existe ainda mais honestidade, porque, 

enquanto se indagava sobre outra coisa, ela tenha afirmado isto, dado que quem 

procurasse o término de sua tortura por meio da mentira haveria de falar sobretudo sobre 

aquilo <que lhe foi indagado>; ou se, por isso, tenha falado do adultério, porque podia ter 

sido cúmplice, ou talvez não podia não ter sido cúmplice: pois pôde esconder o venefício. 

Daqui, é preciso retornar aos outros argumentos que são pertinentes ao crime de 

envenenamento. Com efeito, uma vez comprovado o adultério, afirmaremos que existe 

um motivo para o envenenamento; e já não caberá duvidar que a mãe assassinou a filha. 

Da capacidade, não há grande questão: se podia ter posse do veneno ou dá-lo à filha. Do 

sumo ao ínfimo: se não resta dúvida que a filha tenha sido assassinada pela mãe graças 

àquele sentimento com que tão abruptamente, ao ser ela própria questionada pelo marido, 

respondeu dizendo o seguinte: que a garota haveria de morrer antes que se casasse com o 

                                                           
321 Rhet. ad Her., II, 10; Cic., De Inv., II, 40. 
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pobre. Aqui, há mudança por parte da mulher: disse o que sentia justamente porque 

julgava que aquele casamento era inapropriado para sua filha, confessou que não o 

suportaria. Outro do sumo ao ínfimo: se o caso não indica que ela tenha morrido 

envenenada, uma vez que a jovem não morreu em algum outro dia que não na véspera do 

próprio casamento. O terceiro do sumo ao ínfimo é o seguinte: que os sintomas de 

envenenamento apareceram no corpo. Contra essas alegações, existem as seguintes 

mudanças: se a incerteza da fatalidade não deveria ter relação com a culpa da mãe, porque 

a jovem morreu naquele dia; e a causa pela qual ela morreu naquele dia seria a seguinte: 

porque teve sua saúde comprometida por medo do casamento, daí também teve uma 

indigestão, de que seriam aqueles vestígios, não de envenenamento. Talvez a mulher 

tenha algo de comprovação verossímil, dado que, bem entendido, ela não diria nada, nem 

agiria para que assassinasse a filha no dia do casamento, já que um outro dia qualquer 

levantaria menos suspeita de crime. 

 

35. A conjectura a partir da causa é dupla desse modo, mas dissemos que ocorre 

<conjectura> dupla também a partir dos vestígios do crime. Ora, comentemos um 

exemplo dela: “Um jovem rico jurou que no futuro ocuparia a tirania. Outro jovem, em 

contrapartida, jurou que, no futuro, o assassinaria se ele começasse a se tornar um tirano. 

Ele, noutro dia, foi morto e encontrado sem ter sido roubado: é réu aquele jovem que 

ambiciona a tirania”. Aqui, ocorre conjectura dupla acerca do vestígio do crime, porque 

o vestígio do crime é a admissão do assassinato e a certeza de que o assassinato foi 

intencional; ao contrário, negando ele o assassinato, cabe comprovar a mesma coisa com 

outra conjectura. Portanto, seguiremos esta causa do seguinte modo: haverá a petição das 

comprovações, sobre a qual já ensinamos o suficiente nos <exemplos> anteriores; depois, 

da mesma vontade que existia no jovem rico de que se discutiu acima, <e> também da 

capacidade; depois, do sumo ao ínfimo: se não se duvida que ele próprio, que ainda o 

proferiu, tenha ambicionado a soberania; ou se o fato não é mais duvidoso, porque ele 

ainda chegou a jurar; ou se a questão é manifesta a tal ponto que ele, amigo e conviva do 

outro, não chegou a duvidar que ele tivesse feito um juramento verdadeiro; ou, ainda, se 

o próprio jurou em contrapartida para que lhe enfraquecesse o furor. E, dessas alegações, 

ele talvez fará uma mudança, como se disser que, entre o banquete e o divertimento do 

vinho, houve umas brincadeiras inanes contra o amigo meticuloso. Ao contrário: se se 

deve dar ainda mais crédito, porque, depois do vinho, tenha revelado o que reprimia 

sóbrio, como em geral costuma ocorrer.  
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 Todavia, chegamos, agora, àquela questão a partir da qual ocorre conjectura dupla. 

Com efeito, o vestígio da ambição pela tirania já existe neste tópico, porque aquele que 

jurara em contrapartida foi encontrado morto e sem ter sido roubado. Elemento que parece 

indicar que foi assassinado por aquele jovem, por motivo específico; contudo, o fato será 

posto em dúvida depois que ele negar que o outro jovem foi sido assassinado por ele. 

Portanto, aqui, há de se cumprir a conjectura do assassinato; visto que ele pleiteia que 

cabe investigar primeiro o homicídio, há de se dizer que não deve ocorrer demora nos 

julgamentos públicos com uma investigação de crime menor, mas que ele pode se 

defender de ambas <as acusações> ao mesmo tempo. Talvez, não é necessário ir por cada 

tópico da conjectura desde o início, mas há de se arrebatar imediatamente os feitos que 

estão no do sumo ao ínfimo: se não se duvida por quem <o crime> tenha sido cometido, 

uma vez que o assassinato aconteceu na mesma noite em que houvera aquela discussão 

entre eles. Outro do sumo ao ínfimo, se o crime é manifesto pelo seguinte motivo: porque 

a vítima tinha sido encontrada sem ter sido roubada; fato que indicaria que apenas sua 

alma foi reivindicada por aquele a quem, sim, interessava que ele morresse. Depois de 

alegadas (também deste modo) tais fatos que são pertinentes ao crime de assassinato, 

teremos de lembrar da ação organizada e da comprovação do assassinato, e também 

amarrar à ambição da tirania, para que, quando <o julgamento> constar sobre assassinato, 

digamos que ainda consta, inclusive, de tirania. Se o jovem rico puder, que já proponha 

as alegações da comprovação verossímil, como se disser: “eu não falaria se desejasse a 

tirania”; ou “se eu fosse matá-lo, não o assassinaria na mesma noite”. 

 

36. Dissemos acima que existem conjecturas duplas em todas as acusações mútuas; 

todavia, desta espécie, então, não existirá apenas conjectura dupla quando alguns se 

acusam mutuamente, mas ainda quando o crime for voltado a algum morto, tal qual é a 

<seguinte> controvérsia: “<alguém> recasou-se com uma madrasta, <para dar uma nova 

mãe> ao filho médico; a madrasta também tinha um filho; o médico caiu em languidez. 

Depois que os outros médicos perderam as esperanças, o enteado forneceu à mulher uma 

bebida que dizia ser salutar; a madrasta aceitou. No dia seguinte, depois de declarar que 

confiou no médico, ela diz que <a bebida> era um veneno; o enteado bebeu e morreu. O 

marido acusa a mulher de venefício.”322 Esta não é, na verdade, contra-acusação, porque 

não se acusam mutuamente os que se apresentam no tribunal; todavia, a partir do aspecto 

                                                           
322 Ps. Quint., DMin., 321; cf. Quint., Inst. Orat., VII, 2, 8-10.  



 

147 
 

da contra-acusação, existe conjectura dupla de modo semelhante, e o mesmo costuma 

ocorrer nas contra-acusações. Este pai tanto acusa a madrasta como defende seu filho, em 

quem o crime se volta de algum modo; mas não cabe que ele siga cada questão. 

Efetivamente, mostramos o método desta divisão acima, em uma causa similar, a que é 

entre a cativa e a madrasta, em que ensinamos que tanto a acusação como a defesa estão 

misturadas por cada tópico. Aqui, sim, a causa é mais completa, visto que a questão dispõe 

do sumo ao ínfimo e dos outros tópicos, ficando inativo, como dissemos, o primeiro 

tópico, que é a petição da comprovação.  

 Temos de saber, ainda, que é necessário que se trate pela conjectura dupla aquelas 

causas que são incidentais, tal como podem ser as de adultério; onde, algumas vezes, 

deve-se argumentar pela conjectura dupla, a qual observa ambos os adúlteros por cada 

tópico da causa; não só se ele quis, mas também se ela; nem só se ele teve capacidade de 

adulterar, mas também se ela de pecar. E depois, a partir dos outros tópicos, cumpre expor 

os argumentos; no que é fácil entender o que eu queria, bem entendido, que o acusador, 

na causa dos adúlteros, não comece a falar separadamente por cada tópico, mas que reúna, 

de cada tópico, os argumentos contra ambos de modo semelhante. Se alguém exigir, será 

melhor, talvez, que estes sejam defendidos do adultério de maneira dissociada, é o que 

acreditamos que o adversário deve fazer; a não ser que a defesa una aqueles que pareçam 

ter se unido na cumplicidade. 

