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                                                       RESUMO 

 

              O ato de argumentar consiste em um árduo processo de elaboração de fatos 

reais ou verossímeis que persuadam os ouvintes acerca das convicções do orador. O 

discurso retórico deve ser belo, comover e seduzir, além de demonstrar as qualidades 

essenciais ao uir bonus. A fim de lograr êxito nesses objetivos, é preciso empregar 

estratégias retóricas que concatenem o que foi definido no momento da invenção. 

Visando analisar as estratégias linguísticas e manobras discursivas que conduzem o 

auditório a persuasão, esta dissertação de mestrado apresenta um estudo acerca do 

discurso In Verrem- Actio Prima de Cícero, conhecido orador romano, onde será 

observado o processo de criação e composição do discurso retórico e o processamento 

interativo, sob a ótica dos estudos retóricos e da linguística textual, que culmina na 

autocondenação de um réu que, a priore, seria absolvido graças a uma conspiração entre 

o próprio, seu defensor e os senadores devido à origem nobre do réu.  

 

Palavras-chave: retórica, estratégias, Cícero, discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

                                                          ABSTRACT 

               

               The act of arguing consists of an arduous process of elaboration of facts or 

credible to persuade listeners about the convictions of the orator. The rant must be 

beautiful, move and seduce, besides demonstrating the essential qualities to uir bonus. 

In order to successfully achieve these goals, we must use rhetorical strategies that 

concatenate  which was defined at the moment of the invention. To analyze language 

strategies and discursive maneuvers that lead the audience persuasion, this dissertation 

presents a study of discourse In Verrem- Actio Prima by Cicero, Roman orator well-

known, where it looks at the process of creation and composition of rant and interactive 

processing, from the perspective of rhetorical studies and linguistics textual, 

culminating in self-condemnation of a defendant that, a priore, would be acquitted 

because of a conspiracy between himself, his counsel and the senators noble origin due 

to the defendant. 

 

Key-Words: rethoric, strategies, Cícero, discourse 
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1. INTRODUÇÃO 

   A presente pesquisa, iniciada a partir de estudos do discurso ciceroniano 

durante o curso de graduação e aprofundada no decorrer do Mestrado, propõe uma 

análise das estratégias retóricas usadas pelo orador romano Marcus Tullius Cicero, 

considerado o expoente da oratória romana, em um de seus mais célebres discursos, In 

Verrem - Actio Prima. Conhecido por seu texto refinadamente construído e 

potencialmente persuasivo, o orador adota uma postura de aliado do povo romano ao 

atuar como acusador no julgamento de Verres, um político acusado de corrupção. 

Utilizando a ironia como recurso discursivo, Cícero critica a decadência moral que 

assolava o senado romano naquele período, senado este que tramava para conseguir a 

absolvição do réu (Verres). 

    In Verrem, traduzido para o português Contra Verres, mais conhecido 

como As Verrinas, é composto de seis discursos escritos por Cícero contra o referido, 

além de um discurso pronunciado antes do julgamento do réu, In Q. Caecilium, 

considerado por alguns como o primeiro da composição de In Verrem e, segundo 

outros, é uma composição isolada, apenas um discurso da fase que antecedeu ao 

julgamento. A priore, nossa pesquisa se concentrará, tão somente, na Actio Prima, pois 

ela foi a única a ser pronunciada de fato. Ao fim deste primeiro discurso (Actio 

Prima), sem esperar o término do julgamento e o anúncio da sentença dos juízes, Verres 

decide exilar-se aconselhado por seu defensor Quintus Hortales Hortensius. Todos os 

outros cinco discursos, onde há de fato a exposição das provas que condenariam o réu, 

foram escritos pelo orador após esse desfecho, jamais tendo sido pronunciados. A 

autocondenação de um réu que tinha o senado a favor de sua absolvição era algo 

inesperado, no entanto, tal atitude aguçou nosso interesse quanto à questão persuasiva 

evidente em tal discurso. 

               Após análise e tradução do referido texto, verificamos que 

no Exordium predominava o uso de verbos no modo subjuntivo. Exordium é a parte do 

discurso onde o orador tenta captar a atenção dos ouvintes para que os mesmos 

mantenham-na até o fim do discurso. A incidência do referido modo durante todo o 

discurso equipara-se à do modo indicativo que, de maneira geral, é mais comum em 

discursos argumentativos. Baseando-nos na concepção de Tovar (1946) acerca do 
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subjuntivo latino, enquanto expressão do irreal, afirmamos que esse modo verbal 

caracteriza-se por seu caráter volitivo. Rubio (1984) conceitua o referido como o modo 

da subjetividade, logo, este uso imprime alto grau de subjetividade ao discurso do 

orador. Entendemos que Cícero visava estabelecer uma relação lúdica com os ouvintes 

através do uso de tais construções verbais, pois, fazendo uso dessa estratégia, o autor 

desconstrói a imagem de acusador cruel e arrogante, e assume a postura de mero 

expositor dos fatos. Com isso, surge uma empatia entre falante e ouvintes facilitando a 

indução e persuasão dos mesmos e ocasionando uma sedução sem resistência, ou seja, 

uma persuasão subliminar. Desse modo, o orador arquiteta uma crítica velada ao senado 

já marcado pela decadência moral. 

   As hipóteses que norteam a pesquisa são: a) Assumimos que Cícero utiliza o 

modo verbal subjuntivo para construir uma imagem de orador persuasivo, representante 

do povo romano, distanciando-se da arrogância e presunção e criando uma proximidade 

com os ouvintes, a fim de persuadir os mesmos acerca de suas convicções;    b) Por se 

tratar de um discurso fundamentado na retórica, observaremos o uso de formas verbais 

que possibilitam um jogo lógico-semântico entre orador e ouvintes; c) Devido à 

persuasão subliminar estabelecida pelo orador, a sedução dos ouvintes é tão sutil que 

permite o uso da ironia durante todo o texto sem tornar o mesmo mordaz; d) O orador 

faz uso de formas verbo-nominais como infinitivos e particípios, complementando sua 

subjetividade expressa no texto para tecer a armadilha discursiva que conduz o réu ao 

autoexílio. 

   Os objetivos, correlacionados e desenvolvidos, a partir das hipóteses acima 

são: a) Observar a ocorrência de verbos no subjuntivo durante todo o discurso In 

Verrem – Actio Prima e verificar a influência persuasiva constituída pelo uso de tal 

modo verbal; b) Determinar em que parte do discurso (Exordium, Narratio ou 

Peroratio) há maior ocorrência de verbos no subjuntivo, ou seja, quando o discurso 

torna-se mais subjetivo, e quando há maior ocorrência de verbos no indicativo, e quando 

o discurso é pautado da objetividade; c) Observar a incidência de verbos e formas 

verbo-nominais, quando tais formas forem empregadas na mesma sentença, interagindo, 

e examinar o caráter persuasivo atrelado a tais relações; d) Relacionar as estratégias, 

retórico-discursivas e as linguísticas a fim de consolidar a persuasão, identificadas no 
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texto; e) Esclarecer os elementos retóricos utilizados por Cícero para compor seu 

discurso. 

               A pesquisa será fundamentada nas teorias linguísticas acerca da argumentação 

e linguística textual estabelecidas em KOCH (2011) e na teoria da Referenciação no que 

tange à constituição de Cadeias Referenciais baseando-nos em RONCARATI (2010) a 

fim de corroborarmos nossa teoria por meios de tais cadeias. Abordaremos a 

argumentação pelo fato da persuasão retórica estar calcada na mesma, porém, vale 

ressaltar que retórica e argumentação não são sinônimos, ambas se distinguem por uma 

linha tênue, assunto sobre o qual trataremos no decorrer da pesquisa. Tomaremos por 

base, quanto às estratégias e a composição de discursos retóricos, o De Inuentione de 

Cícero e a Rhetorica ad Herennium  de autoria questionável, obras consideradas 

diretrizes fundamentais para a retórica romana. Utilizaremos a metodologia indiciária 

proclamada pelo historiador Carlo Ginzburg (1991) e outras leituras que corroborem a 

temática da pesquisa. 

               Por meio da nossa pesquisa, nossa intenção é contribuir com os estudos 

retóricos sobre a obra ciceroniana no que tange às estratégias persuasivas, ao trazer uma 

nova perspectiva de análise das estratégias retóricas do orador. Também pretendemos 

desvendar a enigmática e contundente persuasão do orador, além de contribuir com a 

divulgação de estudos da  ars rhetorica latina que ainda têm pouco espaço no contexto 

acadêmico, apesar de sua importância no tocante à construção de discursos eloquentes, 

persuasivos e refinados. O número  de trabalhos relacionados à retórica latina e suas 

estratégias para constituir um bom discurso é ainda restrito e, por isso, buscamos 

expandir a discussão acerca desse tema tão importante àqueles que trabalham com a 

produção discursiva. 
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2. DEFINIÇÃO DA PESQUISA 

2.1. Temática Central 

               A temática central da presente pesquisa é a argumentação, para fins 

persuasivos, atingida por meio de manobras retórico-discursivas utilizadas por Cícero, 

com a finalidade de consolidar o processo de indignação no povo siciliano com relação 

ao senado romano e levar à condenação do réu (Verres) por corrupção, abuso de poder, 

profanação da religião entre outros crimes. Para isso, o orador elabora um discurso 

eloquente pautado nas estratégias retóricas profundamente estudadas e proclamadas 

pelo mesmo. 

               O interesse no poder persuasivo de Cícero, considerado o maior orador de 

todos os tempos, motivou nossa investigação, pois o mesmo conseguiu a 

autocondenação do réu imediatamente ao fim do primeiro discurso. O fato de existir um 

número pequeno de pesquisas no que tange aos estudos retóricos aumenta a relevância 

de nosso trabalho. É importante ressaltar que, apesar de sua existência desde 

civilizações anteriores, a retórica alcança notoriedade após os estudos de Cícero sobre a 

mesma e, por este motivo, nossa pesquisa se concentrará na retórica romana. Por outro 

lado, o poder de convencer por meio de palavras, cuidadosamente escolhidas, é algo que 

desperta o interesse de estudiosos até os dias atuais. 

               Os estudos literários e linguísticos de obras latinas no curso de graduação 

foram essenciais para o surgimento dessa pesquisa que objetiva contribuir com a 

ampliação e divulgação dos estudos retóricos de obras clássicas. Nossa tarefa torna-se 

árdua devido ao fato de as referidas obras, que trazem as bases da arte
1
 oratória, não 

possuírem boas traduções em português. Logo, nosso fundamento teórico provém do 

estudo do texto latino das mesmas. 

               Segundo Koch (2011a: 17): "(...) a todo e qualquer discurso subjaz uma 

ideologia". Portanto cabe ao orador escolher os argumentos mais favoráveis à captação 

do espírito do ouvinte, isto é, a captatio benevolentia que consiste no momento 

                                                           
1
 O conceito de arte, nesse momento, refere-se ao estudo da língua, olhar sistemático, que prima pela 

beleza do bem falar. Por isso, Ars Grammatica, Ars Oratoria e Ars Rhetorica as ciências da linguagem e 

do bem dizer. 
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direcionado para atrair a benevolência dos ouvintes em favor de suas palavras, e então 

dissuadi-los de suas ideologias. Assim, faremos uso da Teoria da Argumentação, apesar 

de persuasão não ser o mesmo que argumentação, pois é a partir da construção 

argumentativa que o orador conseguirá atingir o ouvinte e, por conseguinte, seduzi-lo e 

persuadi-lo. Fundamentaremos também nossa pesquisa nos estudos de Linguística 

Textual no que tange a interação emissor-receptor, a intencionalidade e a aceitabilidade 

no momento da produção textual. 

2.2. Justificativa 

               No século I a.C., em Roma, um bom orador deveria dominar a arte retórica, a 

arte do bem dizer, ou seja, expressar a mensagem com eloquência e linguagem rica e 

elaborada. Segundo Cícero: "(...) ut existimem sapientiam sine eloquentiam parum 

prodesse ciuitatibus, uero sine sapientia nimium obesse plerumque, prodesse 

nunquam”.
2
 (De Inuentione, I-1). O texto produzido teria como objetivo principal 

convencer o ouvinte de algo por meio da verossimilhança, pois a verdade é um conceito 

subjetivo, salvo em alguns casos onde a mesma torna-se indiscutível. Em geral, a 

verdade é algo que não se pode precisar, não se pode definir, pois cada um buscará 

argumentos que comprovem o seu conceito pessoal para aquilo que julga verdadeiro. 

Persuadir constitui uma tarefa que exige acuidade e estudos aprofundados até os dias 

atuais, visto que formular argumentos que refutem os conceitos do outro requer prática, 

habilidade e astúcia. 

               Quintiliano (2003) proclamava que o bom orador precisava dominar a retórica 

e a gramática para criar argumentos irrefutáveis e desenvolver raciocínio lógico que 

possibilitará a criação de contra-argumentos, após uma possível refutação a seu 

discurso. Ademais, precisaria ser um homem bom e hábil em expressar seu pensamento. 

“Sed mea quidem sententia iuncta ista atque indiscreta sunt: neque enim esse oratorem 

nisi bonum uirum iudico, et fieri, etiam si postest, nolo.
3
” (Institutio Oratoria, I. 2-III). 

                                                           
2
 “(...) que julgue a sabedoria, sem a eloquência, ser pouco útil aos estados, a eloquência, de fato, sem 

sabedoria, geralmente, prejudica excessivamente e nunca será útil.” 

3
 “Mas, na verdade, em minha opinião, estas coisas estão inseparáveis e atreladas: de fato, julgo não ser 

um orador se não for um homem bom, e se for possível tornar-se, não quero crer.” 
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               A abordagem das estratégias retóricas analisando a aplicação das mesmas em 

textos que têm como finalidade persuadir alguém sobre alguma coisa é contribuir com o 

aprofundamento dos estudos que se referem à interação emissor/receptor em discursos 

persuasivos. A observação da retórica ciceroniana, buscando desvendar os segredos de 

sua persuasão é de suma importância para todos aqueles que lidam com a exposição de 

ideias por meio da palavra escrita, pois amplia as possibilidades de recursos discursivos 

ao lidar com o ouvinte ou leitor a fim de desenvolver conceitos que confirmem o 

objetivo do orador. 

               A finalidade da análise da utilização do modo verbal subjuntivo e de formas 

verbo-nominais, com maior destaque para o infinitivo, é ampliar a gama de estratégias 

persuasivas possíveis ao orador. Portanto, a ocorrência de tais formas aliadas ao uso do 

subjuntivo reforçaria a subjetividade do discurso. Conduzir o espírito do ouvinte através 

da volição, da dúvida, do desejo é, no mínimo, uma ousadia que não poderia ser 

cometida por qualquer pessoa. É essencial, por parte do orador, muita segurança em seu 

raciocínio e em sua eloquência uma vez que a certeza, claramente transmitida pelo 

indicativo, é o mais adequado a quem deseja conduzir o espírito alheio. Conforme 

Marcuschi apud Koch (2011:10) “(...) ato de argumentar é visto como ato de persuadir 

que “procura atingir a vontade”, envolvendo a subjetividade, os sentimentos a 

temporalidade, buscando adesão e não criando certezas.”. 

               A presente pesquisa torna-se relevante por analisar a postura subjetiva de 

Cícero diante de uma causa quase que perdida: o senado corrupto é o responsável por 

julgar a causa. Acresce a isto o fato de o êxito dessa acusação significar a sua 

consolidação política como homem honesto e digno da confiança de todos. Para tal 

finalidade, a construção de um discurso mordaz, mas ironicamente sutil, cumpre seu 

objetivo levando o réu a decretar-se culpado e a descrer da eloquência de seu advogado 

Hortênsio, considerado um dos grandes oradores romanos daquele momento. 

 

2.3. O uso do subjuntivo como estratégia persuasiva 

               Ao examinar o discurso In Verrem - Actio Prima, encontramos uma incidência 

considerável de verbos no modo subjuntivo, comparada à de formas no indicativo. Este 
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modo, em latim, é a forma de expressão da irrealidade, da potencialidade. Consoante 

Rubio (1984:242): 

"(...) en el subjuntivo ( potencial e irreal ) se piensa que las formas verbales 

no miran hacia la experiencia externa; que las acciones expresadas en estos 

modos no tienen apoyo en la realidad circundante, sino tan sólo en el mundo 

interior del hablante. (...) el indicativo mira hacia el mundo exterior, hacia la 

realidad circundante; que la acción verbal expresada en indicativo existe 

fuera del hablante y se refleja en él, como en un espejo,(...)".  

