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As múLtipLAs Atribuições do senAdo

romAno nA Ab Urbe ConditA

Considerações preliminares sobre os livros 21 a 31

antes de iniciarmos nossa leitura específica das representações de 
tito lívio sobre o senado, precisamos delimitar melhor o conteúdo 
dos livros 21 a 30. isso porque não estamos tratando aqui do contexto 
histórico, Guerras Púnicas, mas daquilo que foi representado na 
respectiva “década” da Ab Urbe Condita. a esse propósito, Burck 
(apud Jaeger, 2000, p.97) teria esquematizado o conjunto da seguinte 
forma: os primeiros cinco livros demarcariam as derrotas e os reveses 
sofridos pelos romanos ao longo da guerra, enquanto os livros seguintes 
tratariam da virada militar sobre os cartagineses.

com base em nossa própria leitura, podemos afirmar que o pri-
meiro livro da década liviana (livro 21) trata das motivações por trás 
da declaração de guerra, bem como das primeiras incursões de aníbal 
contra os aliados romanos, primeiro na espanha, depois nas Gálias. 
os quatros livros seguintes (livros 22 a 25) ressaltam a chegada do 
comandante púnico à itália e suas mais importantes vitórias, incluindo 
as de trébia, trasimeno e canas. os respectivos livros narram também 
as ações do herói Fábio Máximo em defesa da Urbs e as incursões do 
pai e do tio de cipião, o africano, pela espanha, finalizando com suas 
mortes frente aos exércitos inimigos. o livro seguinte (livro 26) trata 
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dos impasses no conflito, destacando a retomada da cidade de cápua 
pelos romanos e o início da ascensão política de cipião. Por fim, os 
últimos livros do conjunto (livros 27 a 30) narram a já mencionada 
virada romana, a começar pela morte de asdrúbal, irmão de aníbal, 
e pelo reconhecimento do comandante cartaginês quanto à derrota 
iminente – derrota essa acontecida no último livro do conjunto, seguida 
do tratado de paz entre os dois povos.

não é demais destacar novamente que o evento em torno da 
invasão da Península itálica foi bastante significativo para os roma-
nos, incluindo os contemporâneos de lívio. o próprio historiador, 
utilizando-se da técnica retórica da amplificatio, inicia o respectivo 
conjunto destacando a relevância do evento, uma guerra que segundo 
seus enunciados, quase levou roma à ruína. Vejamos abaixo os escritos 
aos quais nos referimos:

ao início dessa parte de minha obra, que me seja permitido dizer o 
que a maioria dos historiadores proclamou ao iniciarem seus escritos: que 
eu vou recontar a mais memorável de todas as guerras jamais acontecidas 
até então, aquela que, sob o comando de aníbal, os cartagineses fizeram 
ao povo romano. com efeito, nunca se vira tamanhos recursos entre dois 
povos, duas raças lutando em conjunto por suas armas, tanta energia 
e capacidade de resistência; e se, não ignorando seus meios militares, 
mesmo após terem se enfrentado durante a primeira guerra Púnica, é 
tal a mudança da fortuna, que a guerra foi vencida pelos filhos de Marte 
após chegarem mais perto do desastre que seus adversários. (tito lívio, 
Ab Urbe Condita, livro 21, cap.1)1

 1 In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi ple-
rique sunt rerum scriptores, bellum máxime omnium memorabile, quae unquam gesta 
sint, me scripturum, quod, Hannibale duce, Carthaginienses cum populo Romano 
gessere. Nam neque validiores opibus ullae inter se civitates gentesque contulerunt 
arma, neque his ipsis tantum unquam virium aut roboris fuit, et haud ignotas belli 
artes inter sese, sed expertas primo Punico conferebant bello, et adeo varia fortuna belli 
ancepsque Mars fuit, ut propius periculum fuerint qui vicerunt. todos os excertos 
livianos utilizados neste capítulo foram traduzidos livremente pelo autor a partir 
do texto bilíngue latim/francês da les Belle lettres.
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nas páginas seguintes efetuamos nossa leitura específica do senado 
a partir desse conjunto de livros, destacando as múltiplas atribuições do 
conselho perante o evento. como primeira etapa da análise, separamos 
diversos trechos sobre o senado como espaço de tomada de decisões 
políticas, não somente nos campos político e militar, mas também nos 
campos administrativo, religioso e diplomático. enfatizamos desde já 
a necessidade de uma desconstrução do texto liviano, não nos preo-
cupando com a disposição dos enunciados segundo a cronologia dos 
acontecimentos, mas, ao contrário, com os afazeres e as condutas do 
conselho dos nobres em meio aos revezes e às vitórias romanas sobre 
os exércitos cartagineses.

O senado como espaço de decisões  
referentes à guerra e ao controle 
político-administrativo da República

Diante do avanço das tropas inimigas, lideradas por aníbal à cidade 
espanhola de sagunto, aliada dos romanos, lívio começa a tratar das prin-
cipais atribuições da instituição senatorial perante o desenrolar dos acon-
tecimentos. sem mais demora, vejamos uma representação específica so-
bre o conselho dos patres frente ao evento que marcou o início da guerra:

eram, então, cônsules Públio cornélio cipião e tibério semprônio 
longo. após serem introduzidos os embaixadores de sagunto no senado, 
os cônsules consultaram os senadores sobre a política a adotar, decidindo-
se que partiriam legados à espanha a fim de examinar a situação dos alia-
dos [...]. a delegação nem partira ainda quando chegou a notícia de que 
sagunto estava sob ataque. os senadores foram, então, consultados sobre 
as medidas a serem adotadas, alguns considerando que tanto a espanha 
quanto a África deveriam ser entregues como províncias aos cônsules, em 
operações por terra e por mar, outros que deveria se concentrar a guerra 
somente na espanha contra aníbal. (Ab Urbe Condita, livro 21, cap.6)2 

 2 Consules tunc Romae erant Publio Cornelius Scipio et Tiberius Sempronius Longus. Qui 
cum, legatis in senatum introductis, de re publica rettulissent, placuisse que mitti legatos 
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no excerto acima, observamos o papel tradicional dado ao senado 
romano enquanto local de tomada de decisões sobre a política de guerra 
a ser adotada, exatamente como mencionado pela historiografia elen-
cada no nosso primeiro capítulo. evidencia-se, assim, a prerrogativa 
do conselho nesses assuntos, munido de sua autoridade colegiada para 
deliberar e decidir sobre o andamento das operações militares.

a decisão final sobre a divisão das tropas, mais a prorrogação dos 
comandos, está presente em vários outros enunciados da narrativa. À 
maneira analística, lívio inicia quase todos os capítulos da obra nome-
ando os dois cônsules anuais, tratando em seguida das demais eleições 
regulares e da distribuição das províncias entre os magistrados cum 
imperium. Vejamos um dos múltiplos exemplos desses movimentos:

no dia em que os novos cônsules assumiram seus cargos, o senado se 
reuniu no capitólio e decidiu que os mesmos tirassem a sorte ou se enten-
dessem para determinar quem presidiria as eleições dos censores antes de 
partirem em campanha. em seguida, foram prorrogados os mandatos de 
todos os magistrados em seus exércitos [...]. (idem, livro 24, cap.10).3

Um enunciado imediatamente posterior esclarece que caberia 
somente ao senado a decisão final sobre a política externa, incluindo 
o recrutamento das tropas, a distribuição das legiões, bem como o 
preparo das naus de guerra. em outras palavras, lívio demarca no-
vamente os deveres tradicionais do senado, referendando mais uma 
vez as afirmações dos estudiosos especializados:

Depois de terem feito de tudo para apaziguar os deuses, os cônsules 
submeteram ao senado os assuntos públicos da condução da guerra, o 

in Hispanian ad res sociorum inspiciendas. [...] Hac legatione decreta necdum missa, om-
nium spe celerius Saguntum oppugnari adlatum est. Tunc relata de integro res ad sena-
tum; et alii, províncias consulibus Hispaniam atque Africam decernentes, terra marique 
rem gerendam censebant, alii totum in Hispaniam Hannibalemque intendebant bellum.