 

37. Em geral, são estes os elementos das conjecturas duplas. Na verdade, dissemos 

que existe conjectura quando se investiga se algum fato ocorreu; algumas vezes, ainda 

que seja evidente que algo ocorreu, deve-se acrescentar necessariamente, para que se 

tenha uma conjectura, o sobrevir. Se não se comprovar que aconteceu intencionalmente, 

será necessário que se defenda pela lei, tal como na seguinte controvérsia: “<A lei é:> 

que sejam nulos os atos cometidos pelo furor. Uma madrasta, parecendo estar fora de si, 

depois de arrebatar uma espada, assassinou seu enteado; é acusada de assassinato”323. 

Aqui, a mulher não negou que o enteado foi assassinado; todavia, há conjectura, porque 

investiga-se <se> o que cometeu foi um atentado intencional, ou se, antes, o perpetrou 

devido a um impulso fortuito de furor. Portanto, existe divisão pelos tópicos da 

conjectura. Sem dúvida, ainda cabe que saibamos o seguinte: causas deste tipo possuem 

uma questão mais delicada dos tópicos da letra da lei e da vontade. Com efeito, uma vez 
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que ela se apoia naquela lei pela qual afirma que não deve ser acusada, já que a lei 

preceitua que são nulos os atos que foram cometidos por furor, a primeira questão será 

acerca da letra da lei e da sua interpretação, porque o acusador pleiteia que aquela lei se 

refere aos delitos mais leves ou aos atos que não são delitos. Talvez, ainda poderá haver 

um apoio nas palavras da própria lei, pelas quais se queira dizer que ela não se refere aos 

crimes, visto que <a lei> preceitua que os atos cometidos por causa do furor não são 

impunes, mas nulos. Depois disso, há a divisão da conjectura. E, realmente, não nos deve 

escapar que o primeiro tópico, que é a petição das comprovações, fica inativo em causas 

deste tipo, visto que não resta nenhuma dúvida sobre o fato. Sendo assim, existirão 

argumentos do tópico da vontade: se a madrasta matou o enteado e por isso simulou o 

furor, porque tinha esperança de defesa a partir da lei. Da capacidade: não se indagará se 

pôde assassinar (pois é um absurdo que se indague se pôde fazer o que fez), mas se pôde 

simular e mentir o furor. Do sumo ao ínfimo: que, antes, não assassinou outro, que, em 

verdade, depois disso, não atacou ninguém, e que, depois que o enteado foi assassinado, 

imediatamente finalizou uma loucura simulada. Todos os argumentos <da causa> do 

enteado assassinado são que ele não foi assassinado por acidente, mas por vontade e 

também por desígnio. E a controvérsia anterior mostra que, às vezes, as questões, como 

dissemos, incidem na conjectura também a partir dos estados legais. 

 O mesmo ocorre de outro modo, seja por aquele tópico da conjectura que é o do 

direito absoluto, seja pela mudança, tal como no seguinte exemplo: “<Alguém> 

assassinou, dentro das fronteiras, um exilado que afirmava estar prestes a denunciar uma 

tirania. O governo começou, e o mesmo terminou, é acusado de cumplicidade.” Aqui, 

quando se entrar nos vestígios do crime, que existem a partir do tópico do sumo ao ínfimo, 

o réu usará o direito absoluto ou a mudança, a fim de que diga que agiu segundo a lei de 

modo satisfatório, pois um exilado foi assassinado dentro das fronteiras; mas uma 

interpretação da letra da lei será proposta como obstáculo por parte do acusador, como se 

disser, bem entendido, que a lei não se refere a todos os exilados, e muito menos àquele 

que estava dentro das fronteiras para o bem comum, para denunciar publicamente um mal 

tão grande; todavia, de tal forma que o acusador volte à causa conjectural, pela qual 

<pareça que> o acusado não atuou de acordo com a lei de modo satisfatório, mas cuidou 

de si ao assassinar aquele que indicaria não apenas o tirano, mas também os cúmplices 

do tirano. 
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38. Existem alguns que acreditam que as ações de circunscrições são de definição, 

como se se investigasse o que é a circunscrição, mas eles parecem errar. Pois, em geral, 

não ocorre que se deva, definindo, indagar o que é o circunscrever; mas, se aquilo que 

aconteceu ocorreu pela vontade de circunscrever, será, antes, talvez, mais uma questão 

conjectural; como se fossem conduzidos argumentos e comprovações contra o réu não 

apenas a partir dos outros tópicos, mas também do sumo ao ínfimo, a partir dessas coisas 

que aconteceram, pelas quais pareça que tenha agido pela vontade de circunscrever.  

Todavia, dado que não é conjectura, será, então, mais estado de qualidade absoluta do 

que de definição. Vejamos a seguinte causa: “<A lei é:> que seja lícito adotar filhos 

legítimos de uma escrava. Alguém tinha um filho de um casamento legítimo, adotou outro 

de uma escrava. A lei era que dividisse a herança em comum o que fosse o mais velho 

dos irmãos, <e que> o mais jovem escolhesse. O mais velho de nascimento colocou, de 

um lado, a mãe do irmão, de outro, a herança. Este escolheu a mãe, e acusa o irmão de 

circunscrição”324. Aqui, não se investiga, sobretudo, o que seja o circunscrever, mas, a 

partir destes fatos ocorridos, ou toma-se por argumento que agiu por vontade de 

circunscrever, no qual existirá conjectura; ou existirá o do direito absoluto, em que se 

indaga sobre o justo, sobre a igualdade, e sobre o bom; ou a compensação, a fim de que 

se diga que não dispõe de motivo de queixa aquele que tem liberdade, é cidadão, e 

adquiriu a liberdade da sua mãe. A maior parte <das causas> se mantém assim, como se 

fosse o que há de comum entre a conjectura e os outros estados, afinal, afirma-se que a 

negação lhe é própria, porque tanto aquele que, por uma questão de definição, se defende 

de ter roubado uma coisa profana de um lugar sagrado, negará que seja sacrílego, como, 

novamente, aquele que é acusado de lesa-república, porque incendiou as naus, negará que 

a república tenha sido lesada por ele. Entretanto, existe grande diferença, porque nas 

causas conjecturais o réu nega, sim, completamente que ele tenha feito o que se alega; 

por outro lado, naquelas causas, ele não nega que tenha praticado aqueles atos que se 

consagram ao crime; um nega o que se refere aos crimes de sacrilégio, o outro nega <o 

que se refere> ao crime de lesa-república. 

 

Sobre a Definição 

                                                           
324 Sen., Contr., VI, 3. Winterbottom optou traduzir “circumscriptio” por fraude. 
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39.  Existe definição quando se indaga o que é ou por qual nome cumpre chamar aquilo 

que se apresenta na controvérsia, quando ocorreu algo de forma parcial de tal modo que, 

todavia, não ocorreu completamente; pelo que os gregos dizem que este estado ocorreu 

ek tou leloipótos kaì gegonótos [a partir do omitido e do ocorrido]. Facilmente 

entenderemos como o seja a partir dos fatos apresentados. Os tópicos deste estado: a 

definição, a definição contrária, a vontade do legislador, a conjectura da vontade, a 

qualidade conclusiva325. Para que possamos entender a força destes tópicos através de 

alguma controvérsia, parece que cabe aceitar dos gregos a seguinte: “Que não seja lícito 

produzir uma comédia contra alguém nominalmente. Alguém produziu uma comédia sem 

acrescentar o nome. Quando foi encenada, o povo vociferou: “dedicaste àquele”; é 

acusado porque produziu uma comédia nominalmente.” Já se pode perceber aqui o que 

primeiro dissemos no início, que ocorre definição quando se praticou algo de uma parte, 

<mas> não se praticou de outra. Com efeito, se ele tivesse acrescentado o nome na 

comédia, a questão seria segura, e não restaria defesa; mas, visto que produziu uma 

comédia descrevendo o comportamento, mas não acrescentou o nome, há uma questão de 

definição: se é isto o que a lei proibiu, e não há nenhuma diferença entre ter adicionado 

ou retido o nome, uma vez que o povo tenha entendido e apresentado um nome. 

 

40. Sigamos, então, cada tópico; a definição é: se fazer uma comédia nominalmente é 

inserir o nome do homem à comédia. Definição contrária: se, de modo claro, produzir 

uma comédia nominalmente é o seguinte: atacar o comportamento do homem de tal modo 

que o nome seja reconhecível, porque não há nenhuma diferença entre o próprio <autor> 

ou o povo anunciar publicamente. O terceiro tópico é o da vontade do legislador, e não 

injustamente; pois, em geral, até o estado de definição possui alguma relação com os 

legais. Com efeito, tal acusador alega que a vontade do legislador foi a seguinte: que 

absolutamente nenhum dos cidadãos fosse prejudicado. O réu, porém, pleiteia que o 

legislador desejou o seguinte: que ninguém fosse facilmente nomeado, mas que cada um 

fosse reconhecido pelo seu comportamento. Há mais neste <tópico>, assim como se se 

alegasse que ele foi exercido de maneira ainda mais acerba do que a lei tinha proibido, 

pois atacou-se o comportamento do homem de tal modo que ninguém duvidou do nome. 