               Logo o indicativo, o modo do real, é o mais coerente para fins de persuasão, 

pois convencer o ouvinte a partir de certezas tende a ser mais eficaz do que a mesma 

atitude a partir de suposições. Após a observação desses fatos, levantamos a hipótese da 

persuasão subjetiva.  O subjuntivo, em latim, expressa não só o desejo, mas também a 

hipótese, a dúvida e a hesitação. Por isso, exprime a subjetividade do emissor. 

               Quando se pretende convencer, faz-se necessário supor uma exposição de 

opiniões de forma direta e objetiva, transpondo a ideologia dos ouvintes por meio do 

conjunto de argumentos exposto de forma contundente pelo orador. Persuadir 

empregando formas verbais que expressam o irreal, o potencial é arriscar a credibilidade 

do discurso, pois suposições são argumentos que podem ser dissuadidos. É notório o 

uso da verossimilhança nos discursos retóricos tendo em vista que a verdade é algo 

muito subjetivo, mas aquilo que é potencial elenca fatores que podem ou não ser reais, 

mas se tornarão reais, após a apresentação de argumentos plausíveis. Esses verbos 

dependem da posição que o ouvinte assumirá diante da possibilidade expressa por eles. 

A atitude do orador é fundamental para desencadear o efeito esperado no ouvinte. 

Entretanto, mesmo apresentando uma acusação baseada na potencialidade, ao fim do 

discurso, Cícero consegue que o réu decida por si mesmo exilar-se. 

               O desfecho surpreendente desencadeou alguns questionamentos, a saber: é 

possível persuadir pessoas por meios de enunciados pautados na possibilidade? Pode a 

dúvida seduzir os ouvintes a ponto de proporcionar a dissuasão de opiniões previamente 

formadas e consideradas sólidas? Um discurso pautado na subjetividade contribui para a 

ocultação da face do orador? 

               A partir desses questionamentos iniciamos uma breve imersão no discurso 

ciceroniano a partir do capítulo 5, onde analisaremos cada parte do discurso ao qual 

tomamos como corpus da pesquisa.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

               Nossa pesquisa baseia-se nos conceitos retóricos propostos no tratado De 

Inuentione de autoria do próprio Cícero e na também Rethorica ad Herennium cuja 

autoria não pode ser precisada, apesar de muitos atribuírem a obra a Cícero. As mesmas 

são as pedras fundamentais do conceito de retórica que circulava em Roma, pois 

descrevem não só como construir um bom texto no que diz respeito ao conteúdo, modo 

de abordagem do tema, disposição das partes do discurso e estratégias persuasivas, mas 

também como o orador deveria apresentar o discurso no que se refere à postura, 

expressão facial e gestual, além da imposição de voz. 

               No que se refere à postura do orador, Quintiliano (2003) defende que a 

manutenção de uma postura segura aliada a gestos precisos e adequados a cada 

momento da proclamação do discurso ratificavam a confiança e credibilidade do 

ouvinte para com o orador. A expressão facial também é de suma importância, pois um 

olhar e uma expressão facial confiante contribuem com o início do processo de 

apreensão do espírito dos ouvintes. Logo, o equilíbrio do ânimo é fundamental ao 

orador e este só pode ser alcançado através de estudo e prática que contribuirá com o 

aprimoramento da memoria e pronuntiatio, elementos externos do discurso.  

               A argumentação também será nosso objeto de estudo por estar presente em 

qualquer discurso, seja para convencer ou persuadir o ouvinte. Afinal, não existe um 

discurso isento da opinião de quem o profere. Não há neutralidade, pois a subjetividade 

do autor estará presente em todos os seus discursos. Mesmo que se trate apenas de um 

relato, o mesmo será baseado na opinião do autor e, implícita ou explicitamente, o texto 

se comporá de argumentos que tem a finalidade de persuadir ao outro; a subjetividade 

do autor, constantemente, irá reger suas palavras. Portanto, todo discurso tem como 

finalidade agir sobre o espírito dos ouvintes. Segundo Koch (2011a:31): "As relações 

discursivas ou pragmáticas são, pois, aquelas de caráter eminentemente subjetivo, já que 

dependem das intenções do falante, dos efeitos a que este visa ao produzir o seu 

discurso." 

                Pautaremos a pesquisa, no tocante à argumentação, nos estudos proclamados 

por Perelman (1996) em seu Tratado da Argumentação. Nessa obra, o autor retoma 

conceitos retóricos anunciados por Aristóteles, Cícero, Quintiliano e na Rethorica ad 
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Herennium construindo o que ele denomina a nova retórica, onde o mesmo reflete 

acerca da elaboração e adequação dos argumentos a cada situação. Portanto, evidencia-

se o status atual do tema que, apesar de não ser de domínio de todos, mantém-se ativo e 

em constante desenvolvimento e aprimoramento e, de certa forma, habita o inconsciente 

de todos. 

   Concluímos então que, em um discurso, se forma uma relação lúdica entre 

autor e ouvinte/leitor onde as palavras precisam ser laboriosamente pensadas e 

trabalhadas a fim de que seja possível a construção de um texto que seduza e, por 

conseguinte, prenda a atenção do ouvinte durante todo o processo. Ademais, cabe 

também ao autor formular discursos que surpreendam, pois a surpresa também prende a 

atenção do ouvinte. Essa sedução deve estabelecer um pacto entre orador e ouvinte para 

que as mensagens implícitas sejam desvendadas pelos receptores durante o processo 

interacional, portanto, um pacto de mútua cooperação entre o orador e o outro. 

    Consoante Bakhtin (1981:113): 

“Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto 

pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para 

alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 

ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro.” 

   As estratégias retóricas atuam como ferramentas discursivas necessárias à 

construção de um bom discurso. A ironia, o sarcasmo, a crítica velada são recursos 

utilizados aliados à argumentação para fins persuasivos. A insinuação é recorrente nos 

textos fundamentados na retórica, pois protege a face do autor quanto a sua imagem ou 

credibilidade e propicia a liberdade de criticar e atacar sem mostrar-se arrogante ou 

austero. Quando o orador insinua algo deixa uma informação implícita que o ouvinte 

subentende e proporciona que o sentido desejado pelo próprio seja alcançado e o efeito 

planejado se cumpra, sem que a mensagem corra o risco de falha quanto ao 

entendimento. 

               Segundo Perelman (1996: 31) a escolha das palavras que formarão o discurso 

não é aleatória: "não existe escolha neutra: o que existe, apenas, é uma escolha que 

parece neutra". Logo, o jogo semântico é uma das estratégias retóricas essenciais à 

elaboração dos discursos, pois o autor possui um objetivo definido que espera obter com 

o seu texto. No discurso In Verrem esse jogo com as palavras está bem evidente no 
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seguinte trecho: "(...) reus in iudicium adductus est C. Verres, homo uita atque factis 

omnium iam opinione damnatus, pecuniae magnitudine, sua spe et praedicatione 

absolutus"
4
(De Inuentione, I,2). Nesse momento o autor se utiliza do particípio 

damnatus (condenado), que traz em si uma ideia de passividade, para demonstrar a 

opinião pública com relação ao réu e logo em seguida arremata sua ironia com outro 

particípio, absolutus (absolvido) demonstrando a prepotência de Verres que acredita 

poder ser salvo por sua fortuna. Ao se utilizar de palavras de sentidos tão opostos o 

autor traça de forma nítida os lados componentes do julgamento, quando, a partir de 

antíteses, o orador estabelece um jogo de palavras que contribui para a manutenção do 

tom irônico presente durante todo o discurso. 

               Segundo Barros (2005:43) “(...) toda comunicação é uma forma de 

manipulação.”.  Logo, é função do orador convencer os ouvintes estabelecendo um 

pacto de confiança para que assim a persuasão possa se consolidar. Para lograr êxito 

nessa tarefa, Cícero fez uso de estratégias como a intimidação, sedução, tentação e 

provocação que serão analisadas. Tais estratégias baseiam-se em valores temidos, 

desejados ou em aspectos positivos ou negativos da competência dos ouvintes. A 

manipulação destes valores e aspectos resultará na persuasão dos mesmos. Todavia, 

espera-se também uma postura ativa deles nesse acordo, pois, cabe aos próprios, 

codificar a persuasão do destinador e aceitar ou não os valores e aspectos por meio de 

estratégias, e concretizar ou não a ação esperada pelo orador.  

                  O contexto de manipulação, quando é estabelecida a confiança, evidencia-se 

pelo fato de o destinador estar sempre restrito a cumprir ou não sua parte no acordo. 

Portanto, ele não tem liberdade para buscar outro posicionamento ante o processo 

interativo da construção do sentido. Durante todo o tempo, o destinatário o conduzirá ao 

sentido traçado por ele ainda no processo de elaboração do texto por meios dessa 

estratégia discursiva. 

               Cícero emprega no discurso In Verrem- Actio Prima grande quantidade de 

verbos no modo subjuntivo, mas não suprime o modo indicativo. Assumimos que essa 

interação verbal ocorre para que as hipóteses contidas nos verbos subjuntivos sejam 

confirmadas pelos verbos indicativos. A premissa volitiva ganharia status de realidade 

                                                           
4
 “(...) o réu C. Verres foi levado à denúncia, um homem condenado pela vida e pelos feitos, e agora pela 

opinião de todos, absolvido pela grandeza da fortuna, sua esperança e proclamação.” 
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quando corroborada na oração anterior ou posterior por uma premissa afirmativa. Essa 

estratégia retórica faz parte do jogo semântico estabelecido entre autor e ouvinte, o qual 

norteará a argumentação. 

               Portanto, desenvolveremos um diálogo teórico entre os conceitos retóricos e os 

proclamados pela linguística textual, visto que, apesar dos séculos que as separam, 

ambas possuem aspectos bastante semelhantes, pois a referida advém dos estudos acerca 

da retórica. Um olhar mais atento verificará que, em certos momentos, essas teorias se 

confundem. Ratificando a ideia de que o contemporâneo, em vários momentos, fica 

restrito a mera releitura, com algum avanço, do clássico. 

               Ao observar o processamento textual sob a ótica de ambas as teorias citadas, é 

possível desvendar as estratégias cognitivo-discursivas empregadas pelo orador para 

conduzir os ouvintes e o réu ao desfecho planejado por ele durante o processo de 

elaboração dos argumentos. Faremos um recorte dos aspectos oriundos de outras teorias 

linguísticas para corroborar as hipóteses que balizam a pesquisa. 
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4. METODOLOGIA 

               Este capítulo é dedicado à delimitação do corpus, a definição da metodologia 

investigativa usada no decorrer da pesquisa e do gênero ao qual pertence o discurso 

selecionado como corpus da pesquisa. 

4.1. Delineação do corpus 

               Tratar de retórica romana é falar de Marco Túlio Cícero, um dos precursores 

dessa arte em Roma. A escolha do discurso In Verrem – Actio Prima como corpus de 

nossa pesquisa se deve ao fato do referido texto estar entre as mais primorosas 

demonstrações do uso de estratégias retóricas na composição discursiva a fim de 

persuadir o ouvinte e, por conseguinte, os que vão julgar as opiniões, previamente 

estabelecidas, acerca do réu. A ironia e sarcasmo do orador possibilitaram a realização 

de uma atuação acusatória surpreendente. 

               In Verrem – Actio Prima é um discurso retórico de gênero judicial onde está 

sendo julgada uma questão de origem moral por expor uma causa em defesa de todo 

povo romano. A acusação de corrupção era considerada grave para um povo cuja 

manutenção dos costumes e tradições era primordial. Foi um embate entre o povo, 

representado por Cícero, e o senado que, de modo velado, colocava-se a favor de 

Verres. 

               A função de Cícero enquanto acusador era libertar o povo da corrupção que 

assolava a Sicília, dos atos desonestos e profanos cometidos pelo réu. A imagem de 

libertador é elaborada e ratificada pelo próprio orador, quando este inicia, através de seu 

discurso, a autoafirmação de sua posição política favorável ao povo. Essa função 

libertadora era estabelecida como um dos labores principais de um bom orador, ou seja, 

este tinha o dever de transformar os espíritos por meio das palavras, tratar e curar os 

males da alma através da beleza da linguagem. Conforme Cícero: “Vt medici officium 

dicimus esse curare ad sanandum apposite, finem sanare curatione, item, oratoris quid 

officium et quid finem esse dicamus,(...)
5
”.(De Inuentione, V-6) 

                                                           
5
 “Assim o ofício do médico dizemos ser curar para sanar convenientemente, sanar a definição pela cura, 

do mesmo modo, ao qual designaríamos ser o mesmo ofício e definição do orador,(...)” 
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               Conhecido como Orador, Advogado, Filósofo, Político, Cícero deixa de lado 

todos esses epítetos para assumir a imagem de "Pai do Povo" na ação contra Verres. 

Para o autor, o resultado dessa ação significava a consolidação política tão almejada 

pelo mesmo. Extremamente motivado, iniciava-se em uma das mais admiráveis 

atuações como acusador: usando de todo seu conhecimento retórico, proferiu um 

discurso que desde o Exordium alcançou e conquistou o espírito dos ouvintes. 

               Para analisarmos o texto adotamos segmentação utilizada por Cícero na 

estruturação desse discurso, a saber: Exordium, Narratio e Peroratio. Essa estruturação 

ocorre em grande parte dos discursos desse autor, sendo, portanto, marca estrutural do 

discurso ciceroniano. Essa fragmentação se faz necessária para observar o momento em 

que o orador deve conquistar a atenção do auditório para as suas palavras, o exordium; o 

momento em que a ideologia do autor começa a ser incutida, a narratio; e, por fim, a 

consolidação da persuasão na peroratio. Vale ressaltar que a divisão canônica do 

discurso retórico clássico sugere seis partes, a saber: exordium, narratio, partitio, 

confirmatio, reprehensio e conclusio. 

4.2. Metodologia de investigação 

               Usamos uma edição crítica impressa de editora Les Belles Lettres do texto que 

dispomos como corpus, In Verrem- Actio Prima, pois consideramos ser fundamental 

para a credibilidade do projeto trabalhar com uma fonte crítica quando se refere, em 

especial, a uma língua clássica. Isto nos garante a veracidade da origem do discurso e a 

autenticidade de sua estrutura linguística. Adotamos o texto latino devido à natureza de 

nossa formação e o interesse em nos mantermos no âmbito dos estudos acerca da língua 

latina. 

               O procedimento utilizado para a coleta dos dados analisados baseia-se na 

metodologia indiciária proclamada pelo historiador Ginzburg (1991) onde são 

investigados os indícios presentes no texto para extrair a realidade que subjaz no 

mesmo, observando, para tanto, as entrelinhas do discurso. Consoante Ginzburg 

(1991:152): "(...) a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma 

realidade complexa não experimentável diretamente."  
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               A análise torna-se estimulante uma vez que na ação analisada não ocorre 

apresentação direta de provas contra o réu, apenas insinuações por meio da ironia e do 

sarcasmo. Todavia, Cícero criou uma armadilha discursiva fatal ao réu e consolidou o 

resultado desejado por ele. Segundo Ginzburg (1991:169): "Quando as causas não são 

reproduzíveis, só resta inferi-las a partir dos efeitos." Logo, resta analisar o texto para 

remontar o contexto.  

               A observação de indícios torna-se essencial uma vez que em diversos 

momentos não há um embate direto entre acusador e senado ou acusador e acusado, 

tendo em vista que o discurso é pautado, fundamentalmente, na ironia e no sarcarmo. 

De acordo com Koch (2011c: 28) “A remissão se faz, frequentemente, não a referentes 

textualmente expressos, mas a “conteúdos de consciência” (...)”. Sendo, então, 

necessária a busca de indícios presentes na superfície do texto que conduza os ouvintes 

a informação completa. 

               Para demonstrar a formação das imagens dos personagens principais que 

elencam o discurso, faremos uso da teoria da referenciação através da elaboração de 

cadeias referencias. As cadeias também nos permitirão expor o jogo semântico-

discursivo travado entre o orador e seus ouvintes. A proposição de cadeias referenciais 

faz-se necessário devido ao fato de Cícero discorrer a acusação de modo irônico e, por 

vezes, indireto. Logo, as cadeias demonstram a interação entre os elementos referidos 

de modo direto e elementos novos durante o discurso, a remissão e progressão do 

referente. De acordo com Roncarati (2010:54), “A remissão pode fazer aporte de 

atributos ou de informações novas, gerando (re)categorização (predicação atributiva) ou 

ativação de novos referentes; trata-se de uma atividade de processamento indicial na 

co(n)textualidade ”. 

               As cadeias referenciais serão construídas a partir dos referentes encontrados no 

exordium, pois nesse momento o autor delineia os personagens que protagonizarão o 

discurso. Para tal, Cícero reativa os referentes do modo enfático nesse momento, por 

isso serão construídas três cadeias para os personagens que nortearam o texto, Verres, o 

senado romano e o próprio orador. 