 3 Quo die magistratum inierunt consules, senatus in capitolio este habitus, decretumque 
omnium primum ut cônsules sortirentur compararentve inter se, uter censoribus cre-
andis comitia haberet, priusquam ad ecercitum proficisceretur. Prorogatrum deinde 
imperium omnibus qui ad exercitus erant [...]. 
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aumento das tropas e seu aquartelamento. resolveram, assim, conduzir 
a guerra com dezoito legiões. os cônsules ficariam cada qual com duas 
legiões, mais duas estacionadas na Gália, outras duas na sicília e mais 
outras duas na sardenha. [...] os cônsules receberam ordens de proceder 
ao recrutamento, bem como de preparar uma frota que, contando com 
navios estacionados nas costas da calábria, chegasse a 150 vasos de guerra. 
(idem, cap.11)4

as atribuições dadas pelo paduano ao senado até aqui estão circuns-
critas, portanto, ao campo logístico e militar. em outro excerto, lívio 
representa também as responsabilidades administrativas do conselho 
dos patres, encarregado dos recursos financeiros para a distribuição das 
provisões às legiões. Vejamos o enunciado:

 
Pela mesma época, chegaram a roma cartas da sardenha e da sicília. 

leu-se em primeiro lugar no senado aquela da sicília, do própretor tito 
otacílio: o pretor Públio Fúrio, dizia ele, estava chegando com sua frota da 
África a lilibeu, enquanto ele, otacílio, encontrava-se enfermo e em grande 
perigo de morte; por sua vez, nem soldados nem marinheiros recebiam espó-
lios e víveres ao dia fixado e ele não sabia mais onde obtê-los; recomendava 
vivamente que se enviassem recursos e víveres o mais breve possível, além 
de um sucessor entre os pretores. (idem, livro 23, cap.21)5

além de destacar todas essas atribuições, lívio demarca outra 
importante prerrogativa. estamos nos referindo aqui à tarefa de mo-
ralização da sociedade, o senado possuindo um papel imprescindível 
como guardião legítimo do mos maiorum. no enunciado abaixo, lívio 

 4 Perpetratis quae ad pacem pertinebant, de re publica belloque gerendo, et quantum 
copiarum et ubi quaeque essent cônsules ad senatum rettulerunt. Duodeviginti legio-
nibus bellum geri placuit: binas cônsules sibi sumere binis Galliam Siciliamque ac 
Sardiniam obtineri.

 5 Per idem fere tempus litterae ex Sicilia Sardiniaque Romam allatae. Priores ex Sicilia 
T. Otacilii propraetoris in senatu recitatae sunt: P. Furium praetorem cum classe ex 
Africa Lilybaeum venisse;ipsum graviter saucium in discrimine ultimo vitae esse; 
militi ac navalibus sociis neque stipendium, neque frumentum ad diem dari, neque 
unde detur esse; magnopere suadere ut quam primum ae mittantur, sibique, si ita 
videatur, ex novis praetoribus successorem mittant.
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enfatiza o significante-chave da pietas dos cidadãos aos deuses pátrios, 
o senado representado como uma espécie de agente observador da 
manutenção das práticas religiosas da Urbs. novamente o autor:

na medida em que a guerra estava longe de seu término e os sucessos 
e reveses faziam variar, não somente a sorte, mas a própria alma das fa-
mílias de roma, certas práticas religiosas – em grande parte estrangeiras 
– invadiram a cidade que, em conjunto, ou os homens ou os deuses pare-
ciam ter mudado [...]. Quando viu que o mal estava muito forte para ser 
gerido pelos magistrados inferiores, o senado encarregou Marco emílio, 
o pretor Urbeano de subtrair o povo de tais práticas. aquele último leu 
na assembleia um senatosconsultum e ordenou por édito a quem possuísse 
catálogos de profecias, fórmulas piedosas ou mesmo tratados sacrificais 
por escrito, que deveriam entregá-los antes das calendas de abril (primeiro 
de abril), proibindo ainda os romanos de sacrificarem em local público ou 
consagrado segundo ritos novos ou estrangeiros. (idem, livro 25, cap.1)6

as representações livianas no excerto demonstram os afazeres do 
conselho em torno da pax deorum, normalmente vinculada às deman-
das político-militares. lívio enfatiza a necessidade de tais condutas, 
deixando subtendido que o sucesso nesses dois quesitos dependia do 
comprometimento dos cidadãos para com os deuses oficiais da Urbs, 
o senado possuindo um importante papel no processo. não é preciso 
qualquer esforço muito dispendioso no sentido de defender ser essa 
uma alusão direcionada à conjuntura política do início do principado, 
na medida em que otávio augusto assegurou parte de sua legitimidade 
política mediante o combate à orientalização da sociedade romana 
representadas nas figuras de cleópatra e antônio.

 6 Quo diutius trahebatur bellum, et variabant secundae adversaeque res non fortunam 
magis quam animos hominum, tanta religio, et ea magna ex parte externa, civitatem 
incessit, ut aut homines, aut dei repente alii viderentur facti [...]. Ubi potentius jam esse 
id malum apparuit quam ut minores per magistratus sedaretur, Marcus Armilio, pra-
etori Urbeano, negotium a senatudatum est, ut eis religionibus populum liberaret. Is et 
in contione senatus consultum recitavit, et edixit ut quicumbe libros vaticinos precatio-
nesve aut artem sacrificandi conscriptam haberet, eos libros omnes litterasque ad se ante 
kal Apriles deferret, neu quis, in publico sacrive loco, novo aut externo ritu sacrificaret.   
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Diante do prosseguimento da guerra púnica, lívio enfatiza mais 
de uma vez o papel religioso do senado, seu encargo tradicional de 
convocar o colegiado dos decênviros para interpretar os livros sibilinos, 
quando da ocorrência de algum prodígio negativo que necessitasse de 
rituais expiatórios. o historiador acentua o problema da negligência 
dos romanos perante as cerimônias religiosas da Urbs, levando o senado 
a convocar não somente o decenvirato, mas também o pontífice máxi-
mo para a realização dos rituais de expiação (idem, livro 22, cap.10). 
em outro enunciado dessa ordem, o senado não somente autoriza os 
decênviros a interpretarem os livros do destino, como também envia 
um legado ao santuário de Delfos para pedir auxílio ao oráculo, no 
caso em questão, o historiador analista Fábio Pictor. segue abaixo o 
excerto ao qual nos referimos:

[...] e foi enviado para Delfos Quinto Fábio Pictor a indagar do oráculo 
com que preces e por quais suplicações os romanos poderiam aplacar os 
deuses e qual seria o termo das sucessões dos grandes desastres. contu-
do, por indicação dos livros do destino, deviam ser executados diversos 
sacrifícios extraordinários na Urbs: entre outros, um gaulês e uma gaulesa, 
um grego e uma grega foram enterrados vivos, em um local sob a terra 
previamente regado com sangue de vítimas humanas, cerimônia esta bem 
pouco romana. (idem, cap.57)7

o conteúdo desse trecho poderia nos condicionar a interpretações 
perigosas relacionadas às opiniões pessoais de lívio sobre apolo, a 
divindade de Delfos e do regime imperial, ao qual otávio dedicou 
um templo para abrigar os supracitados livros. além disso, podemos 
vislumbrar novamente a alusão a cerimônias religiosas estrangeiras 
praticadas na Urbs, tal como acentuado no enunciado anterior. as 
palavras do autor podem até não significar qualquer alusão direta às 

 7 [...] et Quintus Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscitatum, quibus 
precibus suppliciisque deos possent placare, et quaenam futura finis tantis cladibus 
foret. Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta; inter quae 
Gallus et Galla, Graecus et Graeca in foro bovario sub terram vivi demissi sunt, in 
locum saxo consaeptum, jam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, imbutum.
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práticas religiosas de sua época, mas não podemos deixar de ressaltar 
uma sutil coincidência entre suas representações com as preocupações 
de seu contexto.