A conjectura da vontade é se seguiu a vida do homem com malícia e com vontade de 

prejudica-lo por toda a comédia, por completamente todas as personagens, de tal modo 

                                                           
325 Rabe, p. 59, ll. 11-15.  
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que nada houvesse por que parecesse faltar nome à comédia, e também que o povo não 

entendesse menos de quem falasse, e, por causa desta vontade, o povo vociferou como se 

arrebatasse o mal agravo do autor e constituísse que aquilo que ele fizera foi agir contra 

a lei. Efetivamente, a qualidade conclusiva possui ou uma exageração do fato da parte do 

acusador, ou uma comiseração da outra parte, em que, na maioria das vezes, alegam-se 

muitas coisas dos tópicos da qualidade pragmática326, pelas quais se deve reivindicar o 

quanto possível sobre aquilo que se indaga, tanto o que é justo em favor da qualidade do 

fato, como o que é útil ao exemplo, e também o que é honesto à reputação327; é a partir 

destes mesmos tópicos que o réu poderá debater contra a acusação. 

 

41. A definição é ou simples328 ou dupla. Simples quando indagamos sobre um feito, 

dupla <quando indagamos> sobre pessoas329 ou feitos330; dos feitos, quando existem dois 

crimes, um maior, outro menor. Disso, segue que é próprio do estado de definição o 

seguinte: que, em geral, o acusador sempre exclui o menor e aplica o maior, o réu exclui 

o maior e aplica o menor, assim como na seguinte controvérsia: “Alguém roubou um vaso 

particular e profano de um templo. Reivindica que seja condenado como sacrílego, 

oferece o quádruplo como se fosse um ladrão.”331 A partir das pessoas, porém, ocorre 

definição dupla como na seguinte: “Alguém, durante uma tirania, subiu na cidadela e 

estava para assassinar o tirano; o tirano, fugindo, foi assassinado por alguém que o 

encontrou no caminho. Concorrem pela recompensa aquele que expulsou o tirano da 

cidadela e aquele que o matou encontrando-o no caminho.<”> Na verdade, visto que 

dissemos que o acusador exclui o menor, <e> aplica o maior, quando a definição for dupla 

a partir dos feitos, parece que cabe acrescentar o seguinte: algumas vezes ocorre em causa 

deste tipo que o acusador não exclua o menor, mas o omita e aplique o maior, tal como 

na seguinte causa: “<A lei é:> quem violar uma virgem, pague dez mil; quem violar um 

depósito, seja punido com a pena capital. Alguém que está em vias de ir para a guerra 

deixou em depósito a filha virgem junto ao amigo; ele violou a virgem que lhe foi 

                                                           
326 O mesmo que “qualidade negocial”, estado de causa que lida com tópicos como justiça, utilidade, 
direito natural, honestidade, etc; cf. § 46-49. 
327 Cic., De Inv., II, 54. 
328 Rabe, p. 61, l. 22. 
329 Rabe, p. 64, ll. 4-6. 
330 Rabe, p. 62, l. 1. 
331 Cic., De Invent., II, 55; Quint., Inst. Orat., VII, 3, 21; Arist., Rhet., 1374a;  Rabe, p. 37, l. 8 e p. 62, ll. 3-5; 
RLM, p. 91, ll. 16-21; RLM, p. 377, ll. 32-34. 
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depositada”. Com efeito, o acusador não diz que a virgem foi violada, mas reprime <essa 

alegação>, e oferece outro crime; diz, portanto, que um depósito foi violado332. 

 Também é definição o que os gregos chamam egkrinómenon [no ponto a ser 

julgado], como quando a questão é sobre uma coisa e julga-se sobre outra, como se for 

acusado de violar uma sepultura quem tenha aberto um túmulo vazio333. Pois aqui não se 

investiga o seguinte: se ele violou a sepultura; mas se aquilo era uma sepultura. Contudo, 

é necessário que os juízes se pronunciem não se aquilo é uma sepultura, mas se ele violou 

uma sepultura. 

 Muita vez, ocorre questão de definição dupla a partir da letra de uma lei, assim 

como se for proposta a seguinte causa: “<A lei é:> que o sacerdote seja puro e de puros; 

<alguém> acusou seu pai de traição e o comprovou; reivindicou o sacerdócio.”334 De fato, 

aqui, indaga-se separadamente o que é ser de puros, e separadamente o que é ser puro335. 

Apesar de isto ter sido proposto por Zenão, o tema desta controvérsia, todavia, não me 

agrada.  

 

Sobre a Transferência 

42. Metalepsis [transferência] é ou a transferência ou a exceção (pois falaremos de 

ambas), e talvez devesse ocupar outro lugar. Com efeito, a qualidade lhe é anterior, mas, 

visto que ela tem muitas espécies, se dispersa, se espalha em outros estados, e também 

exige mais discussão, deixemo-la para depois. A metalepsis [transferência], que tem um 

nome junto aos gregos, possui uma razão díspar para alguns; pois Zenão a <chama> 

transferência, não poucos <a chamam> prescrição. Portanto, não seria inoportuno, como 

disse, conhecer ambas. Zenão diz que as causas prescritivas são de letra da lei e de 

vontade, <e> que a metalepsis [tranferência], por sua vez, faz transferência. Transferência 

que, sim, ocorre a partir dos mesmos fatos de que <ocorre> prescrição. Afinal, 

prescrevemos ou a partir da pessoa, de modo que neguemos ser adversário aquele que 

poderia intentar uma ação contra nós, ou a partir do tempo, de modo que neguemos com 

aquele tempo; ou a partir do lugar, de modo que neguemos com aquele lugar; ou a partir 

do modo, de modo que neguemos com aquele modo. Ocorre transferência da mesma 

                                                           
332 Rabe, p. 62, l. 11 – p. 64, l. 3. 
333 Rabe, p. 64, ll. 15-23. 
334 Sacerdotes romanos não podiam apresentar deficiência física, dado que isso era sinal de mau 
presságio. Além disso, a pureza pode ser sinônimo de virgindade ou de reputação ilibada. Um caso 
semelhante ocorre em Sêneca pai, Contr., IV, 2.  
335 Rabe, p. 65, ll. 1-8. 
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forma quando, transferindo, constituirmos um crime e uma má ação contra alguém; de 

modo que, enquanto ele disser que aconteceu aquilo que ele pleiteia ter sido lícito que 

ocorresse, transfiramos da pessoa e neguemos que lhe tinha sido lícito; ou do tempo, de 

modo que neguemos com aquele tempo; do lugar, de modo que neguemos com aquele 

lugar; ou de modo, de modo que neguemos com aquele modo. De resto, estes elementos 

ficarão mais evidentes com exemplos. 

 Transfere-se da pessoa assim como na seguinte causa: “Alguém assassinou, ele 

próprio, seu inimigo, feito por ele réu de pena capital e condenado quando tivesse dado o 

preço deste caso ao carrasco, dez mil: é réu de assassinato”. Aqui, transfere-se da pessoa; 

pois admitimos que era lícito que fosse assassinado, mas negamos que fosse lícito a ele 

assassinar. 

 Transfere-se do lugar e do tempo, por sua vez, simultaneamente, assim como na 

seguinte controvérsia: “<A lei é:> que seja lícito assassinar adúlteros apanhados em 

flagrante. Alguém apanhou adúlteros em flagrante, assassinou um, poupou a outra. É feito 

réu porque não a assassinou também; se defendeu assim: disse que, por amor, não pôde 

assassinar. Depois, o absolvido encontrou a mesma chorando junto ao túmulo do adúltero; 

assassinou-a: é acusado de assassinato.” É evidente que existe transferência tanto do 

tempo como do lugar. É claro que o acusador não nega que convinha que ela fosse 

assassinada, mas pleiteia que não era lícito que fosse assassinada nem naquele lugar, nem 

naquele tempo. Existem os seguintes tópicos na transferência: o prescritivo precedente, a 

própria transferência, o semelhante, o maior, o do sumo ao ínfimo, a outra transferência, 

algumas vezes o do sumo ao ínfimo também por parte do acusador. Examinemos, 

conforme estes tópicos, esta causa que foi colocada por último. 

 

43. Há prescritivo precedente <no caso> da adúltera assassinada, como se o réu 

prescrever-se a ação ao negar que ele possa ser acusado, uma vez que tenha sido 

assassinada aquela mulher que, segundo consta na lei, devia ser assassinada. Contra isto, 

há o próximo tópico, isto é, a própria transferência: muito pelo contrário, ele será acusado, 

visto que ela devia, sim, ser assassinada, mas noutro lugar, noutro tempo, e tenha sido 

assassinada naquele lugar e naquele tempo em que não <lhe> tivesse sido lícito assassinar. 