               A mesma metodologia investigativa não será utilizada na narratio e peroratio, 

pois nas referidas nos concentraremos na análise das estratégias retórico-discursivas 
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adotadas pelo orador a fim de consolidar a persuasão dos ouvintes acerca da 

culpabilidade do réu e da imoralidade senatorial. 

4.3. A Retórica enquanto gênero 

               Esta seção é direcionada à composição do discurso retórico, quanto ao 

processo de elaboração do mesmo e as estratégias anunciadas pelos grandes oradores a 

fim de obter a persuasão dos ouvintes, e a postura necessária ao orador para imprimir a 

imagem e qualidades exigidas ao uir bonus.  

4.3.1. Composição artística do discurso 

   Podemos definir a Retórica como a capacidade de, através da linguagem aliada 

ao pensamento, alcançar um objetivo desejado, portanto, o estudo da persuasão através 

das palavras. Vale ressaltar que a linguagem deve ser extremamente elaborada para que 

o discurso seja eloquente e para que agrade e comova os ouvintes. Apesar da origem em 

culturas mais antigas, a recriação latina desse gênero foi responsável por sua 

consagração. O mais importante tratado sobre o assunto foi  a Rethorica ad Herennium, 

de autoria desconhecida, mas, por vezes, atribuída a Cornifício ou a Cícero. Esta obra é 

constituída por quatro livros que elucidam as partes formadoras de um discurso perfeito 

cujas mais importantes são: inuentio, dispositio e elocutio. Aproximadamente no 

mesmo período, Cícero escreveu De Inuentione onde tecera alguns comentários 

filosóficos acerca do mesmo tema. A Institutio Oratoria de Quitiliano constitui uma das 

obras mais completa do gênero, pois seus 12 livros chegaram integralmente aos dias 

atuais. O autor se concentra não só na questão das palavras, mas na construção do 

orador desde a infância, o falar correto e a importância do pensamento, pois para ele a 

eloquência está diretamente ligada ao espírito. 

               Os discursos retóricos deveriam sempre zelar pelo bem público não 

sobrepondo jamais interesses privados. É importante lembrar que a sociedade romana 

estava alicerçada no mos maiorum (uirtus, dignitas, fides, pietas, religio e auctoritas  

entre outros). Esses costumes, de certa forma, estavam ligados ao helenismo. Portanto, 

em alguns momentos, o orador iria ao encontro de tais costumes nos discursos.  Existem 

três gêneros de discursos, a saber: o demonstrativo, elogios ou críticas direcionadas a 

alguém; o deliberativo, discurso em que há persuasão e dissuasão; e o judicial, dirigido 
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ao processo da mesma natureza com defesa e acusação. O discurso retórico é composto 

por cinco elementos fundamentais: inuentio, dispositio, elocutio, memoria e 

pronuntiatio. 

               De acordo com Cícero (2008) a inuentio constitui o momento inicial de 

elaboração do discurso. Nessa fase o orador deve buscar elementos, verdadeiros ou 

verossímeis, que contribuam para a credibilidade do discurso e remontem à realidade 

almejada pelo orador, visando à persuasão dos ouvintes, além de refutar os argumentos 

do adversário. Todavia, esse não é um processo de criação, mas sim uma reflexão 

baseada nos conhecimentos e habilidades que o orador previamente possui em seu 

espírito. A dispositio é a organização dos elementos provenientes da inuentio. Essa 

parte é fundamental, pois nela reside a disposição dos argumentos mais fortes e 

coerentes com a causa. A elocutio  é a manifestação linguística dos argumentos 

recrutados na inuentio que devem ser proferidos no momento e de modo oportunos, ou 

seja, a acomodação dos fatos no discurso. Logo, as referidas partes formam a tríade 

fundamental do discurso retórico, ocorrendo entre elas uma interdependência. A 

pronuntiatio e a memoria também compõe o processo de criação de um discurso 

retórico. A memoria é elemento essencial ao orador que precisa ter profundo 

conhecimento e domínio dos fatos a serem abordados. E, por fim, a pronuntiatio 

relaciona-se à entonação vocal, elegância gestual e corporal, além da fisionomia, fatores 

importantes à captação da atenção e benevolência dos ouvintes, pois se o orador 

transmitir dignidade através de sua postura e voz a captação da benevolência será mais 

fácil. Esses dois últimos elementos são refinados através do exercício, pelo estudo ou 

pela imitação e se apresentam como elementos externos ao discurso, uma vez que estão 

relacionados à exposição oral do mesmo. 

               O discurso retórico, para Cícero, fundamentalmente, deve ser orientado por 

três verbos, a saber: probare, mouere e delectare. Portanto, cabe ao orador convencer os 

ouvintes por meios de argumentos lógicos e bem construídos, emocionar ao atingir a 

subjetividade dos mesmos através de uma exposição digna e bela de ideias e, por fim, 

agradar conquistando o espírito de todos com palavras ornadas, suaves e refinadas. São 

esses verbos que regem o processo de sedução orquestrado por ele durante a 

proclamação do discurso.  
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   Aplicar uma linguagem gramaticalmente correta é essencial ao organizar um 

bom discurso retórico. Afinal, a proeminência de um discurso está relacionada à 

expressão coerente e coesa de ideias, evitando-se vícios de linguagem como 

barbarismos e solecismos. Sendo fundamental que haja compreensão por parte do 

ouvinte da mensagem emitida pelo orador, pois a credibilidade das palavras proferidas 

pelo orador depende da perfeita compreensão das mesmas. A partir do domínio da 

língua, a apreensão do espírito e a dissuasão de convicções têm início. Por isso, 

Quintiliano (2003) defendeu a associação do estudo da retórica ao da gramática desde a 

infância para formar um grande orador, pois ambas as disciplinas estão diretamente 

ligadas a um discurso distinto. “(...) ut operum fastigia spectantur, latent fundamenta.”
6
 

(Institutio Oratoria I. Pr. IV) 

               Quanto ao discurso, não bastava transmitir informações para acusar ou 

defender. Era necessário que ele ensinasse algo ao ouvinte, agradasse e comovesse. 

Atingindo esses três objetivos, a persuasão, objetivo principal do discurso retórico, seria 

concretizada, porque a principal função de um discurso retórico é contribuir para o 

crescimento do outro.  

“Sit igitur orator uir talis qualis uere sapiens appellari possit, nec moribus modo 

perfectus (nam id mea quidem opinione, quamquam sunt qui dissentiant, satis non est), 

sed etiam scientia et omni facultate discendi; qualis fortasse nemo adhuc fuerit.”
7
 

(Institutio Oratoria. I Pr. XVIII) 

               O orador, então, ganha a posição de personagem principal em um espetáculo 

regido por um texto bem escrito e ensaiado com esmero para que contribua de algum 

modo com o enriquecimento cultural dos ouvintes e induzi-los a aceitar a verdade 

exposta pelo orador, sem questionamentos ou refutações aos argumentos expostos pelo 

mesmo. 

4.3.2. O arquétipo do orador ideal 

               Quintiliano (2003) estabelece em sua Institutio Oratoria que o processo de 

formação do orador deve iniciar-se desde o nascimento, então desde a infância o 

                                                           
6
 “(...) que os fastígios das obras sejam observados, e os alicerces fiquem ocultos.” 

7
 “Portanto que o orador seja um homem tal que, verdadeiramente, possa ser chamado sábio, perfeito não 

somente pelos costumes (de fato, o mesmo em minha opinião, verdadeiramente, embora há os que 

discordem, não é suficiente), mas também pela ciência e por toda capacidade de aprender; que até agora 

talvez ninguém terá sido.” 
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aprimoramento da linguagem faz-se necessário. Não só os pais, mas também os 

escravos e a ama de leite deveriam primar pela linguagem da criança mantendo sempre 

um falar mais correto possível, pois esta acabaria, naturalmente, reproduzindo essa 

linguagem.  

               Era imprescindível para consagrar-se um bom orador possuir integridade, um 

vasto e firme conhecimento cultural, além de conduta moral reta. Esses atributos 

facilitariam a arte de seduzir e emocionar os ouvintes a partir das digressões e 

argumentação do orador a respeito das ideias a serem defendidas, pois a credibilidade 

do mesmo estaria diretamente ligada às suas palavras. 

               Portanto, sem uma postura reta e sabedoria ao proferir as palavras, a 

eloquência torna-se vã. O discurso não necessariamente deveria expor a realidade dos 

fatos, mas tendo beleza ao ser apresentado e provocando a comoção dos ouvintes, 

qualquer discurso seria tomado como verdade irrefutável. Bastaria aliar verossimilhança 

e persuasão para obter êxito como orador. Então, o orador deveria comprovar sua tese 

através do discurso e, ao mesmo tempo, encantar e convencer aqueles que o ouviam, 

consolidando a arte de discursar como um processo de sedução. 

               Consoante Cícero (Orator, 69): “ Sed quot officia oratoris, tot sunt genera 

dicendi: subtile in probando, modicum in delectando, uehemens in flectendo, in quo uis 

omnis oratoris est”
8
. Portanto, cabe ao orador ideal ter a sensibilidade necessária para 

adaptar sua fala a cada causa ou situação. Esta característica é denominada  decorum  

por Cícero. Em Rhetorica ad Herennium  evidencia-se que inteligência e espírito 

equilibrado são fundamentais a um bom orador, sendo tão importante quanto uma 

linguagem rica e eloquente. 

“ (...) non enim parum in se habet fructus copia dicendi et commoditas orations, si recta 

intellegentia et definita moderatione animi gubernatur”
9
. (Rhetorica ad 

Herennium, livro I, 1). 

                                                           
8
 “Mas quantos trabalhos do orador, tantos são os gêneros de dizer: sutil demonstrando, moderado 

seduzindo, veemente comovendo, no qual está a força de todo orador” 

9
 “(...) na verdade, a linguagem rica e a vantagem da eloquência tem pouco proveito se não administrada 

pela inteligência justa e equilíbrio definido do espírito.” 
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               Acima de qualquer coisa, o orador deveria ser um homem bom. Para tal 

homem tornar-se orador, era preciso ter como professor um homem íntegro, de boa 

reputação; alguém a quem seus discípulos pudessem tomar como exemplo a ser 

seguido. Acreditava-se que as belas palavras que compunham os excelentes discursos 

somente poderiam provir de homens bons.   

              De acordo com Chiappetta (1997: 75): “Dentro da tradição retórica, qualquer 

um que fale ou escreva quando tem algo a dizer e quando é capaz de dizê-lo bem, é 

alguém que cria e ordena o mundo. E fala e escreve de maneira que este mundo seja 

aceitável”. Portanto, o poder estaria nas mãos daqueles que soubessem se expressar de 

modo belo e inteligente. Por este motivo, os jovens de boas famílias mergulhavam nos 

estudos da retórica, oratória e gramática para lograr êxito na carreira política ou jurídica. 
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5. IN VERREM - ACTIO PRIMA- A DESCRIÇÃO DA OBRA 

5.1. Uma demonstração perfeita da eloquência e retórica 

   O discurso que tomamos como corpus de nossa pesquisa consolidou a fama de 

ilustre orador obtida por Cícero e foi escrito em 70 a. C., período em que o orador 

iniciava sua carreira. O processo contra o governador Verres anunciava ser uma tarefa 

árdua, pois o político fazia parte da aristocracia romana e, por isso, tinha em seu favor o 

senado romano e grande parte da nobreza. Os senadores buscavam a absolvição do 

acusado tendo em vista que um resultado negativo iria abalar a credibilidade do senado 

e da aristocracia em geral. 

               A vida política do réu era marcada pela corrupção, exploração e profanação 

dos valores romanos em todos os cargos políticos que ocupara. Entretanto, no período 

em  que governou a Sicília seus crimes foram tão ultrajantes que os sicilianos decidiram 

dar um basta nos desmandos do político e denunciaram o mesmo. Para assumir o papel 

de acusador, os sicilianos convocam Cícero conhecido por sua honestidade enquanto 

político e sua eloquência como orador. 

               O escolhido como defensor do réu foi Hortênsio, considerado o melhor orador 

de Roma naquela época e principal adversário de Cícero em batalhas jurídicas. 

Ocorreram algumas tentativas de adiar o julgamento para o ano seguinte quando um 

cônsul favorável à absolvição assumiria o cargo. No entanto, Cícero consegue manter 

sua posição de acusador com o discurso Diuinatio in Caecilium e, após isso, o orador 

passa algumas semanas na Sicília reunindo provas contra Verres. Quando retorna, o 

julgamento tem início. 

               Após uma exposição notável dos malfeitos do acusado e da permissividade 

dos senadores para com o mesmo, e a citação de vários nomes de testemunhas de 

acusação, o defensor, Hortênsio, não encontra outra saída além de desistir da defesa e 

aconselhar o autoexílio de Verres que concorda e se encaminha a Marselha 

permanecendo lá até a morte. A vitória sobre o melhor orador de Roma fez com que 

Cícero ascendesse como advogado e consolidasse sua imagem de protetor dos costumes 

e dos valores romanos e, assim, tornar-se ainda mais popular. 
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               A fim de dar curso à notoriedade atingida com a Actio Prima, o orador decide 

publicar a Actio Secunda composta por cinco discursos que havia escrito, mas não 

conseguiu pronunciar devido ao prematuro fim do julgamento:  De praetura urbana, De 

praetura Siciliensi, De re frumentaria, De signis e De suppliciis. Os dois últimos, De 

signis e De suppliciis, são os mais conhecidos, usados principalmente como fonte para a 

História e as Belas Artes, no mundo moderno, por uma acurada descrição ciceroniana 

acerca das obras furtadas por Verres. 

5.2. A estrutura verbal de in Verrem 

               Durante análise e tradução do referido discurso observamos uma incidência 

relevante de formas verbais no modo subjuntivo e formas verbo-nominais. Assumimos 

ser essa a principal estratégia linguística adotada por Cícero para atingir seu objetivo 

persuasivo. 

               A partir da análise textual levantamos os seguintes resultados, referentes ao 

universo verbal: 

                               Estrutura verbal do discurso In Verrem 

            

59%

39%

2%

Indicativo

Subjuntivo

Imperativo

 

               Conforme o gráfico acima, aproximadamente 39% das formas verbais 

existentes no discurso está no modo subjuntivo. A priore, em um discurso para fins 

persuasivos deve prevalecer a objetividade expressa pelo indicativo. Entretanto, a 

predominância do modo indicativo em 55%, em virtude da carga semântica voltada para 



 
 

22 
 

a objetividade, para a importação de ideias concretas, pode estabelecer uma imagem 

arrogante do orador. A ponderação relacionada ao uso dos referidos modos demonstra a 

preocupação com equilíbrio entre objetividade e subjetividade. A incidência mínima de 

imperativo, apenas 2%, evidencia a moderação no que tange à ordem ou imposição 

direta de ideias. 

   Quanto à ocorrência das formas verbo-nominais, seguem os resultados obtidos 

por nosso levantamento: 

                             Ocorrência das formas verbo-nominais 

119

35

18

211

Partícipios

Gerúndios

Gerundivo

Infinitivos

 

               A partir do gráfico acima, evidencia-se o emprego elevado do infinitivo e 

particípios em relação ao gerundivo e gerúndio.  De acordo com Rubio (1984:249): “El 

infinito ni incluye ni excluye la realidad/posibilidad/imposibilidad. Es indiferente a esas 

nociones.”.  Por essa característica neutra o infinitivo poderá expressar objetividade ou 

subjetividade dependendo apenas do posicionamento do autor ao empregá-lo. Essa 

neutralidade possibilita a adaptação ao contexto de potencialidade persuasiva proposto 

pelo autor. As formas que mais ocorrem são o infinitivo, com ênfase para o infinitivo 

presente, e o particípio, com ênfase para o particípio passado, pois são as formais que 

neutralizam e trazem a noção de ação acabada, respectivamente. O gerúndio traz uma 

ação em curso, enquanto o gerundivo remete a uma obrigação. Julgamos que a baixa 

ocorrência dessas duas formas se deve ao fato de ambas irem encontro à estratégia de 

uma imagem imparcial do orador. 
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               Consoante Tovar (1946:142): “(...) el infinitivo es um elemento estático, 

mientras que el particípio es dinâmico,(...)”. O particípio caracteriza-se por participar 

da natureza verbal e nominal simultaneamente, pois como adjetivo atua como 

modificador do substantivo ao qual se refere, ao mesmo tempo exprime movimento 

devido à sua natureza verbal. Logo, não possui a neutralidade do infinitivo, mas uma 

dinamicidade necessária ao discurso. 