os escritos do paduano chamam nossa atenção também pela forma 
como em suas linhas estão representados os regimes políticos das outras 
cidades envolvidas na guerra, incluindo-se a cidade de cartago. as re-
presentações livianas direcionaram-se igualmente à atuação do senado 
púnico, na afirmação de que o conselho dos nobres daquela cidade 
decidiu enviar embaixadores para dar satisfações ao senado romano 
logo após os primeiros avanços de aníbal (idem, livro 21, cap.10).

em nosso segundo capítulo, à luz dos enunciados do prefácio da Ab 
Urbe Condita, nós defendemos que a história liviana fora constituída 
a partir da mescla entre presente e passado, construída mediante a in-
terpretação do autor sobre seu contexto e a tradição escrita documental 
utilizada para a constituição da narrativa. em nossa opinião, as repre-
sentações livianas sobre o senado cartaginês reforçam tais argumentos, 
na medida em que o papel conferido pelo paduano ao senado púnico 
é semelhante àquele dado ao conselho da Urbs. 

em outras palavras, lívio não apenas acentua valores do senado 
de sua própria época, mas também exterioriza elementos do regime 
político romano para outras localidades. Vejamos dois exemplos desse 
duplo movimento, no caso em questão, às discussões ocorridas no con-
selho cartaginês sobre o andamento da guerra após a impressionante 
vitória de aníbal em canas:

enquanto a guerra se passava em roma e na itália, um mensageiro da 
vitória de canas havia chegado à cartago: era Magão, filho de amílcar, 
enviado pelo irmão (aníbal) após o desfecho da batalha a fim de receber a 
submissão das cidades do Brútio e outras que abandonavam os romanos. 
admitido em uma sessão do senado, ele expôs os empreendimentos do 
irmão na itália [...]. (idem, livro 23, cap.11)8

 8 Dum haec Romae atque in Italia geruntur, nuntius victoriae ad Cannas Carthagi-
nem venerat Mago, Hamilcaris filius, nom ex ipsa acie a fratre missus, sed retentus 
aliquot dies in recipiendis civitatibus Bruttiorum, quaeque aliae deficiebant. Is, cum 
ei senatus datus esset, res gestas in Italia a fratre exponit.
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a ideia principal de seu discurso foi que, quanto mais próximo aníbal 
estava da vitória final na guerra, mais precisava de ajuda de todas as formas 
em terras hostis. [...] cumpria, pois, enviar-lhe reforços e dinheiro para 
comprar trigo e pagar os soldos a fim de alimentar e contentar os guerreiros 
que tanto tinham merecido o nome de cartagineses. (idem, cap.12)9

Mais do que simplesmente representar o senado da Urbs, lívio repre-
senta também o senado inimigo. seguido ao pedido do irmão de aníbal 
na cúria, o paduano destaca as discussões ocorridas entre os senadores 
púnicos, fossem eles contrários ou não à manutenção das hostilidades. 
Vence por fim a tendência favorável de envio de novos reforços a aníbal, 
segundo o autor, os próprios aliados da família Barca.

assim, a maioria dos senadores decidiu por um decreto senatorial 
enviar a aníbal, como reforço, 4.000 númidas, quarenta elefantes e mil 
talentos de moedas. e um ditador partiu imediatamente para a espa-
nha com Magão a fim de recrutar 20.000 infantes e 4.000 cavaleiros 
mercenários, destinados a completar as armas na espanha e na itália. 
(idem, cap.13)10

 
temos, portanto, exemplos vinculados às atribuições do senado 

romano, espelhadas nas prerrogativas do conselho de cartago: a execu-
ção da política de guerra, a distribuição das provisões para as tropas e o 
recrutamento de novos soldados – sem falar na nomeação de um ditador, 
magistratura tipicamente romana. cabe notar, no entanto, a disposição 
de recursos para o pagamento de soldos às tropas de aníbal, um fato 
histórico ocorrido em roma somente após as reformas de Mário nos 

 9 Summa fuit orationis, quo propius spem belli perficiendi sit, eo magis omni ope 
juvandum Hannibalem esse; procul enim a domo militiam esse, in media hostium 
terra. [...] mittendum igitur supplementum esse, mittendam in stipendium pecuniam 
frumentumque tam bene meritis de nomine Punico militibus.

 10 Itaque ingenti consensu fit senatuas consultum, ut Hannibali quattuor milia Numi-
darum in supplementum mitterentur et quadraginta elephanti et mille argenti talenta. 
Dictatorque cum Magone in Hispaniam praemissus est ad conducenda viginti milia 
peditum, quattuor milia equitum, quibus exercitus qui in Italia quique in Hispania 
erant supplerentur. 
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exércitos, ao final do século ii a. c. Podemos depreender disso que lívio 
representou o conselho cartaginês segundo sua própria historicidade, 
aquilo que em sua opinião caberia ao senado romano de sua época.

se voltarmos às linhas escritas do início da década, observaremos 
que logo após a queda de sagunto, lívio destaca que os embaixadores 
da cidade espanhola teriam sido levados à presença dos senadores da 
Urbs. Mais importante do que o evento em si são as representações 
livianas referentes aos sentimentos dos nobres romanos perante a ruína 
da cidade aliada. nas palavras do autor:

Foram profundos, entre os patres, os sentimentos de tristeza e piedade 
para com aliados massacrados de uma maneira tão indigna, o pudor por 
não lhes ter levado socorro, a ira aos cartagineses e o receio pelo interesse 
supremo de todos, como se o inimigo já estivesse às próprias portas, ao 
qual os espíritos, encontrados de tantas emoções, se agitavam mais do que 
podiam (idem, livro 21, cap.16)11

Podemos depreender do excerto, que o senado deveria se res-
ponsabilizar pela manutenção da segurança interna da comunidade 
política. assim, lívio destaca exemplos de condutas idealizados para 
o conselho, o que pode ser demonstrado no trecho final do enunciado, 
em torno do “receio pelos interesses supremos de todos, como se o 
inimigo já estivesse às suas portas” – no caso em questão, às portas de 
roma. ao final da década, vislumbramos representações referentes à 
retomada de sagunto pelas ações armadas de Públio cipião, o africano. 
ainda mais significativas são as palavras dos embaixadores saguntinos, 
de volta a cúria senatorial, palavras essas que novamente referendam 
a legitimidade do conselho dos patres:

embora nenhum mal que sofremos, ó pais conscritos, para manter 
nossa lealdade para convosco, tais foram os benefícios que vós e vossos 

 11 Tantusque simul macror patres misericordiaque sociorum peremptorum indigne, et 
pudor non lati auxilii, et ira in Carthaginienses metusque de summa rerum cepit, velut 
si Jam ad portas hostis esset, ut tot uno tempore motibus animi tUrbeati trepidarent 
magis quam consulerent.



REPRESENTAçõES DO SENADO ROMANO... 135

imperadores prestastes que já não lamentamos nosso próprio desastre. Por 
nós empreendestes a guerra, e, tendo-a empreendido, estais conduzindo 
com tamanha tenacidade, que muitas vezes chegastes às situações mais 
críticas ou as impelistes ao povo cartaginês. (idem, livro 28, cap.39)12

Para completar tal idealização, ao final do mesmo capítulo, lívio 
destaca a resposta em uníssono do conselho, em numa exaltação ainda 
mais evidente da legitimidade do senado diante das ações militares dos 
comandantes romanos. Vejamos novamente suas linhas escritas:

o senado respondeu aos legados de sagunto que a recuperação de 
sua cidade seria, para todos os povos, um exemplo de fidelidade mútua 
entre dois aliados. os imperadores romanos, acrescentou, tinham agido 
corretamente, regularmente e segundo a vontade do senado de reconstituir 
sagunto, libertando seus cidadãos dos inimigos. os atos generosos por 
eles praticados foram aprovados pelo senado que permitia que os enviados 
depusessem suas oferendas no capitólio. (idem, ibidem)13

Mediante a leitura desses enunciados, depreendemos que as 
representações livianas não somente atribuem prerrogativas tradi-
cionais ao conselho dos patres, como também expressam exemplos de 
conduta para a instituição. Por intermédio das palavras dos embaixa-
dores saguntinos, além da resposta dos próprios senadores romanos, 
lívio idealiza o papel do conselho, o que pode ser observado pela 
crescente preocupação para com a segurança interna da república e 
pela lealdade demonstrada para com seus aliados. o passado, mais 

 12 Etsi nihil ultra malorum est, patres conscripti, quam quod passi sumus ut ad ultimum 
fidem vobis praestaremus, tamen ea vestra merita imperatorumque vestrorum erga 
nos fuerunt, ut nos cladium nostrarum non paeniteat. Bellum propter nos suscepistis, 
susceptum quartum decimum annum tam pertinaciter geritis, ut saepe ad ultimum 
discrimen et ipsi veneritis et populum carthaginiensem adduxeritis.