Em seguida, há o semelhante, em que o réu declara que nada importa em qual tempo ou 

em qual lugar ela foi assassinada; igualmente, declara que lhe deu a punição merecida. 

Depois, há o maior: tópico em que o réu mostra que ele agiu com mais razão ainda e que 

ela foi assassinada de modo muito mais justo. Posto bem próximo, está o tópico do sumo 
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ao ínfimo. Com efeito, sigamos cada feito, pelos quais <ela> foi assassinada até de modo 

mais correto tanto naquele lugar como naquele momento, uma vez que retivesse um 

desejo supérstite pelo adúltero e o desejasse ainda que morto: chorava e se lamentava 

junto ao túmulo dele. Aqui, há outra transferência, a partir do mérito; afinal, o acusador 

transfere: se agia para vingá-la, ele devia acusá-la. E o acusador transfere da pessoa do 

acusado à pessoa dos juízes, aos quais já havia sido necessário que reivindicasse, uma vez 

que ele tinha perdido o direito que lhe havia sido dado por lei.  

Dissemos que, algumas vezes, existe o tópico do sumo ao ínfimo por parte do 

acusador, tal como existe naquela causa anterior. Com efeito, o argumento do sumo ao 

ínfimo é que não lhe tinha sido lícito assassinar o seu inimigo, porque era necessário que 

ele pagasse, e deveria fazê-lo com muito dinheiro. Em geral, não se encontra a 

transferência de modo (de que modo ocorreu) nas causas fictas. Todavia, é fácil perceber, 

a partir das coisas que foram escritas acima, o que é preciso compreender nesta parte: 

como se alguém for acusado porque fez alguma coisa de um modo diferente do que lhe 

tenha sido lícito fazer. 

 

44. Passemos, então, àquela outra metalepsis [transferência], a qual dissemos que é 

feita, por alguns, prescrição. Dissemos ainda, por sua vez, de que modo ela ocorre; mas 

tal é a diferença: a transferência é sobre o passado, quando foi feito algo por aquele que 

não o deveria fazer, ou naquele tempo, ou naquele lugar, ou daquele modo com que não 

o deveria fazer; a prescrição tem em vistas um tempo futuro, se alguém, que não deve 

julgar, pedir <para> julgar, ou naquele tempo, ou naquele lugar, ou daquele modo com 

que não se poderia julgar.  

Os tópicos da prescrição: a proposição da letra da lei, a homonímia ou sinonímia, 

a dedução do gênero à espécie, a definição incidente, algumas vezes o do sumo ao ínfimo, 

a qualidade translativa, a qualidade comum, a conjectura. Tratemos, se for bom, através 

destes tópicos, a seguinte controvérsia: “Um pobre, que tinha dois inimigos ricos, viajou 

para um país estrangeiro. Durante esse tempo, o filho dele foi assassinado e encontrado 

sem ter sido roubado. Os ricos se acusaram mutuamente de assassinato: foram absolvidos. 

O pobre voltou e acusou os ricos. Eles prescrevem; pois a lei é: que não seja lícito que se 

julgue a mesma coisa duas vezes.” 

 

45. A proposição da letra da lei é: se, uma vez que se escreveu na lei que não se julgue 

a mesma coisa duas vezes, não se deve julgar tal causa duas vezes, porque <eles> já foram 
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acusados e absolvidos. A homonímia é o que a lei chamaria de ação: se não se deseja que 

a punição e a repreensão sejam reiteradas, ou a própria acusação e defesa. Pois pode 

parecer que, pelo nome da ação, aquelas ambas foram significadas, ainda mais se a 

controvérsia for explicada em grego, que nomeia tanto a punição como a ação díke 

[justiça]. Todavia, nós também, na língua latina, encontramos muitas coisas deste tipo, 

que não precisam referir-se ao todo quando a própria matéria já foi compreendida. A 

dedução do gênero à espécie é: se, quando a lei proibiu que se julgasse duas vezes, não 

se tenha prescrevido sobre todas as matérias, mas sobre as causas pecuniárias ou sobre 

essas em que existem crimes menores. A definição incidente é: se aquilo foi uma ação ou, 

na verdade, uma conclusão. O do sumo ao ínfimo é: se, visto que a matéria do filho foi 

julgada enquanto o seu pai estava ausente, não é justo que se admita o retorno do pai, que 

é quem sofre; ou, uma vez que esteja aqui o pai, que não tinha nada em suas fortunas além 

do filho; ou, que não foi por sua culpa que ele não os tenha acusado de imediato, mas 

<por causa> da viagem e do desconhecimento. A qualidade translativa é: se, uma vez que 

não cabe, com efeito, reiterar o julgamento assim, é lícito que a pessoa do acusador seja 

mudada, que o pai postule. Enfim, todo o tópico da qualidade translativa nada mais é do 

que a rescisão do tópico anterior, de modo que aquele se firme em favor do acusador, este 

em favor do réu. A qualidade comum é: se é justo que os ricos digam que a causa foi 

imparcial, porque se eles são inocentes podem ser absolvidos, se são culpados devem ser 

condenados; ao contrário, se não cabe evitar esse enfado da acusação, e se é mais 

frequentemente injusto que os mesmos homens conduzam o conflito do julgamento. 

Conjectura: se são cúmplices neste crime que se discute, isto é, se empreenderam o 

assassinato. Tópico que precisa, sim, ser difundido em toda a causa, mas não de modo 

claro, na verdade, de maneira obliqua, como se lembrarmos que ainda não podemos 

julgar, para não darmos ao adversário oportunidade de lançar sua mão em nós e nos 

manter no curso da ação quando disser que se investiga justamente sobre o seguinte: se 

podemos julgar o assassinato. Mas não faltarão ocasiões em que, como disse, faríamos a 

mesma coisa como se fizéssemos outra, mostrando que nós haveremos de comprovar o 

crime com facilidade se conseguirmos com que eles sejam acusados. Na verdade, as 

matérias farão, também, de maneira semelhante, exatamente isto, de modo que já não se 

defendam, mas digam apenas que evitam o enfado do julgamento, preferindo sua 

inocência de um julgamento oblíquo, e porque os juízes também devem ter preferência 

por leis invariáveis e matérias julgadas.  
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Esses são os elementos que se referem à prescrição. Ainda que estejam ausentes 

na doutrina de Zenão, não foi, todavia, inoportuno seguir, deles, o que Marcomano336 

ministrou, de cujos comentários foram transcritos mais ou menos literalmente. Já segue 

que vejamos os elementos que se referem ao estado da qualidade e que voltemos a Zenão. 

 

Sobre o Negocial 

46. Parecemos, como já disse, ter inserido estes elementos da transferência ou da 

prescrição em um lugar inoportuno acima, já que estabelecêramos um novíssimo estado 

de transferência entre os quatro estados racionais; na verdade, isso não foi feito a partir 

de nossa doutrina, mas da de outros, por causa daquele motivo que já mencionei antes: 

porque cumpria discutir de muitos modos e ministrar muitas matérias da qualidade, a qual 

ocupa posição intermediária337. Já vejamos sobre os estados da qualidade, do qual o 

primeiro de todos, tal como ensinamos acima, é o negocial338. Este é ou legal ou racional: 

racional quando se decide sobre a equidade das matérias sem nenhuma letra de lei; legal, 

quando se transmite ou uma solicitação, ou uma lei, ou se reivindica uma definida 

recompensa. As causas deliberativas também aplicam este mesmo estado339.  

O negocial legal se divide em: legítimo, justo, útil, possível, honesto, de tal modo 

que também se discuta, a partir da alegação contrária, por cada tópico340. Com efeito, o 

que um pleiteia ser legítimo, o outro, a partir do mesmo tópico, se puder, pleiteará ser 

contrário às leis, se houver de antagônico alguma lei, solicitação, acordo, tratado de 

aliança, costumes, ou o direito natural; contra estes elementos, usaremos ou a negação ou 

a oposição. A negação é como se alegarmos que não é contrário às leis, nem à natureza, 

nem ao acordo, nem aos costumes; oposição se admitirmos que é, sim, contrário à letra 

de alguma lei, mas propomos a utilidade e afirmamos que cumpre que ela seja mais 

importante. Algumas vezes, no tópico do legítimo, ainda haverá alguma questão 

conjectural, quiçá ainda de definição. 