               A interação que ocorre entre formas verbais no subjuntivo e formas verbo-

nominais, particípios e infinitivos, acentua a noção subjetiva pretendida pelo autor. A 

sensação de potencialidade e volição insere o ouvinte no jogo linguístico de forma ativa, 

dando ao mesmo status de parte fundamental na construção do sentido no processo 

interacional, consolidando o processo de aceitabilidade por parte dos mesmos com 

relação ao discurso. Conforme Koch (2011c: 21) “(...) para que uma manifestação 

linguística constitua um texto, é necessário que haja a intenção do produtor de 

apresenta-la – e a dos parceiros de aceita-la como tal (...)” 

               Nas seções seguintes observaremos a disposição dos verbos quanto à 

incidência de cada modo e à interação com as formas verbo-nominais particípio e 

infinitivo no Exordium, na Narratio e na Peroratio.  
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6. A ESTRUTURA FUNDAMENTAL DO DISCURSO 

6.1. Exordium: A captação do espírito do ouvinte 

               Cícero edificou o exordium de seu discurso empregando recursos como a 

ironia e o jogo de palavras a fim de captar o espírito do ouvinte e, assim, obter a atenção 

e benevolência dos mesmos para com seus argumentos durante todo o discurso. O uso 

predominante do subjuntivo facilitou o cumprimento dessa meta, pois tal modo verbal 

possibilita a ratificação da imagem de um orador humilde, desprovido de arrogância ou 

imposições diretas com suas palavras. A intencionalidade do orador de persuadir os 

ouvintes e inflamar o ódio contra Verres escondeu-se sob o véu das palavras sutis e 

honradas do mesmo, mostrando sua benevolência à pátria. 

               O exordium é a parte mais importante do discurso, porque é nesse momento 

que a eloquência do orador confrontará o ânimo do ouvinte a fim de obter a atenção e a 

benevolência do mesmo para o que se apresenta. A persuasão do ouvinte será facilitada 

se, no exordium, a atenção do ouvinte for conquistada. “Nam et, cum docilem uelis 

facere, simul attentum facias oportet. Nam is est maxime docilis qui attentissime est 

paratus audiens”
10

 (De inventione I, 23)  O exordium divide-se em: principium e 

insinuantionem. O principium é o momento onde o orador capta a benevolência do 

auditório com suas palavras enquanto na insinuatio ele dissimula, de modo sutil, as 

acusações imputadas ao réu a fim de que estas sejam inseridas no ânimo dos ouvintes. A 

sutileza ao imputar as acusações aliada à postura humilde do orador contribui para a 

complacência do auditório e ao mesmo tempo desperta no mesmo a aversão pelo 

acusado. Consoante Cícero: “(...) quae maxime orationi fidem, oratori adimit 

auctoritatem.”
11

 (De inventione I, VII-9)   

               Inicia-se nessa parte o tecer de uma rede de estratégias cognitivo-discursivas 

que visam cumprir a intencionalidade do orador e alcançar a aceitabilidade dos ouvintes 

que resultará na construção do sentido durante o jogo linguístico que se estabelecerá no 

decorrer do discurso. Na interação ouvinte e orador destaca-se a relevância da questão 

intelectual, pois a captação do espírito está diretamente ligada ao pensamento, à razão. 

                                                           
10

 “De fato, convém quando desejas tornar dócil e ao mesmo tempo tornes atento. Pois é sobretudo dócil 

aquele que foi atentissimamente preparado ouvindo” 

11
 “(...) que, perfeitamente, a lealdade à linguagem supre a autoridade ao orador.” 
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Conforme Perelman (1996:16) “(...) toda argumentação visa à adesão dos espíritos e, 

por isso mesmo, pressupõe a existência de um contato intelectual”. 

    Os gêneros das causas são cinco, a saber: honestum, admirabile, humile, 

anceps e obscurum. Devido ao fato do genus causae de In Verrem ser o gênero 

honestum, os ouvintes tendem a ser mais receptivos às palavras pronunciadas pelo 

orador. Todavia, neste genus causae é essencial que se estimule o ódio ao réu, 

facilitando, assim, a persuasão dos ouvintes. A benevolência foi preparada através da 

exposição das acusações de modo sutil, pois a sutileza aliada à postura humilde do 

orador resulta na benevolência dos ouvintes. Ao mesmo tempo, estimulou o ódio ao réu 

profanador dos valores romanos. 

               Era necessário que se estabelecesse uma relação de cumplicidade entre 

emissor e receptor. Logo, Cícero inicia uma crítica indireta ao senado corrupto, repleta 

de ironia e sarcasmo, além de uma acusação inflamada baseada na ultrajante profanação 

dos valores romanos, construída a partir da imagem de protetor do povo criada para si 

pelo orador, porque, durante o discurso, a interação entre emissor e receptor ocorrerá 

através do jogo de imagens estabelecido pelo orador. Por isso, o mesmo constitui 

diversas máscaras que utiliza durante todo o discurso para preservar a própria face no 

decorrer do processo discursivo. 

               A partir das cadeias referenciais (CRs) a seguir, (re)construiremos a imagem 

dos personagens principais que atuam nessa ação. Estas serão as principais máscaras 

mantidas durante quase todo o tempo para remeter os ouvintes aos atuantes da causa a 

cada reativação referencial feita pelo autor. O discurso será constantemente permeado 

por antíteses, construindo, assim, um sistema claro de oposições e pelo jogo de palavras 

norteado principalmente pelo emprego dos particípios passados.  

►CR1: O inimigo do povo, Verres: datum → oblatum → pecuniosum hominem → 

quamuis sit nocens → neminem posse damnari → iudicium adductus est → omnium 

iam opinione damnatus → sua spe et praedicatione absolutus → depeculatorem 

aerari → uexatorem → praedonem iuris urbani → labem atque perniciem prouinciae 

Siciliae → istius insidiae nefariae → ut apertus in corripiendis pecuniis fuit → 

perspicua sua consilia → homo audacissimus atque amentissimus → sua furta atque 

flagitia → audaciae suae. 
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►CR2: O protetor do povo, Cícero: cum summa uoluntate et exspectatione populi 

Romani accessi → non ut augerem inuidiam ordinis → ut infamiae communi 

sucurrerem → adsequar → ut de me confitear cum multae mihi a C. Verres insidiae 

→ ego rebus uehementissime perturbor → fortasse aliqua in re nos aliquando 

fefellissent → primum a me reus factus sit → ego meo labore et uigilius consecutus 

sum → paratum atque instructum in iudicium uenere → nullam sibi rem adiumento. 

►CR3: O Senado corrupto: ad inuidiam inueterauit → infamiamque iudiciorum 

sedandam → opinio perniciosa → uobisque periculosa → sermone percrebruit → 

sunt pecuniosum hominem → existimationem iudiciorum amissam → auctoritas ea 

→ remanere debet → diuitiae iudiciorum religionem ueritatemque perfregerint → 

corrumpendi iudici → senatoria iudicia perdita profligataque esse arbitratur → 

tempus ipsum emisse iudici sui → in reiectione iudicum → ut omnem rationem 

salutis in pecunia constitueret. 

   O desafio de Cícero reside em expressar, de maneira sutil, sua crítica 

intencional ao réu e ao senado corrompido. Para lograr êxito em seus propósitos, o autor 

recorre à ironia e ao sarcasmo como recursos principais durante todo o texto. No 

exordium, pode-se tomar como exemplo dessa ironia o trecho: “(...) non humano 

consilio sed prope diuinitus(...)”
12

, pois, consciente do posicionamento do senado 

favorável à absolvição de Verres, o autor coloca a escolha do júri como algo quase 

divino, criticando assim a falta de idoneidade dos mesmos, buscando o tom moralizante 

por meio da ironia. Diuinitus é um advérbio que expressa uma escolha feita pelos 

deuses, logo, é algo que transcende a vontade humana; uma inspiração divina 

certamente presume-se resultar em sapiência e justiça.  

               A escolha de construções como posse damnari, inflammare conentur, non ut 

augerem, entre outras, evidencia a interação de subjuntivo e infinitivo a fim de postular 

uma submissão do autor à vontade popular, tornando-o mero procurador do povo. A 

subjetividade do texto já não pertence a Cícero, mas sim ao clamor do povo que o elege 

como seu porta-voz. O orador emparelha sua “imparcialidade” com a neutralidade 

contida no infinitivo; ao mesmo tempo, os particípios empregados imprimem a mesma 

pseudoneutralidade em relação ao autor devido ao caráter passivo dos mesmos e por 

                                                           
12

 “(...) não a um conselho humano, mas quase por uma inspiração divina (...)” 
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demonstrar um fato acabado, definitivo que independe do autor, como em: datum, 

oblatum, damnatus, absolutus, amissam, munitum, sanctum, paratum, perdita, 

instructum, perdita, profligata. 

               Assumimos que estas estratégias conseguiram lograr êxito com a captatio 

benevolentia quando se cumpriu o objetivo de delinear um exordium sem arrogância ou 

altivez que primou pela crítica ironicamente sutil e quase amável atingindo a docilidade, 

benevolência e atenção daqueles que ouviam o discurso. A sedução foi possível, pois o 

orador construiu um cenário linguístico de interação com seus ouvintes, elevando-os a 

pessoas ativas no processo discursivo. A partir da narratio, o orador começa a 

exposição de argumentos e contra-argumentos que tornariam seu texto irrefutável.  

               O verbo constitui o centro oracional da frase, responsável por demonstrar o 

pensamento do autor do discurso. Analisando a estrutura verbal do exordium temos a 

incidência de 39 formas no modo indicativo e 54 no subjuntivo. Consoante Ernout 

(2002:230): “Le subjonctif latin (...) ce qui lui a valu de paraître essentiellement le 

mode de la subordination(...)”. Essa subordinação a que se referiu Ernout aliada ao tom 

volitivo, que é próprio do subjuntivo, e a sensação de possibilidade que o autor insere 

em seu discurso logram êxito na captação do ânimo dos ouvintes. Esse tom corrobora a 

postura digna e humilde do orador como podemos observar nos exemplos a seguir: 

(1) “(...) hanc inuidiam senatus inflammare conentur, reus in indicium adductus est C. 

Verres, homo uita atque factis omnium iam opinione damnatus, pecuniae 

magnitude, sua spe et praedicatione absolutus.”
13

(I-2) 

(2) “(...) non ut augerem inuidiam ordinis, sed ut infamiae communi 

succurrerem.”
14

(I-2) 

(3) “(...) ut non modo in auribus uestris, sed in oculis omnium sua furta atque flagitia 

defixurus sim,(...)”
15

(III-7) 

                                                           
13

 “(...) que o conjunto dos senadores tente inflamar este ódio, o réu C. Verres foi conduzido à denúncia, 

um homem condenado pela vida e feitos, e agora pela opinião de todos, absolvido pela grande riqueza, 

por sua esperança e pela proclamação.” 

14
 “(...) para que eu não promovesse o ódio do senado, mas afrontasse a infâmia comum.” 

15
“(...) não somente com vossos ouvidos, mas com os olhos de todos, tivesse atado seus estratagemas e 

escândalos,(...)” 
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(4) “(...) nihil esse tam sanctum quod non violari, nihil tam munitum quod non 

expugnari pecunia possit.”
16

(II-4) 

               As passagens acima demonstram a intencionalidade do autor velada por meio 

da interação subjuntivo/formas verbo-nomimais. Evidencia-se a necessidade de 

condenar o homem profanador dos valores romanos. A subjetividade do texto conduz o 

receptor ao status de pessoa ativa no discurso, pois uma possibilidade está sendo 

exposta e cabe ao ouvinte decidir se aceita ou não os argumentos e como irá construir o 

sentido do texto, portanto, se aceita ou não participar do jogo linguístico anteriormente 

referido. A volição do subjuntivo aliada à característica consumada do particípio 

passado preserva a face do autor nas passagens (1) e (4). O fim do Exordium sintetiza a 

ideia de que a decisão e o interesse na condenação do réu não é só um desejo de Cícero, 

mas de todo o povo digno e honesto de Roma. 

(5) “Vnum illud intellego, quod populus Romanus in reiectione iudicum indicauit, e 

aspe istum fuisse praeditum ut omnem rationem salutis in pecunia constitueret, hoc 

erepto praesitio ut nullam sibi rem adiumento fore arbitraretur.”
17

 

               O exemplo (5) concatena os argumentos apresentados quando Cícero expressa 

a complacência à rejeição dos juízes pelo povo romano, bem como a rejeição à 

corrupção e à amoralidade. Apesar de, a priore, ser uma causa perdida tendo em vista o 

clima de absolvição arquitetado por Hortênsio e pelo senado para o homem odioso, 

todavia suficientemente rico para comprar o apoio necessário, o orador conta com o 

auxílio popular para anular essa absolvição prévia e resguardar sua pátria, atuando como 

um paladino romano. 

               A estratégia de preservação da face (facework
18

) possibilita um exordium 

suave e polido que facilita a aceitação do pacto linguístico que o autor propõe ao 

ouvinte através do discurso. Preservar a face nesse momento é crucial para que o autor 

                                                           
16

 “(...) não ser tão santo que não possa ser profanado, não tão protegido que não possa ser corrigido pela 

riqueza.” 

17
 “Aprecio só aquilo que o povo romano revelou na rejeição dos juízes, ter sido esse revestido com a 

mesma esperança que instituísse toda razão da salvação na riqueza, nesta defesa erguida, que julgasse  

não haver de ter nenhum interesse, para si, no auxílio.” 

18
 Estratégia de preservação da face que visa manter a polidez no processo interacional, escondendo as 

reais intenções e/ou opiniões através da linguagem sutil. 
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seduza e conquiste o espírito do auditório e possa mostrar outras faces durante a 

narratio, ao apresentar os argumentos que teçam uma rede de fatos favoráveis aos seus 

interesses. 

               Julgamos que estas estratégias conseguiram apoderar-se do espírito dos 

ouvintes quando se cumpriu o objetivo de delinear um exordium sem arrogância ou 

altivez que primou pela crítica ironicamente sutil que consegue a docilidade, a 

benevolência e a atenção daqueles que ouviam o discurso. No capítulo seguinte, 

analisaremos a narratio onde Cícero começa a exposição de argumentos e contra-

argumentos que tornaram seu texto irrefutável, alterando um pouco a postura neutra, 

quando ele se permite mostrar um pouco mais sua face.  

6.2. NARRATIO: A EXPOSIÇÃO DE FATOS SEM PROVAS 

6.2.1. A consolidação da persuasão 

               A narratio é a parte do discurso direcionada para a consolidação da persuasão 

pela apresentação de provas e/ou argumentos, pois esse momento é direcionado para a 

apresentação e defesa dos referidos. Portanto, se deve prezar pela brevidade, exatidão e 

sobriedade na disposição argumentativa, buscando ser o mais claro e coerente possível a 

fim de manter a atenção obtida no exordium, evitando, ainda, um texto enfadonho e 

pesado. De acordo com Cícero: “Narratio est rerum gestarum aut ut gestarum 

expositio.
19

(De inuentione, VII-9) 

               A estratégia adotada por Cícero muda nessa fase. A máscara da neutralidade é 

posta de lado dando lugar a um orador provocador e intimidador que faz críticas diretas 

e mordazes. O cenário verbal também é modificado para desenhar essa nova postura, 

prevalecendo então uma objetividade maior devido a um maior número de verbos no 

indicativo. Encontramos nessa parte do discurso, aproximadamente, 63,5% dos verbos 

no indicativo, contra, aproximadamente, 34% no subjuntivo e 2,5%, aproximadamente, 

no imperativo. Logo, a objetividade expressa pelo indicativo suprime, com quase o 

dobro de ocorrências, o desejo e a possibilidade do subjuntivo, aparecendo ainda a 

ordem e a imposição de fatos e da realidade contida no imperativo. 

                                                           
19

 “A narração é a exposição dos grandes feitos ou como (tenham sido) dos feitos ilustres.” 
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              Nesse momento, possuidor da atenção e benevolência dos ouvintes, o autor 

muda o tom discursivo, de mais brando, passa a adotar uma postura acusatória mais 

forte e clara. Uma vez que a culpabilidade do réu era inegável, a estratégia para a 

dissuasão do apoio senatorial para com o mesmo precisava ser irrefutável. Logo, a 

argumentação da acusação visou atingir a sensibilidade dos ouvintes, suscitando o que 

não é evidente. Conforme Perelman (1996:133): 

“(...) uma das preocupações do orador será tornar presente, apenas pela magia de seu 

verbo, o que está efetivamente ausente e que ele considera importante para a sua 

argumentação, ou valorizar, tornando-os mais presentes, certos elementos efetivamente 

oferecidos à consciência.” 