 13 Senatus legatis saguntinis respondit et dirutum et restitutum Saguntum fidei socialis 
utrimque servatae documentum omnibus gentibus fore; suos imperatores recte et or-
dine et ex voluntate Senatus fecisse, quod Saguntum restituerint civesque saguntinos 
servitio exemerint; quaeque alia eis benigne fecerint, ea Senatum ita voluisse fieri; 
donum permittere ut in Capitolio ponerent.
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do que um objeto a ser descoberto em sua integridade, serve ao 
paduano como um exemplo a orientar as ações políticas, ou melhor, 
como um monumento a ser observado pelos leitores, no intuito de 
influenciar seus comportamentos. além disso, podemos observar 
desde já a necessidade de concórdia entre a instituição senatorial e 
os comandantes militares da Urbs.

no tópico seguinte, trataremos especificamente desse tema, assim 
como de sua contraparte negativa, a discórdia. os escritos de lívio 
utilizados até agora na análise demarcaram algumas atribuições tradi-
cionais do conselho em torno da política de guerra, da administração 
e do resguardo das tradições ancestrais da Urbs. além disso, esboça-
ram as idealizações do autor referentes ao papel do senado enquanto 
defensor da comunidade política e dos tratados diplomáticos com 
povos aliados. cabe agora estabelecermos mais alguns exemplos de 
conduta da instituição senatorial frente aos importantes temas da 
concórdia e da discórdia.

A instituição senatorial enquanto agente 
da concórdia e da discórdia

se a concórdia foi um valor fundamental para cícero, augusto, e 
mesmo tito lívio, nada mais necessário do que tratarmos especifi-
camente desse valor a partir de agora. como mencionado no final do 
tópico anterior, lívio enfatizou o consenso entre o senado e os coman-
dantes militares republicanos, depreendendo-se disso que a discórdia 
entre eles deveria ser evitada. Vejamos agora um exemplo negativo, 
especificamente entre o senado e um magistrado superior.

Um dos cônsules designados, Flamínio, a quem recebera por sorteio 
as legiões acantonadas em Placência, encaminhou ao cônsul semprônio 
um edito e uma carta para que essas armas erguessem acampamento nos 
idos de março e acampassem em armínio. em sua província, projetara 
assumir seu cargo, lembrando-se de suas antigas lutas com os patrícios, 
que havia perpetrado como tribuno da plebe e depois como cônsul, 
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disputas essas que teve de travar primeiramente para assegurar-se no 
posto que queriam subtrair-lhe, depois para ter direito ao triunfo. (idem, 
livro 21, cap.63)14

É imprescindível ressaltar aqui que, quando Flamínio fora eleito 
cônsul, aníbal tinha acabado de vencer os romanos em trébia, a pri-
meira grande vitória cartaginesa na Península itálica. ao apresentar o 
novo cônsul, lívio menciona de saída algumas disputas precedentes 
com os patrícios no senado, “disputas essas que teve de travar para 
assegurar-se no cargo que queriam lhe subtrair”. em seguida, o pa-
duano explica as motivações por trás dessas divergências:

[...] de outra parte era malvisto pelos patrícios por causa da lei proposta 
por Quinto cláudio, tribuno da plebe, que havia proposto em prejuízo 
do senado e que somente caio Flamínio havia apoiado a lei, defendendo 
a proibição a todo o senador e ainda àqueles que tinham senadores como 
pais de dispor de um navio de mais de trezentas ânforas, ao qual se julgava 
uma tonelagem suficiente para transportar a colheita de uma propriedade, 
já que todo tráfico pareceria indigno a um senador. (idem, ibidem)15

o enunciado liviano refere-se à lei Cláudia, já mencionada em nos-
so primeiro capítulo, exatamente aquela lei que proibia os integrantes 
do conselho de praticarem o comércio marítimo, considerado fora dos 
padrões morais de conduta ideal de um senador. chama a atenção, no 
entanto, a forma como o paduano representa as atitudes de Flamínio e 
dos integrantes do conselho nos enunciados: o primeiro, desconfiado, 

 14 Consulum designatorum alter, Flaminuis, cui eae legiones, quae Placentiae hiber-
nabant, sorte evenerant, edictum et litteras ad consulem misit, ut is exercitus idibus 
Marttis Arimini adesset in castris. Hic in província consulatum inire consilium erat, 
memori veterum certaminum cum patribus, quae tribunus plebis et quae postea cônsul 
prius de consulatu, qui abrogabatur, dein de triumpho habuerat.

 15 [...] invisus etiam patribus ob novam legem, quam Quintus Claudius, tribunus 
plebis, adversus senatum, atque uno patrum adjuvante Caio Flaminio, ne quis 
senator, cuive senator pater fuisset, maritimam navem, quae plus quam trecenta-
rum amphorarum esset, haberet: id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; 
quaestus omnis patribus indecorus visus. 
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os últimos, aparentemente intencionando retirar seu comando. como 
consequência da discórdia, lívio menciona que Flamínio partira de 
roma antes mesmo de sua investidura oficial no templo de Júpiter 
Optimus, o que pode ser atestado no enunciado seguinte:

Pensando por essas razões, inventando auspícios desfavoráveis e retar-
dando as férias latinas para impedir seus deveres de cônsul, os senadores 
o reteriam em roma; Flamínio de sorte que, alegando uma viagem como 
simples particular, partiu em segredo para sua província. Descoberto o 
plano, cresceu ainda mais a fúria anterior dos senadores contra Flamínio: 
não era somente, diziam os senadores, ao senado, era também aos deuses 
imortais que Flamínio declarara guerra. cônsul outrora sem auspícios 
favoráveis no próprio campo de batalha, não dera ouvidos a deuses e 
homens, fugindo agora do capitólio e da investidura solene dos votos, 
para não ter de comparecer diante do templo de Júpiter Bom no dia de 
assumir o cargo. não queria nem consultar o senado, que só ele detestava; 
anunciar as férias latinas e nem sacrificar solenemente a Júpiter latiar, 
sobre a montanha [...]. (idem, ibidem)16

 
como ressaltado neste livro, mais do que um cargo conferido por 

meio de uma eleição nos comícios centuriatos, a investidura da magis-
tratura consular exigia a execução de um ritual solene, empreendido por 
um augure mediante aval senatorial. ao não ser devidamente investido 
pelos nobres, Flamínio não atentara somente contra os costumes, mas 
também contra os deuses. Mais adiante na narrativa, lívio declara que 
o novo cônsul “não temia nem a majestade das leis, nem a do senado, 
desafiando os patres, as tradições e os próprios deuses” (idem, livro 22, 

 16 Ob haec ratus auspiciis ementiendis, Latinarumque feriarum mora, et consularibus 
aliis impedimentis retenturos se in Urbee, simulato itinere, privatus clam in provin-
ciam abiit. Ea res ubi palam facta est, novam insuper iram infestis jam ante patribus 
movit: nom cum senatu modo, sed jam cum diis immortalibus Caius Flaminium 
bellum gerere. Consulem ante inauspicato factum, revocantibus ex ipsa acie diis atque 
hominibus non paruisse; nunc, conscientia spretorum, et Capitolium et sollemnem 
votorum nuncupationem fugisse, NE, die initi magistratus, Jovis optmi maximi 
templum adiret, ne senatum, invisus ipse et sibi uni invisum, videret consulerctque, 
ne Latinas indiceret Jovique Latiari sollemne sacrum in monte faceret [...].   
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cap.3). tais atitudes teriam levado Flamínio à fatídica batalha contra 
aníbal à beira do lago trasimeno, desconsiderando quaisquer prodí-
gios negativos ou proibições dos senadores quanto ao prosseguimento 
de suas ações militares.