 

47. O segundo tópico do negocial é no qual se investiga o que é justo. Neste tópico, 

existe uma simples discussão sobre as leis, quando se indaga se <algo> é justo; por 

                                                           
336 Pelos textos dos rétores “menores”, sabemos que Marcomano escreveu uma arte rétorica, contudo a 
obra não chegou até nós; não temos como datá-lo. 
337 Isto é, na ordem correta, a qualidade antecede a transferência (cf. §24), mas nosso autor, inspirado 
por outros, preferiu explicar a qualidade depois da transferência, visto que ela é mais complexa. 
338 Cícero apresenta algumas semelhanças com a lição de Sulpício Vítor; cf. De Inv., II, 62-68. 
339 Quint., Inst. Orat., VII, 4, 2. 
340 Os tópicos aparecem em Hermógenes; cf. Rabe, p. 76, l. 12 – p. 79, l. 6. 
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exemplo: seria lícito assassinar adúlteros pegos em flagrante? Contudo, nas solicitações, 

nas reivindicações de recompensas, e nos deliberativos, será necessário ir, através de cada 

matéria, pelo tópico do sumo ao ínfimo, e mostrar, a partir de cada tópico, por que a 

necessidade de agir tal como alguma lei estabelece é justa. Este estado, a partir do qual 

haverá defesa, incidirá contra aquele que é acusado de algo. Tal como numa controvérsia 

junto aos gregos: “Os atenienses deliberam se iniciarão uma guerra contra os Eleus porque 

eles chicotearam Alcibíades”341. Efetivamente, a questão incide sobre se lhes foi lícito 

realizar um certame conforme suas leis. 

 O terceiro tópico no negocial é o da utilidade. Ele, em geral, possui toda a disputa 

acerca da razão do tempo futuro; afinal, indaga-se o que será útil no futuro. Algumas 

vezes, a questão conjectural incide neste tópico, tal como o seguinte <caso> em Virgílio: 

“Diomedes delibera se ajudará os Latinos que o procuram, visto que Eneias, se vencer os 

Latinos, haverá de voltar suas armas contra <ele> próprio”342. 

 O possível possui uma disputa e uma ocasião a partir das pessoas e dos próprios 

fatos. O tópico do honesto foi bem colocado no lugar da conclusão e do epílogo. Com 

efeito, depois que as outras coisas foram bem examinadas, resta, então, que dissertemos 

sobre as partes do honesto. 

 Estes são os tópicos do estado negocial, nos quais será suficiente, muita vez, 

ensinar que o legítimo é, sim, útil, possível e honesto, mas, algumas vezes, como se fosse 

mais honesto. Em primeiro lugar, refutaremos as alegações dos adversários, depois 

induziremos as nossas. Isto é, de tal modo que ensinemos, primeiro, que <nossas 

alegações> não contrariam as leis, e depois acrescentemos separadamente que, muito pelo 

contrário, são congruentes com as leis; do mesmo modo, que afirmemos que não são 

injustas e acrescentemos que são, antes, justíssimas; que demonstremos que não são 

inúteis, depois ensinemos que são utilíssimas; que também disputemos, de modo análogo, 

sobre as partes da honestidade: o que será lícito que se faça, similarmente, da parte 

contrária. Em geral, estes são os elementos que se referem àquele estado negocial, que 

dissemos que se chama legal. 

 

48. O negocial racional é, porém, como propusemos acima, quando alguns discutem 

entre si sobre o justo e o bom sem a letra de nenhuma lei, tal como na seguinte 

                                                           
341 Alcibíades (450 a.C. – 405 a.C.) é chicoteado entre os Eleus em um exemplo de Hermógenes; Rabe, p. 
115, ll. 8-21. 
342 Virg., En., VIII, 9-17; XI, 292-293; Hom., Il.,  



 

158 
 

controvérsia: “Durante uma tirania, a cidade abandonou todos os filhos nascidos de 

cidadãos; a cidade vizinha <os> acolheu e educou; terminada a tirania, os pais 

reivindicam os filhos em juízo oferecendo o valor gasto com alimentação; aqueles 

contestam”. 

 Os tópicos deste estado: o do direito natural343, pelo qual, nesta causa, pode se 

debater de uma ou de outra parte; da parte daqueles que os guardam, se o direito natural 

é que não possam recuperar os filhos aqueles que os abandonaram uma vez; da parte dos 

pais, se, antes, o direito natural é que os pais recuperem seus filhos em não importa qual 

tempo, e reivindiquem o direito natural.    

 O segundo tópico é o do sumo ao ínfimo, pelo qual se investiga, através de cada 

acontecimento precedente, se é justo que reivindiquem os filhos aqueles que foram 

obrigados a abandoná-los por causa de uma miserável necessidade. 

 Algumas vezes, não sempre, existirá o terceiro tópico, a razão do tempo futuro, 

no qual se indaga se é útil que ocorra também no futuro aquilo de que trata a questão. 

Depois, existem os tópicos da vontade e da qualidade. 

 

49.  Acredita-se que existe estado negocial racional nas causas de concessão de 

suicídio; na verdade, veremos se corretamente pouco depois; entrementes, pensemos tal 

como querem alguns. As primeiras serão, por assim dizer, questões prescritivas: se está 

em seu direito aquele que oferece causas de suicídio; se pode, por arbítrio seu, obter a 

morte enquanto o pai contesta. Não poucos, ainda, colocam, sim, uma questão geral deste 

tipo: se a deficiência corporal é o único motivo da morte; e novamente, se <a deficiência 

corporal> é suficiente como motivo de morte, uma vez que ninguém deseja morrer, a 

menos que exista uma razão. Em geral, consideram-se outras coisas através do próprio 

tópico que é o do sumo ao ínfimo: se o motivo da morte, a partir dos fatos precedentes, é 

justo. Bem conforme o que o direito ministrou. Resta a cogitação do tempo futuro, quando 

se investiga, bem entendido, se lhe é miserável viver. Porém, cabe observar sobretudo a 

vontade; pois ninguém postula, de bom grado, morrer. Mas, em geral, existirão estas 

espécies deste modo: como o deseja e censura; visto que se julga de outro ponto de vista, 

é necessário avaliar a partir da própria causa, isto é, deve-se considerar por qual vontade 

o adversário contesta, se de modo simples e verdadeiro, ou, na verdade, de modo tanto 

malicioso como astuto. É próprio de qualquer um dos dois estados negociais possuir um 
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raciocínio de tempo futuro; com efeito, não se indaga o que aconteceu, mas o que deverá 

ocorrer344. 

 

Sobre a Qualidade Absoluta 

50. O segundo estado é o absoluto da qualidade, ou a qualidade absoluta; pois ele é 

designado por ambos os nomes. Os tópicos dele: o precedente de definição, porque 

conserva a condição da prescrição; depois há o tópico da própria qualidade absoluta, que 

é dissolvido pelo acusador, ou pela negação, como se negar que é lícito, ou pela oposição, 

como se disser que ainda que fosse lícito não convinha, todavia, causar ruína. Depois há 

o tópico do sumo ao ínfimo, pelo qual <a ação> não pareça nem injusta nem criminosa. 

Algumas vezes, o réu oferecerá o do sumo ao ínfimo de sua parte inclusive quando ensinar 

por quais motivos e de que modo tenha praticado cada ato. Depois há a conjectura da 

vontade e a qualidade conclusiva. A seguinte controvérsia pode ser tratada por estes 

tópicos: “Um orador pobre e um rico são inimigos. O rico agiu valorosamente: 

reivindicou a eloquência do orador pobre em nome de uma recompensa, <o pobre> 

aceitou. Depois, tendo o rico discursado, o pobre se manteve em pé na assembleia e 

chorou; aconteceu um apedrejamento, o rico foi assassinado; o pobre é acusado de ter 

convocado reunião e uma assembleia segundo a seguinte lei: que seja punido com a pena 

capital quem convocar uma reunião e uma assembleia”. 

 

51. O precedente de definição, também pela condição de prescrição, é quando, de 

parte da matéria, se alega: convocar uma assembleia é chamar o povo e inflamar os 

ânimos do público com um discurso oratório tumultuoso, o pobre não fez nenhuma destas 

coisas. Com a condição de prescrição, porque, precisamente a partir daqueles atos, 

afirma-se que ele deve ser acusado da reunião e da assembleia, contudo não cabe acusá-

lo deste crime. Depois há a própria qualidade absoluta, como se se disser que lhe era lícito 

ficar de pé na assembleia <e> chorar. A isto, se apresenta, como dissemos, ou uma 

negação ou alguma oposição; negação de modo que se possa dizer: “não lhe era lícito 

chorar”; oposição: “ainda que lhe tivesse sido lícito chorar, não, todavia, com vistas a tal 

efeito”. E acompanha o tópico do sumo ao ínfimo, porque o choro teria procurado atingir 

tal efeito. Certamente, aqui, o patrono dele não apenas afastará o crime do pobre de tal 

maneira que alegue que não lhe diz respeito o que o povo tenha feito, uma vez que nada 
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pode ser usado contra o réu senão as lágrimas; mas se lançará uma defesa do povo, a fim 

de que ensine que o povo agiu de maneira correta no que fizera, de tal modo que pareça 

ocupar-se, sim, da causa do pobre, mas da do povo obliquamente; em que existirá, a partir 

de parte da matéria, aquele do sumo ao ínfimo de que falamos: se o rico mereceu esses 

atos. Depois, há a conjectura da vontade, que, sim, está dispersa em toda a ação. De fato, 

tanto o acusador pleiteará que o pobre ficou de pé na assembleia e chorou com a intenção 

de que ocorresse o que se sucedeu, como o patrono pleiteará que ele nada podia nem 

esperar nem cogitar. A qualidade conclusiva, de que também se discutiu acima: o que é 

justo, o que é útil, o que é honesto, condenar o pobre ou, antes, absolvê-lo? 