                   Portanto, cabe ao orador evocar a subjetividade dos ouvintes, construindo, 

para isso, evidências que corroborem o seu intuito ratificado na inventio. Então Cícero, 

durante a narratio, lança palavras que vão ao encontro do ânimo do senado e de todos 

que o observam, para que ocorra uma identificação entre esses e seu discurso. Tal 

identificação confirmaria a imagem assumida por ele de defensor dos valores morais e 

da república com um todo. Segundo Koch (2011c: 35) "(...) a escolha das descrições 

definidas pode trazer ao interlocutor algumas informações importantes sobre as 

opiniões, crenças e atitudes do produtor do texto, auxiliando-o na construção do 

sentido.” Então, o autor conduzirá o auditório para a aceitação de suas crenças e, assim, 

ratifica o sentido definido na inuentio pelo próprio. 

               A quantidade predominante de formas indicativas, comparadas às subjuntivas, 

demonstra a preocupação do autor em atingir a subjetividade do ouvinte por meio da 

objetividade e da realidade e, em alguns momentos, se esconder sob a imagem de 

protetor, através do uso do subjuntivo, sem ocasionar um distanciamento excessivo 

entre argumentos e ouvintes fazendo uso, para isso, do indicativo. Esse equilíbrio, nessa 

fase, é ideal para manter a benevolência e ao mesmo tempo incutir a sua ideologia aos 

ouvintes. 

               Vale ressaltar que em nenhum momento o orador, de fato, apresenta provas 

dos crimes, apenas diz possui-las e divaga acerca da conduta moral e política do réu. 

Portanto, a observação dos fatos e argumentos apresentados é fundamental para 

entender como se constrói o status irrefutável do discurso. O usual é que as provas 

obtidas durante a preparação e elaboração da argumentação sejam expostas nessa parte 

do mesmo.  
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               Nas próximas seções, observaremos as manobras discursivas e estratégias 

linguísticas empregadas pelo orador a fim de consolidar a persuasão por meios, 

somente, de argumentos, pois não há, de fato, exposição de provas, somente o uso da 

linguagem em prol da acusação. 

6.2.2. Manobras discursivas: Manipulação, ironia e questionamento 

               A subserviência ao povo, demostrada no exordium, já não é tão evidente bem 

como a sutileza nas críticas e ironias nesta fase do discurso. Cícero começa a explicitar 

suas opiniões a respeito do comportamento moral e político de Verres e, respaldado pela 

ironia, critica a conivência do senado para com os maus feitos do mesmo. O autor 

começa a narratio provocando os ouvintes ao questionar se tal réu, que possuía uma 

conduta moral deplorável, merecia defesa, como observamos nos exemplos seguintes:  

(6) “(...) quae istius vitam tot vitiis flagitiisque convictam, iam pridem omnium 

voluntate iudicioque damnatam, aliquam, aliqua ex parte possit defendere?” 
20

(IV-10) 

(7) “ Qui reus pridie iam ipse se condemnatum putabat, is, postea quam defensor eius 

consul est factus, absoluitur? Quid igitur?
21

(VII-20) 

(8) “(...) iudices non crimina, non testes, non existimationem Populi Romani 

sequentur?”
22

(VII-20) 

(9) “(...)etenim quis poterit, Verre absoluto, de transferendis iudiciis recusare?”
23

 

(VIII-20) 

               A armadilha linguística desenha-se a partir do emprego dos particípios 

convictam e damnatam que atuam como modificadores de vitam. A refutação e a 

condenação da vida de Verres não provêm do orador, mas do próprio réu por vitiis 

                                                           
20

 “(...) que a vida refutada deste por vícios e desonras, há muito tempo, condenada pela vontade de todos 

e pelo tribunal, por alguma parte possa defender?” 

21
 “O próprio réu, na véspera, então julgava-se condenado, o mesmo, depois, quão grande cônsul defensor 

do mesmo foi feito, foi perdoado? O que há então?”  

22
 “(...) juízes não os crimes, não as testemunhas, não o julgamento do povo Romano perseguem?” 

23
 “(...) com efeito, quem poderá, com Verres acabado, repelir a acusação a partir das sentenças 

diferidas?” 
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flagitiisque. A pseudoneutralidade se mantém ainda pela interação subjuntivo-infinitivo, 

possit defendere, pois ninguém poderia defender tal homem diante da conduta do 

mesmo. Simultaneamente, ocorre manipulação através da intimidação por parte do 

autor, induzindo os ouvintes a rejeitar a defesa de alguém tão execrável, porque ser 

favorável a Verres é se tornar permissivo a tal conduta. Semelhante distanciamento é 

instaurado com o verbo empregado no exemplo abaixo: 

(10) “Cuius ut adulescentiae maculas ignonimiasque praeteream,(...)”
24

(IV-11) 

               Segundo Barros (2005:197 apud FIORIN): 

“O destinador propõe ao destinatário um contrato, um acordo, com o objetivo de 

transformar a competência do destinatário e levá-lo, com isso, a tornar-se sujeito 

operador da transformação “final” de estados, daquela que realmente interessa ao 

destinador.” 

               Com essa estratégia discursiva, Cícero envolve os ouvintes e os conduz, 

intimidando-os, a aceitar seus argumentos. Ao mesmo tempo, reafirma a imagem de 

Verres como inimigo do povo e de Roma.  Os maus feitos do referido continuam a ser 

reconstituídos por meio de particípios passados remetendo a algo concluído em 

consequência das ações praticadas pelo mesmo, ações estas que o desqualificam. A 

modalidade interrogativa de discurso é utilizada para desestabilizar os ouvintes acerca 

de suas convicções. De acordo com Perelman (1996:179): “A pergunta supõe um 

objeto, sobre o qual incide, e sugere que há um acordo sobre a existência desse objeto.” 

               Os questionamentos, a inconstância da objetividade e a manipulação envolvem 

os ouvintes em um véu de imagens ilusórias que provoca a instabilidade emocional dos 

mesmos e a quebra do raciocínio, uma vez que a interrogação requer tempo para que os 

fatos sejam apreciados antes de chegar a uma conclusão acerca da resposta. Desse 

modo, eles são conduzidos pela dinamicidade com a qual o orador apresenta seus 

argumentos e a aversão pelo réu é disseminada e toma conta do âmago de todos. 

               A manipulação aliada à ironia provoca o mesmo estado de incerteza, pois, 

apesar de parecer que existe possibilidade de ações por parte do outro, essa estratégia 

restringe o ouvinte à aceitação do que lhe foi proposto ou a recusar a participação no 

discurso. A falsa sensação de poder participar da constituição do discurso eleva os 

                                                           
24

 “Que eu omita as máculas da adolescência daquele e as ignominias,(...)” 
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ouvintes a pessoas ativas no processo discursivo e provoca, por parte das mesmas, uma 

aceitação maior dos fatos e argumentos mostrados pelo orador. 

               A ironia, por si só, oculta a face do orador, porque esse recurso sempre vai ao 

encontro da subjetividade de cada um. Cabe ao outro identificá-la e interpretá-la de 

acordo com o que apreendeu e compreendeu das palavras proferidas e conforme o seu 

conhecimento prévio acerca do assunto tratado. Logo, as críticas ficam implícitas 

preservando Cícero da posição de acusador cruel, que aceitou atuar como acusador por 

interesses políticos e pessoais e mantém, assim, o distanciamento da arrogância e da 

presunção que deve ser repelida da imagem e postura pelo bom orador durante sua 

sustentação oral. 

               O autor também emprega a manipulação através da provocação quando, ao se 

negar a explicitar alguns maus feitos do acusado por pudor, faz emergir a indignação do 

povo sobre Verres, provocando e inflamando, nos mesmos, o ódio contra o réu. A 

passagem abaixo exemplifica como se dá essa provocação e traz novamente a interação 

entre forma verbal e infinitivo. 

(11) “In stupris vero et flagitiis nefarias eius libidines commemorare pudore deterreor; 

simul illorum calamitatem comemorando augere nolo, quibus liberos coniugesque suas 

integras ab istius petulantia conseruare non licitum est.”25(V-14) 

               O exemplo (12), também traz uma provocação onde a real face do orador 

aparece e ocorre uma crítica direta a seus oponentes, já que o mesmo afirma que estes 

são arrogantes, característica que deprecia o bom homem e orador. Além de reafirmar o 

prévio acordo dos nobres para absolver e salvar Verres. Bem como no exemplo (13) 

quando Cícero demonstra a cumplicidade entre o réu e outro político. 

 (12) “Proponit inania mihi nobilitatis, hoc est hominum arrogantium, nomina, qui non 

tam me impediunt, quod nobiles sunt, quam adiuuant, quod noti sunt: simulat se eorum 

praesidio confidere, cum interea aliud quiddam iam diu machinetur.”
26

  (VI-15)          

                                                           
25

 “Sou dissuadido pelo pudor a mencionar os desejos criminosos do mesmo, verdadeiramente, nas 

desonras e escândalos; ao mesmo tempo, não quero, ao mencionar, aumentar a calamidade daqueles aos 

quais não foi permitido defender, pela insolência deste, os filhos e suas esposas íntegras.” 

26
 “Propõe-me os nomes inanes de nobreza, isto é próprio dos homens arrogantes, que tanto me 

embaraçam, porque são nobres, posto que favorecem, porque são conhecidos: simula ter confiança na 

defesa dos mesmos, embora, durante este tempo, algum outro trame muito tempo.” 
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  (13) “(...) se consulem esse; fratem suum alterum Siciliam prouinciam obtinere, 

alterum esse quaesiturum de pecuniis repetundis; Verri ne noceri possit multis 

rationibus esse prouisum.”
27

(IX-27) 

               A provocação direta permanece sendo usada pelo orador, aliada à interrogação 

novamente. Os juízes são questionados e desafiados a assumirem ou recuarem do 

desígnio de absolvição do pretor criminoso. No momento em que provoca e litiga, as 

formas indicativas predominam, pois a face do acusador brilha e o mesmo se torna mais 

objetivo. O exemplo a seguir demonstra esse confronto mais direto. 

(14) “Quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes negotiatores, omnes publicae 

priuataeque litterae Romae sunt, nihilne id ualebit? Nihil inuito consule designato. 

Quid? Iudices non crimina, non testes, non existimationem Populi Romani sequentur? 

Non; omnia in unius potestate ac moderatione uertentur.”
28

(VII-20) 

(15) “(...) neque eos tam istius hominis perditi súbita laetitia quam hominis amplissimi 

noua gratulatio commouebat. Cupiebam dissimulare me id moleste ferre, cupiebam 

animi dolorem uultu tegere et taciturnitate celare.”
29

(VIII-21) 

(16) “Reperio, iudices, haec ab istis concilia inita et constituta ut, quacumque opus 

esset ratione, res ita duceretur ut apud M. Metellum praetorem causa diceretur.”
30

 

(IX-26) 

               Dentre muitos exemplos da ironia ciceroniana, o exemplo (16) é um dos mais 

interessantes, pois o acusador relata a descoberta dos planos do réu e de seus aliados a 

fim de promoverem a sua impunidade, referindo-se, com indignação, aos juízes 

                                                           
27

 “(...) ser ele o cônsul; um irmão seu obter a província da Sicília, outro (irmão) haver de se esforçar 

pelas riquezas trazidas; por muitas razões ser previsto para que não possa ser prejudicado por Verres.” 

28
 “Por que toda Sicília, porque todos os Sicilianos, todos os negociadores, todos os interesses públicos e 

privados são registros de Roma, isto em nada será eficaz? Nada ofereço como cônsul designado. O quê? 

Juízes não perseguem crimes, testemunhas, julgamento do povo romano? Não; todos mudam com poder 

de um só e no governo.” 

29
 “(...) nem o novo reconhecimento comovia-os pela súbita beleza tanto deste homem perdido quanto do 

homem suntuosíssimo. Desejava eu dissimular, isto me afligir, desejava eu encobrir a dor da alma no 

rosto e ocultar pelo silêncio.” 

30
 “Descubro, juízes, estes planos iniciados e estabelecidos por este, para que, em qualquer lugar fosse 

necessária pela razão, a questão fosse assim conduzida para que a causa fosse pronunciada junto ao pretor 

M. Metelo.” 
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honestos.  Conforme Perelman (1996:236) “O uso da ironia é possível em todas as 

situações argumentativas. Não obstante, algumas parecem convir-lhe particularmente.” 

               A intimidação não se restringe somente aos senadores, pois o orador provoca 

de modo bem direto e claro o seu oponente Hortênsio. Essa estratégia manipulativa 

nasce da postura digna que o orador deve manter e que o seu opositor não alcança por 

estar defendendo alguém que vai contra os valores romanos, com os costumes dos 

antepassados. No exemplo (17), observa-se o ataque direto que Cícero lança a seu 

adversário. 

(17) “Tua ratio est ut secundum binos ludos mihi respondere incipias, mea ut ante 

primos ludos comperendinem. Ita fiet ut tua ratio existimetur astuta, meum hoc 

consilium necessarium.”
31

(XI-34) 

               A conspiração em prol da absolvição de Verres pelos juízes é evidenciada pelo 

autor quando este começa a citar os nomes daqueles que não poderiam atuar como 

juízes da causa no calendário do ano seguinte, demonstrando os motivos que os 

tornavam nocivos à causa. A seguir, observaremos trechos desse longo momento 

irônico onde o orador aponta claramente os coniventes com a impunidade e corrupção 

moral que assolava Roma naquele período. 

(18) Iudex est M. Caesonius, collega nostri accusatoris, (...)quod conemur aliqua 

ratione corrumpere, (...)Hunc iudicem ex Kalendis Ianuaris non habebimus (...)tres hi 

homines ueteris tribuni militares sunt designati; ex Kalendis Ianuariis non iudicabunt.”
 

32
(X-29) 

               Os termos collega nostri accusatoris transparecem a relação de cumplicidade 

existente entre alguns juízes e o acusador. O mesmo ocorre na interação forma verbal 

em subjuntivo e infinitivo que traz à tona uma passividade de Cícero e do povo romano 

com relação à postura dos juízes e do senado e na frase seguinte a rejeição de tal juiz 

                                                           
31

 “Tua argumentação é, que começas a responder a mim conforme os dois jogos, que eu passe diante dos 

primeiros jogos. Assim, será feito, que tua argumentação seja julgada pela astúcia, este meu conselho é 

indispensável.” 

32
 “O juiz é M. Cesônio, colega de nosso acusador, (...)que tentemos, em qualquer parte, corromper pela 

argumentação, (...)Não manteremos este juiz pelo calendas de janeiro; (...)estes três homens, antigos 

tribunos militares, são designados; pelo calendas de janeiro, não condenarão.” 
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para o calendário. E continua a enumerar juízes dignos, mas que não condenaram 

naquele mês. 

               A partir dessas manobras Cícero induz o auditório a crer em suas palavras, 

para que este aceite a verdade transmitida pelo orador como absoluta, preservando sua 

face no momento em que lhe convém. O ataque ao réu e as críticas ao senado estão 

implícitos e cabe ao ouvinte inferi-los ante a exposição dos fatos, pois o sentido é 

construído no outro, mas após este considerar a orientação semântica alçada pelo 

emissor.  

6.2.3. A ludicidade ciceroniana 

               O jogo de palavras instaurado por Cícero ainda no exordium é mantido na 

narratio. A escolha intencional de palavras com sentidos claramente opostos reforça as 

figuras do homem bom contra o homem indigno. Essa proximidade dos adjetivos 

imprime um contraste nos modificadores, tornando o jogo instigante e sedutor. Na 

passagem seguinte, a oposição é bastante evidente. 

(19) “Quid faceres pro innocente homine et propinquo, cum propter hominem 

perditissimum atque alienissimum de officio ac dignitate decedis, et committis ut quod 

ille dictitat alicui qui te ignoret uerum esse uideatur?”
33

(X-28) 

               Innocente e propinquo se contrapõem a perditissimum e alienissimum que 

estão no superlativo absoluto sintético, acentuando ainda mais o contraste entre os 

relacionados.  A ratificação de opositor da corrupção e aliado do povo pode ser 

observada nos trechos abaixo: 

(20) “Quoniam totus ordo paucerum improbitate et audacia premitur et urgetur 

infâmia iudiciorum, profiteor huic generi hominum me inimicum accusatorem, 

odiosum, adsiduum, acerbum aduersarium.”
34

(XII-36) 

 

                                                           
33

 “Que farias em favor do homem inocente e próximo, quando renuncias junto ao homem perdidíssimo e 

alienadíssimo do trabalho e dignidade, e aos comícios que aquele advoga muitas vezes, o qual ignore a 

alguém, pareça ser a ti verdadeiro?” 