como em tudo, exortando, ele (Flamínio) ordenara que se levantassem 
prontamente as insígnias, e havendo saltado para a sela de seu cavalo, 
sua montaria guinou para baixo, fazendo tombar seu cavaleiro. os que 
estavam por perto estancaram com medo, pois seria aquele um mau 
presságio antes de uma batalha. a todo o desastre vieram ainda anunciar 
que o porta-estandarte não conseguia arrancar o mastro do chão, apesar 
de todos os esforços. então, o cônsul, voltando-se para um mensageiro, 
desafiou: “e por acaso, me trazes do senado uma carta que me impeça de 
agir? ora, vai dizer-lhes que usem uma pá, se a tal ponto o medo impede 
de arrancar as insígnias com as mãos”. (idem, ibidem)17

em razão da discórdia entre Flamínio e senado, não foram cum-
pridos os rituais de investidura e a consequente ratificação da magis-
tratura consular, uma falta de piedade filial para com os deuses (pietas) 
e um atentado aos costumes ancestrais. Mediante tal falta, ocorreram 
prodígios negativos antes da batalha decisiva, não sendo realizados 
também os devidos rituais expiatórios. a narrativa liviana deixa 
transparecer que os motivos do fracasso romano no lago trasimeno 
não estavam vinculados ao gênio militar do comandante cartaginês, 
mas à discórdia entre os integrantes da Urbs, mais precisamente, 
entre um de seus cônsules com o senado. após anunciar a morte de 
Flamínio, lívio afirma que essa fora uma das derrotas mais memorá-
veis do povo romano no decorrer da invasão cartaginesa à península, 
contabilizando 15.000 mortos contra apenas 2.500 soldados inimigos 
abatidos (idem, cap.6).

 17 Haec simul increpans cum ocius signa convelli juberet et ipse in equum insiluisset, 
equus repente corruit, consulemque lapsum super caput effudit. Territis omnibus qui 
circa erant, velut foedo omine incipiendae rei, insuper nuntiatur signum, omni vi 
moliente signifero, convelli nequire. Conversus ad nuntium: “Num litteras quoque”, 
inquit, “a senatu adfers, quae me rem gerere vetent? Abi, nuntia affodiant signum, 
si ad convellendum manus prae metu obtorpuerint”.
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lívio questiona veementemente o papel desrespeitoso do cônsul em 
relação às leis, aos deuses e à autoridade do senado. Mas chama nossa 
atenção a forma como o historiador representa a conduta dos senadores 
no episódio. em função de defenderem seus interesses particulares e 
não os interesses gerais da república, o senado teria tentado subtrair 
Flamínio de sua magistratura, em razão de ele ter apoiado a lei cláudia 
quando tribuno da plebe. lívio não exime o cônsul de responsabili-
dade, já que demarca sua falta de pietas, mas também não deixa de 
demonstrar o mau exemplo dado pelos próprios senadores. assim, a 
responsabilidade pela derrota romana ante aníbal está dividida entre 
o cônsul e o senado da república, em razão da discórdia entre ambos. 
além disso, observamos no episódio a deturpação das funções públicas 
do magistrado e dos senadores frente a seus interesses particulares.

em nossa opinião, as representações sobre o episódio podem 
ter servido como uma crítica indireta às disputas intraoligárquicas 
ocorridas durante as guerras civis do século i a. c., já que as elites 
dirigentes, principalmente os senadores ligados aos optimates, agiram 
abertamente em nome de seus interesses político-econômicos. como 
um empreendimento historiográfico executado a partir da relação de 
valores entre presente e passado, lívio acentuou possíveis causas para 
as crises internas que precederam o principado. Dessa vez, as causas 
estariam vinculadas à cobiça das elites dirigentes, em detrimento da 
concórdia interna e institucional. tais representações referendam 
igualmente a necessidade de concórdia nesses campos, exatamente 
como defendido por otávio augusto após Ácio, com seu apego ao 
consenso com o senado, responsável por investi-lo de títulos e auxiliá-
lo na execução de suas políticas.

Mais adiante na narrativa, lívio menciona algumas atitudes positi-
vas de magistrados e senadores. Destacam-se, mais especificamente, as 
atitudes do herói e ditador Quinto Fábio Máximo, ao convocar o con-
selho dos patres para cuidar das cerimônias religiosas, afirmando “que a 
negligência aos ritos sagrados e aos mores fora a falta mais grave cometida 
por Flamínio, levado pela discórdia com os senadores” (idem, cap.10). 

Múltiplos exemplos de discórdias envolvendo senadores podem ser 
encontrados em outros tantos trechos do conjunto da narrativa liviana 
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aqui analisado, vinculados, inclusive, às demais cidades italianas que 
tomaram partido na guerra púnica. em todos os casos atestados, lívio 
esclarece que os integrantes dos conselhos das respectivas cidades se 
colocaram ao lado dos romanos, pela manutenção dos antigos tratados; 
suas plebes, por sua vez, posicionaram-se a favor dos cartagineses in-
vasores. o enunciado abaixo é representativo das opiniões do paduano 
sobre tais discórdias, agora não mais entre cônsules e senadores, mas 
entre nobres e plebeus:

em crotona não existiam nem projetos comuns a todos os habitantes, 
nem vontade comum, o que unia todas as cidades da itália por esse mes-
mo mal, que fazia a plebe afastar-se dos nobres, os respectivos senados 
favoráveis aos romanos, o povo, por sua vez, pendendo para o lado dos 
cartagineses. (idem, livro 24, cap.2)18

novamente observamos no excerto o já mencionado movimento 
liviano de atribuir a outras comunidades da antiguidade elementos 
análogos aos do regime político romano, tal como quando o autor 
representou as discussões no senado cartaginês. na opinião de lívio, 
em todas as cidades da península haveria magistraturas semelhantes 
às romanas, um conselho de nobres e algumas assembleias do povo. 
o que importa aqui é destacar novamente a discórdia como um valor 
negativo, além da atitude crítica de lívio para com a plebe, repre-
sentações essas bastante pejorativas sobre a falta de lealdade. se o 
principado representou o esvaziamento da consilia da plebe, tal como 
afirmado pelos historiadores contemporâneos elencados no primeiro 
capítulo, as críticas livianas a essa ordem inserem-se nesse contexto, 
mesmo que de forma bastante sutil e indireta, novamente construídas 
mediante os próprios juízos de valor do autor.

interessante notar também os resultados das discórdias em algu-
mas cidades específicas. as representações livianas sobre cápua, por 
exemplo, estabelecem as mesmas divergências entre senadores e plebe: 

 18 Crotone nec consilium unum inter populares, nec voluntas erat: unus velut morbus 
invaserat omnes italiae civitates, ut plebes ab optimatibus dissentirent, senatus 
Romanis faveret et plebs ad Poenos rem traheret.
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os primeiros, a favor da manutenção dos tratados com os romanos; os 
segundos, posicionando-se a favor dos cartagineses, em geral ampa-
rados por cônsules e tribunos pretendentes à tirania (idem, livro 26, 
cap.13-14). Depois de narrar os eventos em torno das disputas internas 
de cápua, seguidas da derrota da cidade frente às legiões romanas 
(idem, cap.15), lívio demarca as consequências para os capuanos. 
Vejamos suas linhas escritas:

cerca de setenta senadores foram mortos e trezentos nobres campa-
nianos foram levados ao cárcere; muitos outros entregues em custódia às 
cidades latinas aliadas, morrendo de acidentes diversos, e a massa restante 
dos campanianos foi vendida como escravos. [...]. Prontamente e severa-
mente se agiu punindo-se seus responsáveis, a multidão de cidadãos foi 
dispersa sem esperança de retorno, não se destruindo em incêndio casas 
inocentes, o que deu tal vantagem a roma, uma aparência de clemência 
junto aos aliados por preservar parte de uma cidade tão próspera, cuja 
ruína faria tremer toda a campânia e seus vizinhos e, enfim, provou ao 
inimigo a enorme força que tinham os romanos de punir aliados infiéis e 
a ajuda ínfima que aníbal podia proporcionar àqueles que tomavam sua 
proteção. (idem, cap.16)19

segundo o paduano, nem os senadores que se mantiveram fiéis 
aos romanos foram salvos, punidos por sua incapacidade em con-
ciliar as facções internas. em outros termos, na perspectiva liviana, 
a discórdia não somente poderia levar a uma derrota militar, mas 
igualmente ocasionar a ruína total de uma comunidade. no caso de 
cápua, essa teria sido uma punição legítima em razão de suas insti-