  Na verdade, cumpre sabermos que a qualidade absoluta não é racional, contudo 

é legal, se o réu se defender não por tópico natural, mas por alguma lei, como se afirmar, 

bem entendido, que a lei lhe dava permissão. Da qualidade absoluta legal, haverá a 

seguinte divisão: que o primeiro tópico seja a proposição do crime, depois a letra da lei, 

na qual existirá qualidade absoluta, a partir da qual afirme que lei lhe dava permissão. 

Depois destes tópicos, existirá a interpretação contrária da letra da lei, depois os tópicos 

restantes da qualidade absoluta. 

 

Sobre a Compensação 

52. Resulta que discutamos sobre os estados da qualidade assuntiva. Dos quais, um é 

a compensação, quando, com um proveito substituto, compensamos um transtorno que se 

alega termos provocado. Os tópicos dele: algumas vezes, o prescritivo precedente; então, 

a proposição do crime; depois, o lugar comum a partir das causas; depois, a própria 

compensação, à qual está unido o tópico do sumo ao ínfimo; depois, há a comparação; 

então, a transferência; então, a vontade e a qualidade conclusiva. 

 Que a força destes tópicos seja examinada pela divisão da seguinte controvérsia: 

“Visto que um exército frequentemente conduzido à batalha sempre recuava para as naus, 

o comandante incendiou a frota, e o exército, obrigado a sair da esquadra, venceu. É 

acusado de lesa-república”. Não há dúvida que existe compensação, e isto porque se 

compensa o transtorno com o proveito substituto da vitória, ainda que se afirme que a 

república foi danificada com a perda da frota. O primeiro tópico, o precedente prescritivo, 

ficará, talvez, inativo nesta causa; existirá em outra, como se o réu disser que não há crime 

de lesa-república nos fatos, e que ele não pode ser acusado de tal crime. O que, talvez, 

não se pode alegar neste caso, porque a república foi danificada com uma perda. Portanto, 

a proposição do crime será: se a república, que perdeu o reforço necessário da frota, foi 



 

161 
 

danificada. Aqui, se apresenta o próximo tópico, que é o das causas comuns, quando, bem 

entendido, o réu afirma que ele não pode ser julgado de maneira tão caluniosa de tal forma 

que se considere apenas o próprio fato, pois é preciso observar tudo o que ocorreu ou que 

se praticou, isto é, que se indague por qual motivo tomou-se aquela atitude. Tópico a que 

se une a própria compensação, quando, bem entendido, o réu declara que é por causa 

daquilo que se lhe imputa o crime que ele alcançou a vitória; compensação que 

completará o tópico do sumo ao ínfimo ao seguir todos os feitos precedentes, e de que 

modo não só o plano de combate tenha sido mudado pelo transtorno do incêndio da frota, 

mas também tenha sobrevindo a vitória depois de se afastar a infâmia da fuga. Depois 

vem a comparação: tópico no qual, bem entendido, coloca-se em discussão tanto qual 

injúria que se alega ter sido cometida como qual proveito que se alega ter buscado, e 

julga-se o que teria sido mais útil à república. Depois, há a transferência a partir do fato: 

como se o acusador afirmar que, antes, cabia tomar outra atitude, que a frota fosse retirada 

dali, ou que se propusesse algo para que o exército não se refugiasse para lá; ou ocorre a 

partir da pessoa: como se disser que o réu não devia proceder segundo seu arbítrio, mas 

<devia> consultar o senado ou o povo. Tópico ao qual a parte contrária terá, certamente, 

suas defesas. Com efeito, o réu responderá tanto pela transferência do fato, como se disser 

que não se devia fazer outra coisa, como pela transferência da pessoa, como se disser que 

ele, comandante, tinha, por si próprio, poder de deliberação. Tal como ensinamos acima, 

o tópico da vontade já estará disperso em toda a causa: o acusador trabalhará, sim, para 

que ele pareça ter agido com vontade de provocar danos à república; o réu, por sua vez, 

<trabalhará> para que se acredite que ele agiu pelo desejo de vencer.  Ensinamos a força 

da qualidade conclusiva de modo satisfatório acima.  

 

Sobre a Reconvenção 

53. A reconvenção é o estado que possui a seguinte característica: é necessário que 

incida sempre em algum estado, porque o defensor acusa aquele que o acusador defende. 

Os tópicos da reconvenção: a proposição do crime, a própria reconvenção (este estado é 

incidental do seu tópico), depois a transferência, daí a vontade e a qualidade conclusiva. 

Pode dar-se como exemplo disso aquele discurso ciceroniano, o em defesa de Milão. De 

fato, Cícero estabeleceu este estado quando disse que se indagava se Clódio foi 

assassinado de modo justo ou injusto. Reconvenção é se ele foi assassinado de modo 

justo, visto que ele tinha feito embustes; este estado, incidente do seu tópico, é a 

conjectura com todos os seus tópicos, pelos quais, bem entendido, se faz um percurso, a 
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fim de que se prove que embustes foram feitos a Milão por Clódio. Tal é aquilo que 

propusemos acima: o defensor de Milão acusa Clódio. De modo contrário, é sobretudo 

necessário que o acusador de Milão justifique Clódio, para que pareça que não Clódio, 

mas Milão tenha feito embustes. A transferência fica inativa nesta causa. Pois não se pode 

dizer a Milão: se Clódio queria assassinar você, você deveria, antes, chamá-lo em juízo. 

 Muita vez, porém, a compensação está misturada à reconvenção, como se 

Cipião345 fosse acusado de lesa-república por ter destruído Cartago. Com efeito, esta é a 

reconvenção, porque afirma que tal fato acometeu aquela cidade merecidamente, e a 

compensação, porque declara que a acometeu para o bem da república. Portanto, a causa 

deste tipo se divide em: proposição do crime: se a república foi danificada, uma vez que 

tenha perdido uma cidade grande; depois ocorre aquele tópico da compensação das 

causas: se cabe que consideremos não o fato, mas o motivo do fato; e já segue aqui tanto 

a reconvenção, porque tenha acometido merecidamente aquela cidade tão infiel e tantas 

vezes rebelada, como a compensação, porque a acometeu para o bem do povo romano, a 

fim de que não tivesse mais que sofrer no perigo da guerra. Existe transferência nesta 

causa a partir dos tópicos da reconvenção e da compensação. De fato, quando o réu disser 

que acometeu aquela cidade merecidamente, o acusador transferirá de tal maneira que 

diga que ainda que ela merecesse, Cipião não devia proceder segundo seu arbítrio, mas 

consultar o senado. Depois, restam todos os tópicos da compensação: a comparação, a 

vontade conjectural, a qualidade. 

 

Sobre a Remoção 

54. Remoção é quando o réu remove a culpa de si por alguma necessidade ou pela 

ordem de alguém346. Tópicos dela: a proposição do crime, o precedente de definição, o 

lugar-comum das causas, a própria remoção, à qual se opõe pela conjectura ou pela 

qualidade; depois há a transferência; a transferência, por sua vez, será simples ou de 

comparação; o do sumo ao ínfimo, a partir de qualquer parte que a matéria tenha fornecido 

e a partir de qualquer tópico que for oportuno, ou antes, ou depois da transferência; depois 

há a vontade e a qualidade conclusiva. Pode ser exemplo deste estado a seguinte causa: 

“Um comandante transportava para a pátria corpos de soldados mortos na guerra; surgida 

uma tempestade, ele se desfez dos cadáveres: é acusado de lesa-república”. Aqui, 

                                                           
345 Cipião Africano (236 - 183 a.C), ou Cipião o velho, derrotou Aníbal, general cartaginês, na última batalha 
da Segunda Guerra Púnica (218 – 201 a.C.).  
346 Rhet. ad Her., II, 26; De Inv., II, 86; Quint., Inst. Orat., VII, 4, 13-14. 
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sobretudo, existe ao comandante a seguinte defensa: que rejeite e remova o crime pela 

necessidade, que declare que ele se desfez daqueles corpos enquanto se formava uma 

tempestade. Portanto, haverá uma divisão segundo os tópicos que acima propusemos. 