34
 “Porque toda ordem dos poucos é premida pela improbidade e audácia e é ameaçada pela infâmia dos 

julgamentos, declaro-me acusador inimigo, odioso, assíduo, mordaz dos adversários.” 
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(21) “(...) hoc munus aedilitatis meae populo Romano amplissimum 

pulcherrimumque polliceor.”
35

(XIII-36) 

(22) “Haec omnia me diligenter seuereque acturum esse polliceor.”
36

(XIII-40) 

(23) “(...) intellexi uehementer populum Romanum commoueri, me arbitrari fore uti 

nationes exterae legatos ad populum Romanum mitterent, ut lex de pecuniis repetundis 

iudiciumque tolleretur;”
37

(XIV-41) 

               O jogo de oposições de palavras é evidenciado com totus ordo associada à 

improbitate et audacia que contrasta com inimicum accusatorem e acerbum 

aduersarium. Essa escolha deixa nítido o lugar de cada um na causa, Cícero como 

benfeitor e a ordem senatorial como corruptora. A posição do orador é reforçada com a 

promessa de munus amplissimum pulcherrimimque, onde novamente os adjetivos são 

postos em superlativos para dar ênfase à ludicidade semântica. E o uso dos advérbios 

diligenter, seuereque e uehementer nos outros exemplos também com a função de 

evidenciar a dedicação para defender a todos do mal, representado por Verres e a 

imoralidade que o acompanha. Os advérbios são empregados com a mesma função no 

trecho abaixo, para demonstrar a conduta senatorial. 

(24) “(...) postea quam iudicia ad senatum translata sunt, in rebus iudicandis nefarie 

flagioseque facta sunt.”
38

(XIII-38) 

               A religião, questão de aspecto muito precioso aos romanos, também é 

remetida ao orador, quando Cícero suplica que os juízes olhem para os deuses e os 

consulte, para demonstrar a sapiência e o caráter da ordem. Com isso, o referido visa 

aproximar os valores religiosos da ordem corrompida, de acordo com os exemplos a 

seguir: 

 

                                                           
35

 “(...) prometo este espetáculo amplíssimo e belíssimo da minha edilidade ao povo romano.” 

36
 “Prometo ser todas estas que serão defendidas por mim atenta e severamente.” 

37
 “(...) apreciei, veementemente, ser comovido o povo romano, haver de ser julgado por mim que as 

nações estrangeiras omitissem ao povo romano e aos assessores, que a lei e o julgamento fossem erguido 

dos peculatos.” 

38
 “(...) em seguida, quantas sentenças são transcritas para o senado, nas questões julgadas, criminosa e 

vergonhosamente, foram colocadas.” 
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(25) “ Cui loco, per deos immortales, iudices, consulite ac prouidete!”
39

(XV-43) 

(26) “(...) tempus hoc uobis diuinitus datum esse ut odio,inuidia, infamia, turpitudine 

totum ordinem liberetis.”
40

(XV-43) 

(27) “(...) unus quisque nostrum gerat in retinenda religione conseruandisque 

legibus.”
41

(XVI-46) 

                 E, por fim, o orador reafirma seu compromisso com o povo romano e ataca, 

diretamente, os aliados do réu impondo-lhes a acusação do mesmo, em uma 

demonstração de segurança e dignidade relacionadas ao êxito no cumprimento do seu 

dever para com os seus.  

(28) “(...) in hoc homine statuetur, possitne senatoribus iudicantibus homo 

nocentissimus pecuniosissimusque damnari.
42

(XVI-47) 

(29) “(…) ut nemo a uobis ut istum absoluatis per gratiam conetur 

contendere.”
43

(XVI-48) 

(30) “Quapropter primum ab dis immortalibus, quod sperare mihi uideor, hoc idem, 

iudices, opto, ut in hoc iudicio nemo improbus praeter eum qui iam pridem inuentus est 

reperiatur;(...)”
44

(XVII-50) 

(31) “Cogita, quo loco sis, quid dare populo Romano, quid reddere maioribus tuis 

debeas;(...)”
45

(XVII-51) 

                                                           
39

 “Em que lugar, pelos deuses imortais, juízes, consultai e prevede!” 

40
 “(...) este tempo vos foi dado divinamente para que pelo ódio, pela inveja, pela infâmia que libereis 

toda ordem.” 

41
 “(...) que cada um de nós nutra conservando a religião e defendendo as leis.” 

42
 “(...) neste homem é julgado, certamente, que o homem nocivíssimo e riquíssimo possa ser condenado 

pelos senadores que julgam.” 

43
 “(...) que nenhum de vós tente impedir que pela graça absolvais este.” 

44
 “Porque, primeiramente, pelos deuses imortais, que pareço esperar de mim, isto mesmo, juízes, 

escolho, que neste tribunal, nenhum enganador, diante do mesmo, agora e há muito tempo, seja 

descoberto;(...)” 

45
 “Pensa, que estejas naquele lugar, que devas oferecer ao povo romano, que devas fazer justiça aos teus 

antepassados;(...)” 
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               Esse jogo semântico se sustenta durante todo o discurso como o emprego de 

particípios passados, adjetivos no grau superlativo, advérbios que enfatizam a postura 

dos adversários de Cícero. Essa estratégia lúdica é eficaz a persuasão tendo em vista que 

a mesma confunde o ouvinte e desarma os adversários deixando os mesmos em uma 

posição desconfortável e sem contra-argumentos. 

              A face do orador também permanece preservada graças a essas manobras 

utilizadas pelo mesmo. Segundo Koch (2011c: 37) “A estratégia de preservação das 

faces manifesta-se linguisticamente através de atos preparatórios, eufemismos, rodeios, 

mudanças de tópicos e dos marcadores de atenuação em geral" Logo, o referido logra 

êxito nessa missão. 

              O próximo capítulo é dedicado a análise da peroratio, parte que finaliza o 

discurso. Analisaremos, assim, a solidificação das estratégias e manobras empregadas 

pelo orador durante todo o discurso a fim de conseguir a condenação de Verres.     

6.3. Peroratio: O último ato da persuasão  

               A peroratio consiste na última parte de um discurso oratório. Portanto, nesse 

momento, deve ser feita uma breve retomada dos principais argumentos nos quais foram 

baseados o discurso e buscar o firmamento da persuasão. Para que isto ocorra é 

necessário emocionar ainda mais os ouvintes. Por isso, pode-se afirmar que nesse ato 

reside o ápice da desenvoltura do orador. 

               Nesta fase, de um total de 43 formas verbais, 19 estão no modo indicativo e 24 

no modo subjuntivo. O equilíbrio entre os referidos modos se mantém com uma 

pequena maioria de subjuntivos como se verificou no exordium, com o intuito, 

novamente, de preservar a face do autor e dar-lhe status de pessoa neutra que apenas 

atua como porta-voz da população.  Nas passagens, a seguir, observa-se a subserviência 

do orador para com a vontade popular e a súplica emocionada pela condenação de 

tamanhos maus feitos.  
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 (32) “Non patiar rem in id tempus adduci ut Siculi quos adhuc serui designatorum 

consulum non mouerunt, cum eos nouo exemplo universos arcesserent,(...)”
46

 (XVIII-

53) 

(33) “(...) ut homines miseri, antea socii atque amici populi Romani, nunc serui ac 

suplices, non modo ius suum fortunasque omnes eorum imperio 

amittant,(...)”
47

(XVIII-53) 

                 A interação formas verbais no subjuntivo, infinito e particípio, mais uma vez, 

é construída para neutralizar a imagem do orador e reiterar o seu pacto com os 

Romanos. O jogo de palavras opondo socii atque amici a serui ac suplices demonstra a 

decadência moral de seus opositores.  

               E, por fim, Cícero se dirige diretamente a Verres atribuindo-lhe advérbios 

fortes que conferem ao réu a postura mais vil possível. Finalizando, assim as ameaças e 

imputações de culpa que o orador sustentou durante todo o discurso acusatório. 

Atentamos para o fato de, neste momento, o autor fazer uso da 1ª pessoa do plural, 

ativando e reafirmando o povo romano como pessoa ativa no discurso. 

(34) “Dicimus C. Verrem, cum multa libidinose, multa crudeliter in ciues Romanos 

atque socios, multa in deos hominesque nefarie fecerit,(...)”
48

(XVIII-56) 

(35) “(...) etiam si spatium ad dicendum nostro commodo uacuosque dies habuissemus, 

tamen oratione longa nihil opus fuisse.”
49

(XVIII-56) 

               Deste modo, conclui-se a teia de argumentos e armadilhas semânticas 

elaborada por Cícero a fim de dissuadir seus opositores do intento de absolver um 

homem claramente culpado e corrupto.  

 

                                                           
46

 “Que eu não permita ser chamada a questão em juízo no mesmo momento, que os Sicilianos, servos 

dos cônsules designados, não perturbaram aqueles, quando os procurassem todos em um novo 

exemplo,(...)” 

47
 “(...) que os homens miseráveis, antes aliados e amigos do povo romano, agora servos e suplicantes, 

não somente percam seus direitos e todas as fortunas daqueles para o império(...)” 

48
 “Dizemos C. Verres quando muito libidinosamente, muito cruelmente aos cidadãos romanos e aliados, 

tiver feito muitas coisas aos deuses e homens muito criminosamente,(...)” 

49
 “(...) também se tivéssemos mantido a distância para dizer e livres dias para nossa recompensa, ainda 

que, pela linguagem longa, nenhum trabalho existiu.” 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

               Consciente da conspiração arquitetada para absolver Verres de toda e qualquer 

acusação, Cícero busca na elaboração de seu discurso manobras que possibilitem o 

embate e a crítica de modo implícito para não se indispor com quer que seja. Ao mesmo 

tempo, o referido necessitava consolidar o pacto de amizade firmado com o povo 

romano para emergir politicamente e, para isso, defender os interesses dos mesmos 

demonstrando sua fidelidade. 

              O equilíbrio necessário encontra-se na estrutura verbal do discurso que 

balanceia a volição, característica do subjuntivo latino, e a objetividade essencial para a 

credibilidade dos argumentos. Quanto aos verbos, observa-se um número elevado de 

formas no subjuntivo no exordium e na peroratio, momentos fundamentais do discurso 

nos quais se obtém a atenção e benevolência dos ouvintes para com o discurso e quando 

se consolida a persuasão através da reafirmação dos principais argumentos, 

respectivamente. 

              Durante a narratio, a objetividade do indicativo predomina, pois nesse 

momento é essencial que os argumentos sejam postos de forma clara e objetiva, 

utilizando o subjuntivo, principalmente, para resguardar a imagem de protetor do povo 

romano demonstrada pelo orador no exordium. Essa preocupação com o modo deve-se 

ao fato de o verbo ser o centro da oração, portanto, a parte mais essencial da frase, que 

transmitirá as ideias expressas pela mesma. 

               Todavia, o orador também emprega uma quantidade elevada de formas verbo-

nominais como o infinitivo e o particípio que, em latim, imprimem neutralidade ou 

dinamicidade ao verbo. O infinitivo, aliado tanto ao subjuntivo quanto ao indicativo, 

mantem o tom neutro necessário ao discurso. O particípio cumprirá a mesma função e, 

ao mesmo tempo, possibilita que o autor desqualifique o réu sem atrair para si uma 

imagem arrogante. 

               As manobras retórico-discursivas também estão presentes todo tempo atuando 

a fim de manter o tom imparcial do orador, pois a ironia, o sarcasmo e a interrogação 

vão ao encontro da subjetividade do ouvinte promovendo a confusão de pensamentos e 

a dificuldade em formular uma sólida contra argumentação. Vale ressaltar que somente 
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após ter conseguido a benevolência e confiança do auditório o autor permite-se fazer 

críticas diretas e mordazes. 

               O discurso constitui um jogo de palavras que visam desestabilizar o senado e 

os ouvintes acerca de suas ideologias e sentimentos. Esse jogo ainda protege a imagem 

do orador que não deve ser arrogante, vaidoso ou presunçoso. Os interesses do povo 

deveriam prevalecer e outros interesses, como ascensão política, não poderiam ser 

demonstrados. As insinuações, todo o tempo, resguardaram as verdadeiras intenções de 

Cícero. 

               Através da análise das estratégias verificou-se que, apesar de nenhum discurso 

ser, de fato, imparcial, uma vez que a subjetividade do orador sempre estará presente em 

seus argumentos, Cícero consegue elaborar um texto que possibilita um embate, a maior 

parte do tempo, indireto com o senado e seu oponente, Hortênsio, sem que suas opiniões 

e pretensões pessoais sejam evidenciadas. 

               Em meio a particípios passados, infinitivos, advérbios de modo e formas 

verbais no subjuntivo se estabelece um cenário lúdico que conduz o auditório a um 

caminho de apenas uma via. Os argumentos tornam-se irrefutáveis, pois desequilibram 

o raciocínio dos ouvintes, já que a crítica sutil é bastante incomum, tornando esses mais 

facilmente manipuláveis. 

               Com uma argumentação ornada por vocábulos belos e ricos e sustentada pela 

perspicácia linguística do orador, In Verrem – Actio prima é uma demonstração de 

aplicação dos conceitos retóricos, oratório e gramáticos de como criar um discurso 

eloquente e eficaz quanto à persuasão. Por outro lado o autor cumpre com louvor a 

missão de acusador e defensor dos interesses populares. 

               As ousadas estratégias adotadas por Cícero logram êxito em persuadir os 

ouvintes no decorrer do processo de interação. A passividade alcançada com a interação 

entre formas verbais e infinitivo preservam a imagem e postura digna de Cícero 

reafirmando sua credibilidade.   
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9. ANEXO 

I. 1. Quod erat optandum maxime, iudices, et quod unum ad inuidiam uestri ordinis 

infamiamque iudiciorum sedandam maxime pertinebat, id non humano consilio sed 

prope diuinitus datum atque oblatum uobis summo rei publicae tempore uidetur. 

Inueterauit enim iam opinio perniciosa rei publicae uobisque periculosa, quae non 

modo apud nos sed apud exteras nationes omnium sermone percrebruit, his iudiciis 

quae nunc sunt pecuniosum hominem, quamuis sit nocens, neminem posse damnari. 2. 

Nunc in ipso discrimine ordinis iudiciorumque uestrorum, cum sint parati qui 

contionibus et legibus hanc inuidiam senatus inflammare conentur, reus in indicium 

adductus est C. Verres, homo uita atque factis omnium iam opinione damnatus, 

pecuniae magnitudine, sua spe et praedicatione absolutus. Huic ego causae, iudices, 

cum summa uoluntate et exspectatione populi Romani actor accessi, non ut augerem 

inuidiam ordinis, sed ut infamiae communi succurrerem. Adduxi enim hominem in quo 

reconciliare existimationem iudiciorum amissam, redire in gratiam cum populo 

Romano, satis facere exteris nationibus possetis, depeculatorem aerari, uexatorem 

Asiae atque Pamphyliae, praedonem iuris urbani, labem atque perniciem prouinciae 

Siciliae. 3. De quo si uos seuere ac religiose iudicaueritis, auctoritas ea, quae in uobis 

remanere debet, haerebit; sin istius ingentes diuitiae iudiciorum religionem 

ueritatemque perfregerint, ego hoc tamen adsequar, ut iudicium potius rei publicae 

quam aut reus iudicibus aut accusator reo defuisse uideatur.  

       II. Equidem ut de me confitear, iudices, cum multae mihi a C. Verre insidiae terra 

marique factae sint, quas partim mea diligentia deuitarim, partim amicorum studio 

officioque reppulerim, nunquam tamen neque tantum periculum mihi adire uisus sum 

neque tanto opere pertimui ut nunc in ipso iudicio. 4. Neque tantum me exspectatio 

accusationis meae concursusque tantae multitudinis, quibus ego rebus uehementissime 

perturbor, commouet quantum istius insidiae nefariae, quas uno tempore mihi, uobis, 

M.’ Glabrioni, populo Romano, sociis, exteris nationibus, ordini, nomini denique 

senatorio facere conatur; qui ita dictitat, iis esse metuendum, qui quod ipsis solis satis 

esset surripuissent, se tantum eripuisse ut id multis satis esse possit; nihil esse tam 

sanctum quod non uiolari, nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit. 5. 

Quod si quam audax est ad conandum tam esset obscurus in agendo, fortasse aliqua in 

re nos aliquando fefellisset; uerum hoc adhuc percommode cadit, quod cum incredibili 

eius audacia singularis stultitia coniuncta est; nam ut apertus in corripiendis pecuniis 
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fuit, sic in spe corrumpendi iudici perspicua sua concilia conatusque omnibus fecit. 

Semel ait se in uita pertimuisse, − tum cum primum a me reus factus sit; quod, cum e 

prouincia recens esset, inuidiaque et infamia non recenti sed uetere ac diuturna 

flagraret, tum ad iudicium corrumpendum tempus alienum offenderet. 6. Itaque cum 

ego diem inquirendi in Siciliam perexiguam postulauissem, inuenit iste, qui sibi in 

Achaiam biduo breuiorem diem postularet; non ut is idem conficeret diligentia et 

industria sua quod ego meo labore et uigiliis consecutus sum, − etenim ille Achaicus 

inquisitor ne Brundisium quidem peruenit, ego Siciliam totam quinquaginta diebus sic 

obii ut omnium populorum priuatorumque litteras iniuriasque cognoscerem; ut 

perspicuum cuiuis esse posset hominem ab isto quaesitum esse, non qui reum suum 

adduceret, sed qui meum tempus obsideret. 