 19 Ita ad septuaginta principes senatus interfecti; trecenti ferme nobiles Campani in 
carcerem conditi; alii, per sociorum latini nominis Urbees in custodias dati, variis 
casibus interienunt; multitudo alia civium campanorum venumdata. [...] Severe 
et celeriter in maxime noxios animadversum; multitudo civium dissipata in nullan 
spen reditus; non saevitum incendiis nuinisque in tecta innoxia murosque, et cum 
emolumento quaestia etiam apud socios lenitatis species incolumitate Urbeis nobi-
lissimae opulentissimaeque, caius ruinis omnis Campania, amones qui Campanian 
circa accolunt populi, ingemuissent; confessio expressa hosti quanta vis in Romanis 
ad expetendas poenas ab infidelibus sociis, et quam nihit in Hannibale auxili, ad 
receptos in fidem tuendos, esset.
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tuições não cumprirem seus tratados externos com aliados históricos, 
por se encontrarem divididas pelas guerras civis. a fórmula liviana 
da discórdia enquanto condicionante da queda das cidades, nos 
moldes sugeridos por Mineo e Miles, está muito bem representada 
no episódio em torno de cápua, um exemplo negativo a ser evitado 
pelos cidadãos da Urbs de sua época.

Mas tratemos agora das representações vinculadas ao tema da 
concórdia, ou seja, exemplos positivos a serem imitados pelos con-
temporâneos de lívio. no excerto que se segue, o historiador paduano 
destaca o papel moralizador de antigos censores logo após a derrota 
em canas, batalha responsável pela morte de mais de 50.000 infantes 
romanos nas mãos dos exércitos cartagineses.

a república romana não mostrava menos energia no interior da cidade 
do que no exterior, no campo militar. os censores, não dando andamento 
às obras públicas em virtude do esgotamento do tesouro, se aplicaram a 
regrar os costumes e a corrigir as taras que, semelhante às que produz um 
corpo doentio no curso de uma enfermidade demorada, tinham nascido 
da guerra. eles citaram de início aqueles homens que após o desastre de 
canas haviam sugerido o abandono da itália. seu líder era Marco cecílio 
Metelo, que se encontrava então questor. eles foram acusados pelos cen-
sores junto de seus cúmplices, por atentarem em causa própria contra os 
interesses da república, discursando a favor da debandada. [...] não se 
aplicaram os censores a moralizar somente o senado e a ordem equestre: 
eles também reviram o controle dos mobilizáveis, os nomes daqueles que, 
desde quatro anos, se eximiam em lutar nas legiões sem justificativa ou 
doença; todos eles, mais de dois mil, foram excluídos das tribos romanas 
[...]. (livro 24, cap.18)20

 20 Nec minore animo res Romana domi quam militiae gerebatur. Censores, vacui ab 
operum locandorum cura, propter inopiam aerarii, ad mores hominum regendos 
animum adverterunt castigandaque vitia, quae, velut diutinis morbis aegra corpora 
ex sese gignunt, eo nata bello erant. Primum eos citaverunt, qui, post Cannensem 
cladem, deserendae Italiae consilia agitasse dicebantur. Princeps eorum, Marcus 
Caecilius Metellus, quaestor Tum forte erat. Jusso deinde eo ceterisque ejusdem noxae 
reis causam dicere, cum purgari nequissent, pronuntiarunt verba orationemque eos 
adversus rem publicam habuisse, quo conjuratio deserendae Italiae causa fieret.[...]. 
Neque senatu modo aut equestri ordine regendo cura se censorum tenuit; nomina 
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Mesmo sem explicar especificamente a natureza da moralização 
efetuada no senado e na ordem equestre, lívio representa a expulsão 
de certos cidadãos de suas tribos, o que significaria sua abstenção do 
sistema político republicano. incluído no julgamento moral dos magis-
trados está o questor Metelo, que segundo o enunciado teria defendido 
a debandada de roma após a derrota em canas. além dessas impor-
tantes representações, nós observamos a demarcação dos movimentos 
moralizantes dos próprios senadores após o julgamento dos censores, 
tal como podemos averiguar no enunciado seguinte:

[...] a essa medida ameaçadora dos censores veio a se juntar um decreto 
senatorial determinando que todos os cidadãos assim punidos pelos cen-
sores servissem na infantaria e se juntassem na sicília aos sobreviventes de 
canas, categoria de soldados que só receberia baixa depois que o inimigo 
cartaginês fosse expulso da itália. (idem, ibidem)21

em outras palavras, consubstanciando o julgamento moral dos 
censores, o senado teria emitido um senatus consultum para punir os 
culpados, demonstrando seu papel tradicional enquanto corte de jus-
tiça em casos de crimes de traição. segundo lívio, os cidadãos punidos 
teriam sido enviados à sicília para se juntarem ao restante das tropas 
sobreviventes de canas, essas igualmente condenadas a lutar na guerra 
até a expulsão final dos cartagineses. nesse sentido, o paduano repre-
senta censores e senadores atuando em concórdia pela recuperação 
moral da Urbs. nas linhas seguintes, podemos observar o resultado de 
suas condutas, igualmente significativas enquanto exemplos a serem 
seguidos pelos cidadãos romanos da época de lívio:

omnium ex juniorum tabulis excerpserunt, qui quadriennio non militassent, quibus 
neque vocatio justa militiae neque morbus causa fuisset, et ea supra duo milia nominum 
in aerarios relata, tribuque omnes moti [...].

 21 [...] additumque tam truci censoriae notae triste senatus consultum, ut ei omnes, 
quos censores notassent, pedibus mererent, mitterenturque in Siciliam ad Cannensis 
exercitus reliquias, cui militium generi non prius quam pulsus Italia hostis esset finitum 
stipendiorum tempus erat. 
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como os censores, com poucos recursos no tesouro, não faziam mais 
nenhuma adjudicação para a manutenção dos templos, o fornecimento 
de animais de tiro para os carros das procissões, eles recorreram a um 
grupo de comerciantes, habituados a tais adjudicações em hasta pública 
que foi procurá-los insistindo para que tudo fizessem como se houvesse 
reservas no tesouro [...]. eles recorreram em seguida em aos donos dos 
escravos libertados por tibério semprônio em Benevento; eles disseram 
aos triúnviros, ao ser convocados para receber o preço dos escravos, que 
também nada aceitariam enquanto o povo romano estivesse em guerra. o 
povo todo se inclinava dessa forma a auxiliar o tesouro esgotado, primeiro 
com dinheiro dos menores, depois das viúvas [...]. essa boa vontade dos 
particulares estendeu-se até mesmo às vilas e aos campos, a tal ponto que 
nenhum cavaleiro ou centurião aceitara receber seu soldo ou deixava de 
recriminar aquele que o fazia. (idem, ibidem)22

em suma, a atuação de censores e senadores diante da crise finan-
ceira e de credibilidade pela qual passava sua Urbs levou os demais 
cidadãos a tomarem medidas altruístas em meio à guerra. segundo 
o paduano, os censores reformularam o senado, julgando também 
as condutas antipatrióticas de certos romanos. Mesmo assim, em 
nenhum momento a instituição senatorial entrou em discórdia com os 
magistrados. ao contrário, mediante seu relacionamento harmonioso, 
ambas as instâncias agiram de acordo com suas atribuições tradicionais, 
apresentando-se como genuínos defensores dos mores, guiando as ações 
dos demais habitantes de roma.