 A proposição do crime é se a república foi danificada, uma vez que tantos . . . e 

tão bons soldados, aos quais se deveria dar o bom êxito da sepultura, foram arremessados 

às profundezas do mar. Dividiremos segundo o lugar comum a partir das casuas que 

propusemos, porque o comandante não pode usar o primeiro tópico, o precedente de 

definição que tem força de prescrição. Porém, este tópico nunca deverá nos fugir se a 

matéria, ao todo, permitir. Com efeito, não cabe omitir a prescrição em nenhuma causa 

que contenha o primeiro tópico, mesmo se havermos de nos dirigir para outras ações; 

como se este comandante disser que não há crime contra república em tais ações, e não 

se pode afirmar que a república foi danificada, pois ela não poderia ter nenhum prejuízo 

com corpos que, arremessados ao mar, já não podiam trazer proveito. Depois, haverá 

aquele tópico que apelidamos de das causas <comuns>: se nenhum fato deve ser julgado 

por si só, mas pelo motivo por que tenha sido realizado, de modo que, se foi praticado 

intencionalmente, que seja punido aquele que o tenha elaborado, se, na verdade, por 

necessidade, que não se puna um homem baseando-se no acaso347. E segue imediatamente 

a própria remoção: se não cumpre que seja culpa do comandante que se formava uma 

tempestade. Talvez, aqui, já haverá aquele tópico do sumo ao ínfimo, ao qual eu fornecera 

uma sede incerta. Pois, sem dúvida, o réu seguirá, do sumo ao ínfimo, todos os fatos; de 

que modo tenha desejado trazer os corpos para casa (uma vez que os tenha colocado nas 

naus), mas lhe foi necessário que se desfizesse <deles> a fim de que evadissem do perigo 

aqueles que estavam ilesos, que viviam, e podiam servir a república. Opõe-se a isso, como 

dissemos, ou pela conjectura, ou pela qualidade; pela conjectura se, então, pudermos 

negar que houve uma tempestade; pela qualidade se pudermos afirmar que, ainda que 

houvesse uma tempestade, não cabia, todavia, que se tomasse tal atitude, tão ímpia. 

Depois há a transferência, que, talvez, fica inativa nesta causa, em outra, todavia, não 

seria inoportuno se o acusador pudesse dizer: “ainda que se devesse fazê-lo, você deveria, 

sobretudo, consultar o senado ou o povo, e não proceder de acordo com seu arbítrio”. Mas 

dissemos que esta transferência é ou simples ou comparativa; comparativa, por sua vez, 

como se dissermos que cabia que o réu, de preferência, suportasse tudo a fazer o que fez. 
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Depois, há a vontade e a qualidade conclusiva, cuja força já mostramos acima de modo 

frequente. 

 Também aqui cumpre atentar para aquilo mesmo que pouco acima lembramos no 

estado da qualidade absoluta, que mesmo a remoção, por semelhante razão, é legal 

quando o réu toma de empréstimo a própria remoção a partir da lei: como se afirmar que 

ele fez o que fez por ordem de alguma lei. Também nesta, a divisão será semelhante à da 

qualidade absoluta, de modo que haja proposição do crime, depois a letra da lei, pela qual 

o réu declara que foi coagido, depois a interpretação da letra da lei por parte do acusador, 

depois as outras questões dos tópicos restantes do estado da remoção. 

 

 

Sobre a Súplica 

55. A súplica é o pedido de perdão, quando, bem entendido, confessamos aquilo que 

se alega e reivindicamos vênia, interpondo algum motivo pelo que se possa perdoar. 

Tópicos dela: a proposição do crime, o lugar comum a partir das causas, a própria súplica, 

o do sumo ao ínfimo. Opõe-se à súplica, porém, ou pelo semelhante, ou pela ocupação, 

ou pela vontade conjectural e qualidade conclusiva. Na verdade, este estado não será 

suficientemente vigoroso em causas e crimes mais graves, mas naqueles em que se possa 

perdoar; como se um jovem luxurioso for acusado de injúria porque, depois do jantar, 

tenha batido em alguém e, interpondo a embriaguez, reivindique perdão por tal motivo. 

Percorramos a prática por meio deste próprio exemplo, a fim de que, por sua vez, 

possamos conhecer a força dos tópicos. 

 A proposição do crime é se se ocupa da lei das injustiças, porque tenha batido em 

um cidadão. O lugar comum a partir das causas é se não cabe julgar o fato por si próprio, 

mas por que motivo ocorreu: que ele seja punido de modo severo se <o ato> foi praticado 

intencionalmente e com vontade de causar mal; se, porém, não houver culpa do homem, 

que ele fique sem punição, e seja concedido o perdão, cuja petição deve ser seguida pelos 

seguintes elementos que estão no do sumo ao ínfimo: se o fato é indigno de perdão, visto 

que o jovem, depois do jantar, quando houvesse chegado a hora de beber, tenha errado. 

 Dissemos que se responde a este tópico de três maneiras: com o semelhante, que 

digamos que nada importa por que motivo ele agiu assim, visto que aquele que apanhou 

sofreu, do mesmo modo, uma injustiça; com a ocupação, que afirmemos que, porque se 

interpõe a embriaguez, há um aditamento à culpa, não uma justificação: o crime da 
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agressão é somado ao crime da embriaguez; com a conjectura, se pudermos alegar que o 

motivo foi a inimizade e não a embriaguez; com o que a vontade conjectural é coerente, 

que digamos que ele apanhou graças ao desejo de indisciplina. A qualidade conclusiva é 

com a qual, como já afirmamos de modo frequente, ou se exagera ou se atenua, no 

epílogo, a culpa. 

 

56. Visto que parecemos ter ensinado quase todos os elementos que pareciam haver 

de serem ministrados sobre os estados racionais, não há, da matéria, o que ensinar sobre 

essas controvérsias, das quais, muita vez, se colocam em dúvida os estados. 

 Alguns julgam que as ações de ingratidão são de definição, como se se 

investigasse o que é a ingratidão, mas estes parecem errar. Com efeito, a razão não 

depende de definição do nome, e não se indaga o que é a ingratidão, mas alega-se que o 

acusado erra. Na verdade, o réu, por sua vez, não se defende de tal maneira que ele próprio 

também defina o que seja a ingratidão, todavia, utiliza-se, geralmente, ou a remoção, de 

modo que negue que ele pôde agradecer, ou a compensação, de modo que alegue que não 

lhe cabia agradecer ou se explicar. Entrementes, usará, talvez, também a qualidade 

absoluta, não que afirme que lhe era lícito usá-la, mas que pleiteie que ele não devia 

agradecer daquele modo. Portanto, em causas deste tipo, existirá divisão como se 

houvesse proposição do crime do sumo ao ínfimo, com que o acusador recordaria os 

benefícios que tivesse garantido, com que tivesse ajudado, de que modo . . . não tivesse 

podido transpor. Depois, haverá uma resposta a partir de todo aquele estado que a causa 

fornecer, conforme os tópicos deste próprio estado. 

 

57. Quando alguém for acusado pelos seus costumes, o estado é, pouco mais pouco 

menos, de qualidade absoluta; com efeito, não há dúvida que o que não se acusa pela lei, 

pela lei não se veta. Ora, além disso, falamos, na qualidade absoluta, que o que se intenta 

é o lícito, e, disso, a questão chega a tal ponto que se indague se aquilo deveria ocorrer. 

Em todo caso, não é pertinente ao crime de costumes quando aquilo devia ocorrer. 

Também pode existir, das causas deste tipo, aquela divisão a partir dos tópicos do estado 

negocial, de modo que se indague se aquilo que ocorreu é legítimo, justo, útil, honesto. 

Assim, a partir disso, se poderá julgar se houve crime contra os costumes, não, todavia, 

de modo que digamos que é estado negocial, mas, antes, qualidade absoluta, e isto porque 

se investiga sobre o feito, não se delibera sobre o futuro. E, como disse, é próprio da 

qualidade absoluta que se investigue se <algo> foi realizado de modo correto ou errôneo. 
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58. Quando se restitui causas de suicídio, alguns acreditam que o estado é negocial, 

porque indaga-se se ele deve morrer, e praticamente toda a questão seria sobre o futuro; 

mas, se for isto, também nessas causas em que há algum réu, o negocial parecerá existir: 

afinal, também ali indaga-se se cabe que o réu seja condenado. Ora, toda a questão é sobre 

o passado; efetivamente, a partir dos feitos precedentes, cumpre julgar, pelo senado, se 

cabe garantir o direito de morrer ao postulante. Vejamos se é mais correto acreditarmos 

que se proponha o estado da controvérsia deste tipo a partir daquilo que se contesta. Com 

efeito, as causas deste tipo possuem a mesma natureza que aquelas em que o acusador e 

o réu são cúmplices em diversas partes. De fato, também aquele que restitui causas de 

suicídio é, de algum modo, seu acusador, e o defensor é aquele que contesta. 

Descobriremos, portanto, que causas deste tipo são ou de remoção, ou de súplica, ou o 

que quer que seja antes que negociais. 