          III. 7. Nunc homo audacissimus atque amentissimus hoc cogitat. Intellegit me ita 

paratum atque instructum in iudicium uenire ut non modo in auribus uestris, sed in 

oculis omnium sua furta atque flagitia defixurus sim; uidet senatores multos esse testes 

audaciae suae, uidet multos equites Romanos, frequentes praeterea ciues atque socios, 

quibus ipse insignes iniurias fecerit, uidet etiam tot tam graues ab amicissimis 

ciuitatibus legationes cum publicis auctoritatibus conuenisse. 8. Quae cum ita sint, 

usque eo de omnibus bonis male existimat, usque eo senatoria iudicia perdita 

profligataque esse arbitratur, ut hoc palam dictitet, non sine causa se cupidum 

pecuniae fuisse, quoniam in pecunia tantum praesidium experiatur esse; sese, id quod 

difficillimum fuerit, tempus ipsum emisse iudici sui, quo cetera facilius emere postea 

posset; ut, quoniam criminum uim subterfugere nullo modo poterat, procellam temporis 

deuitaret. 9. Quod si non modo in causa, uerum in aliquo honesto praesidio aut in 

alicuius eloquentia aut gratia spem aliquam collocasset, profecto non haec omnia 

colligeret atque aucuparetur; non usque eo despiceret contemneretque ordinem 

senatorium ut arbitratu eius deligeretur ex senatu, qui reus fieret, qui, dum hic quae 

opus essent compararet, causam interea ante eum diceret. 

          10. Quibus ego rebus quid iste speret et quo animum intendat facile perspicio; 

quam ob rem uero se confidat aliquid proficere posse hoc praetore et hoc consilio 

intellegere non possum. Vnum illud intellego, quod populus Romanus in reiectione 

iudicum indicauit, ea spe istum fuisse praeditum ut omnem rationem salutis in pecunia 

constitueret, hoc erepto praesitio ut nullam sibi rem adiumento fore arbitraretur. 
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              IV. Etenim quod est ingenium tantum, quae tanta facultas dicendi aut copia, 

quae istius uitam tot uitiis flagitiisque conuictam, iam pridem omnium uoluntate 

iudicioque damnatam, aliqua ex parte possit defendere? 11. Cuius ut adulescentiae 

maculas ignominiasque praeteream, quaestura, primus gradus honoris, quid aliud 

habet in se nisi Cn. Carbonem spoliatum a quaestore suo pecunia publica, nudatum et 

proditum consulem, desertum exercitum, relictam prouinciam, sortis necessitudinem 

religionemque uiolatam? Cuius legatio exitium fuit Asiae totius et Pamphyliae, quibus 

in prouinciis multas domos, plurimas urbes, omnia fana depeculatus est, tum cum in Cn. 

Dolabellam suum scelus illud pristinum renouauit et instaurauit quaestorium, cum eum, 

cui et legatus et pro quaestore fuisset, et in inuidiam suis maleficiis adduxit, et in ipsis 

periculis non solum deseruit, sed etiam oppugnauit ac prodidit; 12. cuius praetura 

urbana aedium sacrarum fuit publicorumque operum depopulatio simul in iure dicundo 

bonorum possessionumque contra omnium instituta addictio et condonatio. 

          Iam uero omnium uitiorum suorum plurima et maxima constituit monumenta et 

indicia in prouincia Sicilia, quam iste per triennium ita uexauit ac perdidit ut ea restitui 

in antiquum statum nullo modo possit, uix autem per multos annos innocentesque 

praetores aliqua ex parte recreari aliquando posse uideatur. 13. Hoc praetore Siculi 

neque suas leges neque nostra senatus consulta neque communia iura tenuerunt: 

tantum quisque habet in Sicilia quantum hominis auarissimi et libidinosissimi aut 

imprudentiam subterfugit aut satietati superfuit. 

             V. Nulla res per triennium nisi ad nutum istius iudicata est, nulla res tam patria 

cuiusquam atque auita fuit quae non ab eo imperio istius abiudicaretur. Innumerabiles 

pecuniae ex aratorum bonis nouo nefarioque instituto coactae, socii fidelissimi in 

hostium numero existimati, ciues Romani seruilem in modum cruciati et necati, homines 

nocentissimi propter pecunias iudicio liberati, honestissimi atque integerrimi absentes 

rei facti indicta causa damnati et eiecti, portus munitissimi, maximae tutissimaeque 

urbes piratis praedonibusque patefactae, nautae militesque Siculorum, socii nostri 

atque amici, fame necati, classes optimae atque opportunissimae cum magna ignominia 

populi Romani amissae et perditae. 14. Idem iste praetor monumenta antiquissima 

partim regum locupletissimorum, quae illi ornamento urbibus esse uoluerunt, partim 

etiam nostrorum imperatorum, quae uictores ciuitatibus Siculis aut dederunt aut 

reddiderunt, spoliauit nudauitque omnia. Neque hoc solum in statuis ornamentisque 

publicis fecit, sed etiam delubra omnia sanctissimis religionibus consecrata depeculatus 
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est, deum denique nullum Siculis, qui ei paulo magis adfabre atque antiquo artificio 

factus uideretur, reliquit. In stupris uero et flagitiis nefarias eius libidines 

commemorare pudore deterreor; simul illorum calamitatem commemorando augere 

nolo, quibus liberos coniugesque suas integras ab istius petulantia conseruare non 

licitum est. 15. “At enim haec ita commissa sunt ab isto ut non cognita sunt ab 

omnibus.” Hominem esse arbitror neminem, qui nomen istius audierit, quin facta 

quoque eius nefaria commemorare possit, ut mihi magis timendum sit ne multa crimina 

praetermittere quam ne qua in istum fingere existimer. Neque enim mihi uidetur haec 

multitudo, quae ad audiendum conuenit, cognoscere ex me causam uoluisse, sed ea 

quae scit mecum recognoscere. 

             VI. Quae cum ita sint, iste homo amens ac perditus alia mecum ratione pugnat. 

Non id agit ut alicuius eloquentiam mihi opponat; non gratia, non auctoritate 

cuiusquam, non potentia nititur. Simulat his se rebus confidere; sed uideo quid agat; 

neque enim agit occultissime. Proponit inania mihi nobilitatis, hoc est hominum 

arrogantium, nomina, qui non tam me impediunt, quod nobiles sunt, quam adiuuant, 

quod noti sunt: simulat se eorum praesidio confidere, cum interea aliud quiddam iam 

diu machinetur. 16. Quam spem nunc habeat in manibus et quid moliatur, breuiter iam, 

iudices, uobis exponam; sed prius ut ab initio res ab eo constituta sit, quaeso, 

cognoscite.  

                    Vt primum e prouincia rediit, redemptio est huius iudici facta grandi 

pecunia. Mansit in condictione atque pacto usque ad eum finem dum iudices reiecti 

sunt: postea quam reiectio iudicum facta est, quod et in sortitione istius spem fortuna 

populi Romani et in reiciendis iudicibus mea diligentia istorum imprudentiam uicerat, 

renuntiata est tota condictio. 17. Praeclare se res habebat. Libelli nominum uestrorum 

consilique huius in manibus erant omnium; nulla nota, nullus color, nullae sordes 

uidebantur his sententiis allini posse, cum iste repente ex alacri atque laeto sic erat 

humilis atque demissus ut non modo populo Romano, sed etiam sibi ipse condemnatus 

uideretur. Ecce autem repente, his diebus paucis comitiis consularibus factis, eadem 

illa uetera concilia pecunia maiore repetuntur, eaedemque uestrae famae fortunisque 

omnium insidiae per eosdem homines comparantur. Quae res primo, iudices, pertenui 

nobis argumento indicioque patefacta est: post aperto suspicionis introitu ad omnia 

intima istorum concilia sine ullo errore peruenimus. 
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VII. 18. Nam ut Hortensius consul designatus domum reducebatur e campo cum 

maxima frequentia ac multitudine, fit obiam casu ei multitudini C. Curio, quem ego 

hominem honoris potius quam contumeliae causa nominatum uolo; etenim ea dicam 

quae ille, si commemorari noluisset, non tanto in conuentu tam aperte palamque 

dixisset; quae tamen a me pedetentim cauteque dicentur, ut et amicitiae nostrae et 

dignitatis illius habita ratio esse intellegatur. 19. Videt ad ipsum fornicem Fabianum in 

turba Verrem; appellat hominem et ei uoce maxima gratulatur; ipsi Hortensio, qui 

consul erat factus, propinquis necessariisque eius, qui tum aderant, uerbum nullum 

facit; cum hoc consistit, hunc amplexatur, hunc iubet sine cura esse. “Renuntio”, inquit, 

“tibi te hodiernis comitiis esse absolutum.” Quod cum tam multi homines honestissimi 

audissent, statim ad me defertur; immo uero ut quisque me uiderat narrabat. Aliis illud 

indignum, aliis ridiculum uidebatur: ridiculum iis qui istius causam in testium fide, in 

criminum ratione, in iudicum potestate, non in comitiis consularibus positam 

arbitrabantur, indignum iis qui altius perspiciebant et hanc gratulationem ad iudicium 

corrumpendum spectare uidebant. 20. Etenim sic ratiocinabantur, sic honestissimi 

hominis inter se et mecum loquebantur, aperte iam et perspicue nulla esse iudicia. Qui 

reus pridie iam ipse se condemnatum putabat, is, postea quam defensor eius consul est 

factus, absoluitur? Quid igitur? quod tota Sicilia, quod omnes Siculi, omnes 

negotiatores, omnes publicae priuataeque litterae Romae sunt, nihilne id ualebit? Nihil 

inuito consule designato. Quid? iudices non crimina, non testes, non existimationem 

populi Romani sequentur? Non; omnia in unius potestate ac moderatione uertentur. 

            VIII. Vere loquar, iudices. Vehementer me haec res commouebat; optimus enim 

quisque ita loquebatur: “Iste quidem tibi eripietur, sed nos non tenebimus iudicia 

diutius; etenim quis poterit, Verre absoluto, de transferendis iudiciis recusare?” 21. 

Erat omnibus molestum; neque eos tam istius hominis perditi subita laetitia quam 

hominis amplissimi noua gratulatio commouebat. Cupiebam dissimulare me id moleste 

ferre, cupiebam animi dolorem uultu tegere et taciturnitate celare. Ecce autem illis ipsis 

diebus, cum praetores designati sortirentur et M. Metello obtigisset ut is de pecuniis 

repetundis quaereret, nuntiatur mihi tantam isti gratulationem esse factam ut is domum 

quoque pueros mitteret qui uxori suae nuntiarent. 22. Sane ne haec quidem mihi res 

placebat; neque tanto opere quid in hac sorte metuendum mihi esset intellegebam. 

Vnum illud ex hominibus certis, ex quibus omnia comperi, reperiebam, fiscos complures 

cum pecunia Siciliensi a quodam senatore ad equitem Romanum esse translatos; ex his 
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quasi X fiscos ad senatorem illum relictos esse comitiorum meorum nomine; diuisores 

omnium tribuum noctu ad istum uocatos. 23. Ex quibus quidam, qui se omnia mea 

causa facere debere arbitrabatur, eadem illa nocte ad me uenit; demonstrat qua iste 

oratione usus esset; comemorasse istum quam liberaliter eos tractasset iam antea, cum 

ipse praeturam petisset, et proximis consularibus praetoriisque comitiis; deinde 

continuo esse pollicitum quantam uellent pecuniam, si me aedilitate deiecissent. Hic 

alios negasse audere, alios respondisse non putare ad perfici posse; inuentum tamen 

esse fortem amicum ex eadem familia, Q. Verrem Romilia, ex optima diuisorum 

disciplina, patris istius discipulum atque amicum qui HS quingentis milibus depositis id 

se perfecturum polliceretur, et fuisse tamen non nullos qui se una facturos esse dicerent. 

Quae cum ita essent, sane beneuolo animo me ut magno opere cauerem praemonebat. 

              IX. 24. Sollicitabar rebus maximis uno atque eo perexiguo tempore. Vrgebant 

comitia, et in his ipsis oppugnabar grandi pecunia; instabat iudicium, ei quoque 

negotio fixi Sicilienses minabantur. Agere quae ad iudicium pertinebant libere 

comitiorum metu deterrebar; petitioni toto animo seruire propter iudicium non licebat; 

minari denique diuisoribus ratio non erat, propterea quod eos intellegere uidebam me 

hoc iudicio districtum atque obligatum futurum. 25. Atque hoc ipso tempore Siculis 

denuntiatum esse audio primum ab Hortensio, domum ad illum ut uenirent; Siculos in 

eo sane liberos fuisse, qui quam ob rem arcesserentur cum intellegerent, non uenisse. 

Interea comitia nostra, quorum iste se, ut ceterorum hoc anno comitiorum, dominum 

esse arbitrabatur, haberi coepta sunt. Cursare iste homo potens cum filio blando et 

gratioso circum tribus; paternos amicos, hoc est divisores, apellare omnes et conuenire. 

Quod cum esset intellectum et animaduersum, fecit animo libentissimo populus 

Romanus ut, ciuis diuitiae me de fide deducere non potuissent, ne eiusdem pecunia de 

honore deicerer. 26. Postea quam illa petitionis magna cura liberatus sum, animo coepi 

multo magis uacuo ac soluto nihil aliud nisi de iudicio agere et cogitare. Reperio, 

iudices, haec ab istis concilia inita et constituta ut, quacumque opus esset ratione, res 

ita duceretur ut apud M. Metellum praetorem causa diceretur. In eo esse haec 

commoda: primum M. Metellum amicissimum, deinde Hortensium consulem, neque 

Hortensium solum, sed etiam Q. Metellum, qui quam isti sit amicus attendite; dedit 

enim praerogatiuam suae uoluntatis eius modi ut isti pro praerogatiuis iam reddidisse 

uideatur. 
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           27. An me taciturum tantis de rebus existimauistis, et me in tanto rei publicae 

existimationisque meae periculo cuiquam consulturum potius quam officio et dignitati 

meae? Arcessit alter consul designatus Siculos; ueniunt non nulli, propterea quod L. 

Metellus esset praetor in Sicilia. Cum iis ita loquitur, se consulem esse; fratem suum 

alterum Siciliam prouinciam obtinere, alterum esse quaesiturum de pecuniis 

repetundis; Verri ne noceri possit multis rationibus esse prouisum. 

              X. 28. Quid est, quaeso, Metelle, iudicium corrumpere, si hoc non est, testes, 

praesertim Siculos, timidos homines et adflictos, non solum auctoritate deterrere, sed 

etiam consulari metu et duorum praetorum potestate? Quid faceres pro innocente 

homine et propinquo, cum propter hominem perditissimum atque alienissimum de 

officio ac dignitate decedis, et committis ut quod ille dictitat alicui qui te ignoret uerum 

esse uideatur? 

             29. Nam hoc Verrem dicere aiebant, te non fato, ut ceteros ex uestra familia, 

sed opera sua consulem factum. Duo igitur consules et quaesitor erunt ex illius 

uoluntate. “Non solum effugiemus”, inquit, “hominem in querendo nimium diligentem, 

nimium seruientem populi existimationi, M. Glabrionem; accedet etiam nobis illud. 

Iudex est M. Caesonius, colega nostri accusatoris, homo in rebus iudicandis spectatus 

et cognitus, quem minime expediat esse in eo consilio quod conemur aliqua ratione 

corrumpere, proptera quod iam antea, cum iudex in Iuniano consilio fuisset, 

turpissimum illud facinus non solum grauiter tulit, sed etiam in medium protulit. Hunc 

iudicem ex Kalendis Ianuariis non habebimus; 30. Q. Manlium et Q. Cornificium, duos 

seuerissimos atque integerrimos iudices, quod tribuni plebis tum erunt, iudices non 

habebimus; P. Sulpicius, iudex tristis et integer, magistratum ineat oportet Nonis 

Decembribus; M. Crepereius ex acerrima illa equestri familia et disciplina, L. Cassius 

ex familia cum ad ceteras res tum ad iudicandum seuerissima, Cn. Tremellius, homo 

summa religione et diligentia, tres hi homines ueteres tribuni militares sunt designati; 

ex Kalendis Ianuariis non iudicabunt. Subsortiemur etiam in M. Metelli locum, quoniam 

is huic ipsi quaestioni praefuturus est. Ita secundum Kalendas Ianuarias et praetore et 

prope toto comutato consilio magnas accusatoris minas magnamque exspectationem 

iudici ad nostrum arbitrium libidinemque eludemus”. 