como bem observado pela historiografia especializada, os pri-
meiros dois lustra efetuados por otávio augusto após Ácio serviram 

 22 Cum censores, ob inopiam aerarii, se jam locationibus abstinerent aedium sacrarum 
tuendarum, curuliumque equorum praebendorum ac similium his rerum, convenere ad 
eos frequentes qui hastae hujus generis adsueverant, hortatique censores ut omnia perinde 
agerent, locarent, ac si pecúnia in aerario esset [...]. Convenere deinde domini eorum, 
quos Tiberius Sempronius ad Beneventum manu emiserat, arcessitosque se a triunviris 
mensariis esse dixerunt, ut pretia servorum acciperent; ceterum non ante quam bello 
confecto accepturos esse. Cum haec inclinatio animorum plebis ad sustinendam inopiam 
aerarii fleret, pecuniae quoque pupillares primo, deinde viduarum coeptae conferi [...]. 
Manavit ea privatorum benignitas ex Urbee etiam in castra, ut non eques, nos centurio 
stipendium acciperet, mercennariumque increpantes vocarent qui accepisset.  
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como parte de uma política de moralização do conselho dos patres, 
um empreendimento vinculado ao restabelecimento da auctoritas da 
respectiva instituição na época de lívio. as representações livianas, 
nesse caso, possuem elementos análogos com a política moralizante 
do início do principado, sugerindo temas comuns entre o paduano 
e o Princeps. em outro excerto da narrativa, lívio deixa demarcado 
o relacionamento ideal entre magistrados e senadores diante de um 
evento limite do passado: no caso em questão, o cerco de aníbal às 
muralhas defensivas de roma. Vejamos mais esse episódio:

o senado se encontrava no Fórum e ficou à disposição dos magistrados 
para o caso de desejarem consultá-lo. alguns receberam encargos e foram 
chamados aos deveres, outros se apressavam em oferecer seus serviços de 
modo a serem úteis. tropas foram instaladas na cidadela, no capitólio, nos 
muros da cidade e no monte albano. em meio a essa agitação, anunciou-
se que o procônsul, Quinto Fúlvio, partira de cápua com um exército e 
para que sua dignidade não fosse cerceada quando entrasse em roma, o 
senado decretou que suas atribuições militares fossem igualadas àquelas 
dos cônsules. (idem, livro 26, cap.9)23

consideramos que essas linhas escritas ainda se encontram na es-
teira da supracitada demarcação da concórdia interna. nesse sentido, 
chama nossa atenção a emissão de um decreto senatorial para igualar 
o comando do procônsul aos magistrados regulares, evidenciando a 
necessidade de cooperação e concórdia entre os mesmos. 

no excerto seguinte, lívio informa também que Quinto Fúlvio 
teria convocado os senadores para consultá-los livremente em qualquer 
imprevisto relacionado à invasão da cidade (idem, cap.10). temos 
novamente a demarcação da concórdia entre as lideranças instituídas, 

 23 Senatus magistratibus in Foro praesto est, si quid consulere velint. Alii accipiunt 
imperia disoeduntque ad suas quisque officiorum partes, alii offerunt se, si quo usus 
operae sit. Praesidian in arce, in Capitolio, in muris, circa Urbeem, in monte etian 
Albano atque in arce Aefulana ponuntur. Inter hunc tumultum, Q. Fulvium pro-
consulem profectum cum exercitu Capua affertur; cui ne minueretur imperium, si in 
Urbeem venisset, decernit senatus ut Fulvio par cum consulibus imperium esset.
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responsável, inclusive, pela intervenção divina a favor de uma Urbs 
em harmonia. Vejamos como lívio relata o final do episódio sobre o 
cerco de aníbal a roma:

ao amanhecer, passado o Ânio, aníbal alinhou suas tropas; Fúlvio e 
o cônsul aceitaram o combate. Quando ambas as partes se dispunham a 
sorte de uma batalha cujo desfecho seria a entrega de roma ao vencedor, 
uma chuva violenta, misturada a granizo, lançou tal desordem em ambas 
às linhas que, contendo-se para não deitar fora as armas, os soldados 
correram a refugiar-se em seus acampamentos, apesar do medo inspirado 
pelo inimigo. também no dia seguinte, os exércitos, alinhados no mesmo 
local, foram separados por idêntica tempestade e quando se refugiaram 
no acampamento, o céu voltou à pureza de antes, com uma atmosfera 
tranquila. (idem, cap.11)24

as representações de lívio não revelam diretamente as causas por 
trás da intervenção a favor dos romanos, mas se considerarmos sua no-
ção de fatum explicada no segundo capítulo, nós podemos depreender 
que a tempestade teria ocorrido em razão das ações humanas, no caso 
específico, das condutas idealizadas de magistrados e senadores em 
concórdia. ao final do capítulo, lívio explica que aníbal desistira de 
seu ataque ao perceber a inabalável confiança dos romanos, referen-
dando com isso o consenso imprescindível das lideranças políticas da 
Urbs diante de seus inimigos.

Possuir um cargo e atuar em concórdia com outras instâncias da 
administração seria o mesmo que exaltar o bem coletivo da república. 
em nossa opinião, trata-se de representações que demarcaram a im-
portância da união entre magistrados, senado e povo romano, estando 
em consonância com as palavras de augusto em sua Res Gestae, nas 
afirmações de que havia restabelecido a república, passando o po-

 24 Postero die, transgressus Anienem, Hannibal in aciem omnes copias eduxit; nec Fulvius 
consulesque certamen detrectavere. Instructis utrimque exercitibus in eius pugnae casum 
in qua Urbs Roma victori praemium esset, imber ingens grandine mixtus ita utramque 
aciem tUrbeavit ut, vix armis retentis, in castra sese receperint, nullius rei minore quam 
hostium metu. Et postero die, eodem loco, acies instructas eadem tempestas diremit. 
Ubi recepissent se in castra, mira serenitas cum tranquillitate oriebatur.
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der às suas instâncias e instituições tradicionais. no tópico seguinte 
averiguaremos outras representações livianas referentes à atuação 
específica de magistrados e senadores, na esteira da demarcação de 
seus respectivos princípios de auctoritas.

A auctoritas de magistrados e senadores

Mediante a constituição de seu monumento de contemplação, lívio 
estabelece modelos de conduta para as duas principais instâncias do 
poder político da roma republicana. sua escrita foi efetuada com o 
intuito de servir de exemplo para o contexto de sua época, na esteira 
das conclusões estabelecidas ao longo deste livro. Podemos começar 
a referendar essas afirmações por meio dos enunciados em torno do 
discurso de Públio cipião, pai do africano, aos seus soldados no início 
da guerra púnica. segundo o paduano, essa personagem afirmara que 
os “olhares dos cidadãos estavam fixos nas condutas das legiões”, evi-
denciando ainda que “todos estavam sob a autoridade dos magistrados 
e do senado romano” (idem, livro 21, cap.41).

nesse sentido, encontramos múltiplos enunciados vinculados à de-
marcação da auctoritas dos magistrados superiores em seu relacionamen-
to específico com o senado da república. alguns dos melhores exemplos 
nesse campo iniciam mediante problemas internos a serem solucionados 
pelas lideranças instituídas: no caso do enunciado abaixo, temos proble-
mas relacionados ao esgotamento dos recursos do tesouro para o esforço 
de guerra. Vejamos novamente as afirmações do paduano:

naquele ano, pensou-se em recrutar novas tropas e aumentar o número 
de remadores. Mas como para tanto, não havia na época nem homens e 
nem dinheiro no tesouro para pagar-lhes o soldo, um édito dos cônsules 
determinou que os particulares, conforme sua fortuna e classe censitária 
forneceriam, como outrora, os remeiros, além de trinta dias de soldo e 
alimentação. (idem, livro 26, cap.35)25