 

59. Alguns estimam que também as causas em que se deserda são de estado negocial, 

já que se indaga se alguém deve ser deserdado. Mas isto também é tal como falamos 

acima. Portanto, se perceberá que estas causas são de estados jurídicos, de modo que haja 

ou qualidade absoluta ou algo de assuntiva; todavia, a súplica é muito frequente, visto 

que a ação é contra os pais. É necessário sabermos que existem, sim, algumas questões 

genéricas em causas de deserdação; e a primeira, por parte dos pais, é, por assim dizer, a 

prescritiva, a seguinte: se os pais possuem, pela lei, o poder de deserdar, se os filhos 

podem contestar, e se lhes restou algum poder de contestação. Ainda há a seguinte 

questão, genérica de algum modo, e já mais próxima da causa: se se deserda de maneira 

merecida aquele que não fez ou não faz alguma vontade do pai, ou, na verdade, se é 

correto não seguir o desejo do pai em algumas situações; com efeito, em geral, não se 

deserda alguém a não ser que se afirme que ele ataca seja o desejo do pai seja de outro 

familiar. Depois, quando se tiver chegado à espécie, isto é, àquilo que se propõe no lugar 

do crime, começará a nascer, da defesa, o estado que caberá seguir por seus tópicos. 

Contudo, para que não pareçamos negar abruptamente que causas de deserdação nunca 

sejam estados negociais, serão talvez, algumas vezes, do seguinte modo: se o filho for 

deserdado não por algum feito seu; pois ele, sim, se defende, como propusemos, pela ação 

jurídica, mas, talvez, será possível observar o estado negocial no seguinte exemplo: 

“deserdou o filho que estava fora de si, restabeleceu curado, deserdou de novo <o filho> 

que estava fora de si.” Tal não é, realmente, estado jurídico: efetivamente, ao jovem não 
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se propõem crimes que, de sua parte, deverão ser esclarecidos, entretanto, por assim dizer, 

indaga-se de modo genérico se ser deserdado por causa do furor é uma causa plausível. 

 

60. Ações de divórcio injusto serão, em geral, de estado relativo: com efeito, é 

necessário que aquele que nega que o divórcio foi concedido injustamente mostre o crime 

e a culpa pelo que se afirme que ela foi divorciada de modo merecido e correto.  

Indaga-se a qual estado se refere às ações de loucura injusta. Não nos parece dúbio 

que em causas deste tipo existe estado conjectural, ficando realmente inativos, pelos 

primeiros tópicos, o da vontade e o da capacidade; de fato, não há dúvida que, por um 

lado, ninguém deseja estar louco, por outro, todavia, pode estar louco; entretanto, toda a 

questão será do sumo ao ínfimo a partir dos tópicos sequentes, visto que as coisas que 

foram propostas na controvérsia são, igualmente, vestígios de loucura, e também nas 

causas de crimes, a partir do mesmo tópico, existem vestígios dos crimes. 

 

Sobre a Letra da Lei e a Vontade 

61. Passemos agora aos estados legais, cujo primeiro é a letra da lei e a vontade: 

quando um usa a lei; o outro, a partir da própria letra da lei, interpreta uma vontade 

contrária ao que tenha sido escrito, isto é . . . como se opusesse as próprias matérias. Os 

tópicos deste estado, por sua vez, são: a proposição da letra da lei, a interpretação da letra 

da lei pelo tópico que se chama do sumo ao ínfimo; tópico oposto a este é o semelhante, 

o entrementes e o maior; depois, de ambas as partes, a vontade do legislador, depois a 

definição, depois a transferência, a vontade e a qualidade. Se for bom, examinemos a 

força desses <tópicos> pelo exemplo de uma controvérsia, a seguinte: “<A lei é:> que o 

estrangeiro não suba na muralha. Em tempo de guerra, quando os inimigos parecessem 

estar prestes a subir na muralha, o estrangeiro subiu na muralha e repeliu os inimigos; 

depois que se adquiriu vitória, ele é acusado, porque tenha agido contra a lei.”348 

 A proposição da letra da lei: se, uma vez que a lei proibia que o estrangeiro subisse 

na muralha, ele está sujeito à lei porque subiu na muralha. A interpretação da letra da lei: 

se ela proíbe que os outros estrangeiros subam, e se veta que se suba em tempo de paz, 

não proibiria o estrangeiro que subiu a fim de que socorresse a cidade, e que subiu naquela 

circunstância em que os inimigos já entravam na cidade, que subiu, enfim, para que, no 

meio de tamanho desespero, restituísse a vitória e a paz. É fácil perceber que nós 

                                                           
348 De Oratore, II, 100; Quint., Inst. Orat., IV, 4, 4; VII, 6, 6. 
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propomos aquele tópico que atrelamos à interpretação da letra da lei, bem entendido, o 

do sumo ao ínfimo, visto que perseguimos, uma a uma, todos as ações que foram 

praticadas pelo estrangeiro e que se referem à sua defesa. Depois, propuséramos o tópico 

que se chama semelhante: se nada importa em qual circunstância ou por qual motivo 

alega-se que subiu <na muralha>. Segue o maior: se era ainda mais ilícito que aquilo 

ocorresse em tempo de guerra, porque proibiu-se para que se precavesse contra os perigos 

da guerra. Depois, há a vontade do legislador: o que pensou aquele que propusera a lei. 

É, sim, raro que se indague isso separadamente, mas, de modo mais frequente, está 

misturado com a interpretação da própria lei: se <o legislador> julgou que não cabia 

admitir um estrangeiro nos muros em absoluto, ou que não cumpria admitir aquele que 

haveria de ser pernicioso. Segue a definição: se este estrangeiro é um cidadão que prestou 

ótimo serviço. Há também, como dissemos, a transferência: se, para que lhe fosse 

permitido fazê-lo, devia reivindicar uma autorização pública, visto que, de outro modo, 

não lhe seria lícito. Depois, há a vontade: com que intenção ele agiu. Depois, a qualidade 

conclusiva: de que modo <a ação> foi realizada. Agora falaríamos sobre estes dois tópicos 

que estão em toda parte de maneira mais descuidada, pois já se falou <deles> com 

frequência.   

 

Sobre as Leis Contrárias 

62. Há estado das leis contrárias quando duas leis contrárias parecem estar em 

desacordo entre si, donde, inclusive, o estado recebe nome; e é, em geral, como se o estado 

da letra da lei e da vontade fosse duplo, porque existe interpretação da lei de ambas <as 

partes>. Portanto, os tópicos ainda são os seguintes: proposição da letra da lei e 

interpretação da letra da lei, proposição da outra lei e interpretação da <outra> lei; depois, 

a vontade de uma lei e de outra, que, como já dissemos acima no outro estado, está 

muitíssimo misturada à interpretação da próprio própria, e algumas vezes, todavia, o 

tratamento ocorrerá, talvez, de modo separado; depois, existe a definição de ambas as 

partes, a qual, também ela própria, está misturada, algumas vezes, com a interpretação 

das leis; daí, há comparação, seja das próprias leis, seja dos fatos sobre os quais se julga; 

depois, a vontade e a qualidade. 

 Percorramos estes tópicos sob o exemplo da seguinte controvérsia: “<A lei é:> 

que feche os olhos aquele que entrar no templo de Ceres; que seja punido com a pena 

capital aquele que não ajudar um parente. Alguém, como sua mãe fosse açoitada no 

templo de Ceres, entrou no templo, socorreu a mãe; é condenado pela lei que ordena que 
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seja cegado quem entrar no templo de Ceres”349. Em primeiro lugar, é necessário 

sabermos o seguinte: será muito apropriado, em causas de leis contrárias, começar pela 

lei do adversário, não só propor o que o adversário alega, mas também refutá-lo pela 

interpretação e pelos fatos; então, propor a letra desta lei em que nós próprios nos 

apoiamos, mesmo que tal lei seja de algum modo redundante, dado que a lei do adversário 

já foi derrubada pela interpretação. Todavia, acho que a nossa lei pode ser 

convenientemente proposta no primeiro lugar, de modo que também apresentemos a 

questão que o adversário usa: isto nos será favorável nessa parte, porque já poderemos, 

com nossa lei determinada, refutar, pela interpretação, a lei dele, visto que se manifesta 

que aquela lei se reduz a uma interpretação. Todavia, para que haja aquela divisão que 

começamos a ministrar acima (pois ela agrada mais), o primeiro tópico da parte do 

acusador será a proposição da lei em que o réu se apoia: “se pode ser acusado aquele que 

obedeceu a lei e socorreu a mãe”; a isto, imediatamente depois que se uniu a interpretação, 

se aquele que socorreu a mãe contra um açoite injusto acredita em vão que lhe existe 

defesa a partir da lei, depois que, todavia, o fato tivesse ocorrido de tal modo que não 

fosse lícito ao filho realizá-lo. Dever-se-á preencher este tópico com o do sumo ao ínfimo; 

aquele tópico que seria * * 

Fim das Instituições Oratórias de Sulpício Vítor a Marco Silão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
349 Cf. RLM, p. 87, ll. 31-35. 
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Anexo: Institutiones Oratoriae 
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