          31. Nonae sunt hodie Sextiles; hora VIII conuenire coepistis; hunc diem iam ne 

numerant quidem. Decem dies sunt ante ludos uotiuos, quos Cn. Pompeius facturus est; 
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hi ludi dies quindecim auferent; deinde continuo Romani consequentur. Ita prope XI 

diebus interpositis tum denique se ad ea quae a nobis dicta erunt responsuros esse 

arbitrantur, deinde se ducturos et dicendo et excusando facile ad ludos Victoriae; cum 

his plebeios esse coniunctos, secundum quos aut nulli aut perpauci dies ad agendum 

futuri sunt: ita defessa ac refrigerata accusatione rem integram ad M. Metellum 

praetorem esse uenturam. Quem ego hominem, si eius fidei diffisus essem, iudicem non 

retinuissem; 32. nunc tamen hoc animo sum ut eo iudice quam praetore hanc rem 

transigi malim, et iurato suam quam iniurato aliorum tabellas committere. 

            XI. Nunc ego, iudices, iam uos consulo, quid mihi faciendum putetis; id enim 

consili mihi profecto taciti dabitis quod egomet mihi necessario capiendum intellego. Si 

utar ad dicendum meo legitimo tempore, mei laboris industriae diligentiaeque capiam 

fructum, et hac accusatione perficiam ut nemo umquam post hominum memoriam 

paratior, uigilantior, compositior ad iudicium uenisse uideatur. Sed in hac laude 

industriae meae reus ne elabatur summum periculum est. Quid est igitur quod fieri 

possit? Non obscurum, opinor, neque absconditum. 33. Fructum istum laudis, qui ex 

perpetua oratione percipi potuit, in alia tempora reseruemus: nunc hominem tabulis, 

testibus, priuatis publicisque litteris auctoritatibusque accusemus. Res omnis mihi 

tecum erit, Hortensi. Dicam aperte. Si te mecum dicendo ac diluendis criminibus in hac 

causa contendere putarem, ego quoque in accusando atque in explicandis criminibus 

operam consumerem: nunc quoniam pugnare contra me instituisti non tam ex tua 

natura quam ex istius tempore et causa malitiose, necesse est istius modi rationi aliquo 

consilio obsistere. 34. Tua ratio est ut secundum binos ludos mihi respondere incipias, 

mea ut ante primos ludos comperendinem. Ita fiet ut tua ista ratio existimetur astuta, 

meum hoc consilium necessarium. 

            XII Verum illud quod institueram dicere, mihi rem tecum esse, huius modi est. 

Ego cum hanc causam Siculorum rogatu recepissem, id que mihi amplum et praeclarum 

existimassem, eos uelle meae fidei diligentiaeque periculum facere qui innocentiae 

abstinentiaeque fecissent, tum suscepto negotio maius quiddam mihi proposui, in quo 

meam in rem publicam uoluntatem populus Romanus perspicere posset. 35. Nam illud 

mihi nequaquam dignum insdustria conatuque meo uidebatur, istum a me iudicium iam 

omnium iudicio condemnatum uocari, nisi ista tua intolerabilis potentia, et ea cupiditas 

qua per hos ce annos in quibusdam iudiciis usus es, etiam in istius hominis desperati 

causa interponeretur. Nunc uero, quoniam haec te omnis dominatio regnumque 
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iudiciorum tanto opere delectat, et sunt homines quos libidinis infamiaeque suae neque 

pudeat neque taedeat, qui quasi de industria in odium offensionemque populi Romani 

irruere uideantur, hoc me profiteor suscepisse magnum fortasse onus et mihi 

periculosum, uerum tamen dignum in quo omnes neruos aetatis isdustriaeque meae 

contenderem. 36. Quoniam totus ordo paucerum improbitate et audacia premitur et 

urgetur infamia iudiciorum, profiteor huic generi hominum me inimicum accusatorem, 

odiosum, adsiduum, acerbum aduersarium. Hoc mihi sumo, hoc mihi deposco, quod 

agam in magistratu, quod agam ex eo loco ex quo me populus Romanus ex Kalendis 

Ianuariis secum agere de re publica ac de hominibus improbis uoluit; hoc munus 

aedilitatis meae populo Romano amplissimum pulcherrimumque polliceor. Moneo, 

praedico, ante denuntio: qui aut deponere aut accipere aut recipere aut polliceri aut 

sequestres aut interpretes corrumpendi iudici solent esse, quique ad hancrem aut 

potentiam aut imprudentiam suam professi sunt, abstineant in hoc iudicio manus 

animosque ab hoc scelere nefario. 

            XIII. 37. Erit tum consul Hortensius cum summo imperio et potestate, ego autem 

aedilis, hoc est paulo amplius quam priuatus; tamen haec huius modi res est quam me 

acturum esse polliceor, ita populo Romano grata atque iucunda, ut ipse consul in hac 

causa prae me minus etiam, si fieri possit, quam priuatus esse uideatur. Omnia non 

modo commemorabuntur, sed etiam expositis certis rebus agentur, quae inter decem 

annos, postea quam iudicia ad senatum translata sunt, in rebus iudicandis nefarie 

flagitioseque facta sunt. 38. Cognoscet ex me populus Romanus quid sit quam ob rem, 

cum equester ordo iudicaret, annos prope quinquaginta continuos in nullo, iudices, 

equite Romano iudicante ne tenuissima quidem suspicio acceptae pecuniae ob rem 

iudicandam constituta sit; quid sit quod, iudiciis ad senatorium ordinem translatis 

sublataque populi Romani in unum quemque uestrum potestate, Q. Calidius damnatus 

dixerit minoris HS triciens praetorium hominem honeste non posse damnati; quid sit 

quod, P. Septimio senatore damnato Q. Hortensio praetore de pecuniis repetundis, lis 

aestimata sit eo nomine, quod ille ob rem iudicandam pecuniam accepisset. 39. Quid est 

quod in C. Herennio, quod in C. Popilio, senatoribus, qui ambo peculatos damnati sunt, 

quod in M. Atilio, qui de maiestate damnatus est, hoc planum factum est, eos pecuniam 

ob rem iudicandam accepisse, quod inuenti sunt senatores qui C. Verre praetore 

urbano sortiente exirent in eum reum quem incognita causa condemnarent, quod 

inuentus est senator qui, cum iudex essset, in eodem iudicio et ab reo pecuniam 
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acciperet quam iudicibus diuideret, et ab accusatore ut reum condemnaret. 40. Iam 

uero quo modo ego illam labem ignominiam calamitatemque totius ordinis conquerar, 

hoc factum esse in hac ciuitate, cum senatorius ordo iudicaret, ut discoloribus signis 

iuratorum hominum sententiae notarentur? Haec omnia me diligenter seuereque 

acturum esse polliceor. 

             XIV. Quo me tandem animo fore putatis, si quid in hoc ipso iudicio intellexero 

simili aliqua ratione esse uiolatum atque commissum? cum praesertim planum facere 

multis testibus possim C. Verrem in Sicilia multis audientibus saepe dixisse “se habere 

hominem potentem cuius fiducia prouinciam spoliaret; neque sibi soli pecuniam 

quaerere, sed ita triennium illud praeturae Siciliensis distributum habere ut secum 

praeclare agi diceret, si unius anni quaestum in rem suam conuerteret, alterum patronis 

et defensoribus traderet, tertium illum uberrimum quaestuosissimumque annum totum 

iudicibus reseruaret.” 41. Ex quo mihi uenit in mentem illud dicere quod apud M. 

Glabrionem nuper cum in reiciundis iudicibus commemorassem, intellexi uehementer 

populum Romanum commoueri, me arbitrari fore uti nationes exterae legatos ad 

populum Romanum mitterent, ut lex de pecuniis repetundis iudiciumque tolleretur; si 

enim iudicia nulla sint, tantum unum quemque ablaturum putant quantum sibi ac liberis 

suis satis esse arbitretur; nunc, quod eius modi iudicia sint, tantum unum quemque 

auferre quantum sibi, patronis, aduocatis, praetori, iudicibus satis futurum sit; hoc 

profecto infinitum esse; se auarissimi hominis cupiditati satis facere posse, nocentissimi 

uictoriae non posse. 

            42. O commemoranda iudicia praeclaramque existimationem nostri ordinis, 

cum socii populi Romani iudicia de pecuniis repetundis fieri nolunt, quae a maioribus 

nostris sociorum causa comparata sunt! An iste umquam de se bonam spem habuisset, 

nisi de uobis malam opinionem animo imbilisset? Quo maiore etiam, si fieri, potest, 

apud uos odio esse debet quam est apud populum Romanum, cum in auaritia, scelere, 

periurio uos sui similes arbitretur. 

          XV. 43. Cui loco, per deos immortales, iudices, consulite ac prouidete! Moneo 

praedicoque id quod intellego, tempus hoc uobis diuinitus datum esse ut odio, inuidia, 

infamia, turpitudine totum ordinem liberetis. Nulla in iudiciis seueritas, nulla religio, 

nulla denique iam existimantur esse iudicia. Itaque a populo Romano contemnimur, 

despicimur; graui diuturnaque iam flagramos infamia. 44. Neque enim ullam aliam ob 
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causam populus Romanus tribuniciam potestatem tanto studio requisiuit; quam cum 

poscebat, uerbo illam poscere uidebatur, re uera iudicia poscebat. Neque hoc Q. 

Catulum, hominem sapientissimum atque amplissimum, fugit, qui Cn. Pompeio, uiro 

fortissimo et clarissimo, de tribunicia potestate referente cum esset sententiam rogatus, 

hoc initio est summa cum auctoritate usus, patres conscriptos iudicia male et flagitiose 

tueri; quod si in rebus iudicandis populi Romani existimationi satis facere uoluissent, 

non tanto opere homines fuisse tribuniciam potestatem desideraturos. 45. Ipse denique 

Cn. Pompeius, cum primum contionem ad urbem consul designatus habuit, ubi, id quod 

maxime exspectari uidebatur, ostendit se tribuniciam potestatem restituturum, factus est 

in eo strepitus et grata contionis admurmuratio. Idem in eadem contione cum dixisset 

populatas uexatasque esse prouincias, iudicia autem turpia ac flagitiosa fieri; ei rei se 

prouidere ac consulere uelle, tum uero non strepitu, sed maximo clamore suam populus 

Romanus significauit uoluntatem. 

           XVI. 46. Nunc autem homines in speculis sunt; obseruant quem ad modum sese 

unus quisque nostrum gerat in retinenda religione conseruandisque legibus. Vident 

adhuc post legem tribuniciam unum senatorem uel tenuissimum esse damnatum; quod 

tametsi non reprehendunt, tamen magno opere quod laudent non habent; nulla est enim 

laus ibi esse integrum ubi nemo est qui aut possit aut conetur corrumpere.  

             47. Hoc est iudicium in quo uos de reo, populus Romanus de uobis iudicabit; in 

hoc homine statuetur, possitne senatoribus iudicantibus homo nocentissimus 

pecuniosissimusque damnari. Deinde est eius modo reus in quo homine nihil sit praeter 

summa peccata maximamque pecuniam, ut, si liberatus sit, nulla alia suspicio nisi ea 

quae turpissima est residere possit; non gratia, non cognatione, non aliis recte factis, 

non denique aliquo mediocri uitio tot tantaque eius uitia subleuata esse uidebuntur.  

            48. Postremo ego causam sic agam, iudices, eius modi res, ita notas, ita testatas, 

ita magnas, ita manifestas proferam, ut nemo a uobis ut istum absoluatis per gratiam 

conetur contendere. Habeo autem certam uiam atque rationem qua omnes illorum 

conatus inuestigare et consegui possim; ita res a me agetur ut in eorum consiliis 

omnibus non modo aures omnium, sed etiam oculi populi Romani interesse uideantur. 

49. Vos aliquot iam per annos conceptam huic ordini turpitudinem atque infamiam 

delere ac tolere potestis. Constat inter omnes post haec constituta iudicia, quibus nunc 

utimur, nullum hoc splendore atque hac dignitate consilium fuisse. Hic si quid erit 
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offensum, omnes homines non iam ex eodem ordine alios magis idoneos, quod fieri non 

potest, sed alium ommino ordinem ad res iudicandas quaerendum arbitrabuntur. 

                XVII. 50. Quapropter primum ab dis immortalibus, quod sperare mihi uideor, 

hoc idem, iudices, opto, ut in hoc iudicio nemo improbus praeter eum qui iam pridem 

inuentus est reperiatur; deinde, si plures improbi fuerint, hoc uobis, hoc populo 

Romano, iudices, confirmo, uitam me hercule mihi prius quam uim perseuerantiamque 

ad illorum improbitatem persequendam defuturam. 

            51. Verum quod ego laboribus periculis inimicitiisque meis tum cum admissum 

erit dedecus seuere me persecuturum esse polliceor, id ne accidat tu tua auctoritate, 

sapientia, diligentia, M. Glabrio, potes prouidere. Suscipe causam iudiciorum; suspice 

causam seueritatis, integritatis, fidei, religionis; suspice causam senatus, ut is hoc 

iudicio probatus cum populo Romano et in laude et in gratia possit esse. Cogita, quo 

loco sis, quid dare populo Romano, quid reddere maioribus tuis debeas; fac tibi 

paternae legis Aciliae ueniat in mentem, qua lege populus Romanus de pecuniis 

repetundis optimis iudiciis seuerissimisque iudicibus usus est. 52. Circumstant te 

summae auctoritates, quae te obliuisci laudis domesticae non sinant, quae te noctes 

diesque commoneant fortissimum tibi patrem, sapientissimum auum, grauissimum 

socerum fuisse. Quare si Glabrionis patris uim et acrimoniam ceperis ad resistendum 

hominibus audacissimis, si aui Scaeuolae prudentiam ad prospiciendas insidias quae 

tuae atque horum famae comparantur, si soceri Scauri constantiam, ut ne quis te de 

uera et certa possit sententia demouere, intelleget populus Romanus integerrimo atque 

honestissimo praetore delectoque consilio nocenti reo magnitudinem pecuniae plus 

habuisse momenti ad suspicionem criminis quam ad rationem salutis. 

            XVIII. 53. Mihi certum est non committere ut in hac causa praetor nobis 

consiliumque mutetur. Non patiar rem in id tempus adduci ut Siculi quos adhuc serui 

designatorum consulum non mouerunt, cum eos nouo exemplo uniuersos arcesserent, 

eos tum lictores consulum uocent; ut homines miseri, antea socii atque amici populi 

Romani, nunc serui ac suplices, non modo ius suum fortunasque omnes eorum imperio 

amittant, uerum etiam deplorandi iuris sui potestatem non habeant. 54. Non sinam 

profecto causa a me perorata, quadraginta diebus interpositis, tum nobis denique 

responderi cum accusatio nostra in obliuionem diuturnitatis adducta sit. Non 

committam ut tum haec res iudicetur, cum haec frequentia totius Italiae Roma 
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discesserit, quae conuenit uno tempore undique comitiorum ludorum censendique 

causa. Huius iudici et laudis fructum et offensionis periculum uestrum, laborem 

sollicitudinemque nostram, scientiam quid agatur, memoriamque quid a quoque dictum 

sit, omnium puto esse oportere. 55. Faciam hoc non nouum, sed ab iis qui nunc 

principes nostrae ciuitatis sunt ante factum, ut testibus utar statim: illud a me nouum, 

iudices, cognoscetis, quod ita testes constituam ut crimen totum explicem, ubi id 

interrogando argumentis atque oratione firma uero, tum testes ad crimen accommodem, 

ut nihil illam usitatam accusationem atque hanc nouam intersit, nisi quod in illa tum 

cum omnia dicta sunt testes dantur, hic in singulas res dabuntur, ut illis quoque eadem 

interrogandi facultas argumentandi dicendique sit. Sit quis erit qui perpetuam 

orationem accusationemque desideret, altera actione audiet; nunc id quod facimus, − 

quia ea ratione facimus, ut malitiae illorum consilio nostro occurramus – necessario 

fieri intellegat. 

       56. Haec primae actionis erit accusatio. Dicimus C. Verrem, cum multa libidinose, 

multa crudeliter in ciues Romanos atque socios, multa in deos hominesque neferie 

fecerit, tum praeterea quadringentiens sertertium ex Sicilia contra leges abstulisse. Hoc 

testibus, hoc tabulis priuatis publicisque auctoritatibus ita uobis planum faciemus ut 

hoc statuatis, etiam si spatium ad dicendum nostro commodo uacuosque dies 

habuissemus, tamen oratione longa nihil opus fuisse. Dixi. 

 