 25 Dimissis Siculis Campanisque dilectus habitus. Scripto deinde exercitu de remigum 
supplemento agi coeptum; in quam rem cum neque hominum satis nec ex qua para-
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observamos no excerto representações específicas sobre a neces-
sidade de recrutamento de novas tropas em função do acréscimo das 
frentes de batalha contra os cartagineses: aníbal na itália, asdrúbal 
na espanha, os exércitos macedônicos do rei Filipe atacando as costas 
da sicília. novamente, percebemos a menção ao soldo em um contexto 
em que ainda não havia sido estabelecida tal forma de pagamento às 
tropas, o que demarca a falta de preocupação liviana com a exatidão 
do passado. após a emissão do édito consular, lívio explica que os 
espíritos se agitaram na Urbs, já que os cidadãos das classes censitárias 
mais baixas não dispunham de recursos suficientes para contribuir com 
o aerarium. novamente o autor:

nenhum poder podia forçar o povo a dar o que não tinha. só lhes 
restava vender os bens e a própria pessoa, que era tudo que lhes ficara. 
[...] tais as queixas que, às claras no Fórum, sob os olhares dos cônsules, 
agitavam a multidão à sua volta, que aqueles não podiam acalmá-la nem 
com reprimendas, nem consolações. (idem, ibidem)26

Diante do esgotamento financeiro dos cidadãos, quase em vias de 
gerar uma discórdia insolúvel no interior da Urbs, lívio demarca que a 
solução partiu do próprio cônsul, mediante a exaltação pública de sua 
auctoritas individual, exigindo assim que as classes censitárias mais 
elevadas contribuíssem, incluindo os próprios senadores:

as dificuldades perturbavam a reflexão e deixavam os espíritos in-
terditos. então, o cônsul levino disse que assim como os magistrados 
prevaleciam sobre o senado e esse sobre o povo, assim, para suportar as 
dores e as penas, eles próprios deveriam apontar o caminho. e acrescentou: 
“se é a lei que quereis impingir a um inferior, vós começais por estabelecer 

rentur stipendiumque acciperent pecuniae quicquam ea tempestate in publico esset, 
edixerunt consules ut priuatim ex censu ordinibusque, sicut antea, remiges darent 
cum stipendio cibariisque dierum triginta.

 26 Se ut dent quod non habeant nulla ui nullo imperio cogi posse. Bona sua uenderent; in 
corpora quae reliqua essent saeuirent [...] Haec non in occulto, sed propalam in foro 
atque oculis ipsorum consulum ingens tUrbea circumfusi fremebant; nec eos sedare 
consules nunc castigando, nunc consolando poterant.
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sobre vós mesmos e os vossos e vê-la-eis mais prontamente obedecida por 
todos”. (idem, cap.36)27

lívio representa, portanto, a exortação pública de um magistrado 
aos senadores, chamando-os às suas responsabilidades. É preciso 
esclarecer que as palavras referentes à superioridade dos magistrados 
sobre o senado não devem ser vistas como uma defesa direta do poder 
autocrático, podendo significar apenas a reminiscência de uma con-
venção discursiva (magistrados, senado e povo romano). chamam a 
atenção, no entanto, as exigências do cônsul para que os senadores se 
sacrifiquem pela república, guiando a todos por seu exemplo:

a proposta foi aprovada do fundo do coração e até se agradeceu ao 
cônsul por tê-la apresentado. suspensa a seção, os senadores começaram 
a trazer ao tesouro seu ouro, sua prata, seu bronze, de tal modo rivali-
zando para que seu nome fosse o primeiro nos registros públicos, que 
os triúnviros mal bastavam para receber as contribuições e os escribas 
para registrá-las. a pressa unânime do senado foi seguida pela da ordem 
equestre, a da ordem equestre pela plebe. e assim, sem edito, sem coação 
por parte dos magistrados, a república não ficou sem remadores, nem 
soldo para as tropas. (idem, ibidem)28

o senado é, portanto, representado como um órgão auxiliar dos 
cônsules, responsável por influenciar as condutas altruístas dos 
demais cidadãos da Urbs. a auctoritas do cônsul se eleva sobre a 

 27 Cum in hac difficultate rerum consilium haereret ac prope torpor quidam occupasset 
hominum mentes, tum Laeuinus consul: magistratus senatui et senatum populo, sicut 
honore praestet, ita ad omnia quae dura atque aspera essent subeunda ducem debere 
esse. “Si quid iniungere inferiori uelis, id prius in te ac tuos si ipse iuris statueris, 
facilius omnes obedientes habeas”.

 28 In haec tanto animo consensum est ut gratiae ultro consulibus agerentur. Senatu inde 
misso pro se quisque aurum argentum et aes in publicum conferunt, tanto certamine 
iniecto ut prima aut inter primos nomina sua uellent in publicis tabulis esse ut nec 
triumuiri accipiundo nec scribae referundo sufficerent. Hunc consensum senatus 
equester ordo est secutus, equestris ordinis plebs. Ita sine edicto, sine coercitione 
magistratus nec remige in supplementum nec stipendio res publica eguit; paratisque 
omnibus ad bellum consules in prouincias profecti sunt.



REPRESENTAçõES DO SENADO ROMANO... 151

do conselho, mediante sua exortação pública, o que não significa 
necessariamente uma alusão direta à superioridade da auctoritas 
de augusto frente ao senado de sua época. Mais do que isso, as 
representações livianas mostram caminhos para o restabelecimento 
da legitimidade do conselho dos patres, ainda vinculado a seu papel 
tradicional como guardião do mos maiorum. 

interessante notar também que o exemplo do senado foi segui-
do imediatamente pelas ordem equestre e plebe, exatamente como 
ocorrera naqueles enunciados em torno do julgamento moral dos 
censores. a diferença nesse episódio consiste na exortação do cônsul 
aos senadores, esses não apenas espelhando-se nas ações benéficas do 
magistrado superior, mas quase que pressionados a cumprirem suas 
tarefas moralizantes. a concórdia e a harmonia não ocorrem natural-
mente no episódio, mas mediante a sobreposição da autoridade do 
magistrado sobre a do conselho dos patres.

outros enunciados da narrativa liviana invertem a situação apresen-
tada acima, sugerindo não somente uma ambiguidade da parte de lívio 
quanto à delimitação da autoridade do senado, como também algumas 
atribuições imprescindíveis que talvez devessem, segundo o historiador, 
continuar fazendo parte do metier político da instituição senatorial.

Um exemplo interessante a referendar a proeminência da autori-
dade colegiada senatorial frente aos magistrados constituídos pode ser 
encontrado no episódio em torno da morte dos cipiões na espanha, 
respectivamente o pai e o tio do africano, ambos massacrados pelos 
exércitos de asdrúbal. como a região era de extrema importância 
em recursos e tropas, necessitava de um novo comandante, levando 
os exércitos aquartelados na província a efetuar tal escolha. Vejamos 
as palavras de lívio:

Quando os exércitos romanos pareciam destruídos e a espanha per-
dida, um homem somente restabeleceu a situação desesperada. Havia no 
exército um cavaleiro romano, chamado lúcio Márcio, filho de séptimo, 
jovem de ação que, pela coragem e dons naturais, estava muito acima da 
condição na qual nascera. a essas qualidades tinham se juntado as lições de 
cneu cipião, que, ao longo de tantos anos, lhe ensinara todos os princípios 
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da arte militar. esse jovem, reunindo os soldados após a fuga, mandou vir 
outros de suas guarnições e obteve um exército nada desprezível, com o 
qual foi se juntar ao legado de Públio cipião, tibério Fonteio. Mas de tal 
modo, o cavaleiro romano o ultrapassou pela ascensão sobre os soldados 
e o respeito que lhes inspirava que, fortificando um acampamento após 
ebro, decidiram os comícios militares a nomear um chefe para os exér-
citos. os soldados, substituindo-se nos postos da guarda até que todos 
votassem, concordaram em eleger lúcio Márcio o comandante em chefe. 
(idem, livro 25, cap.37)29

o enunciado demarca, portanto, uma conduta não coadunada com 
as práticas políticas republicanas. em vez de Márcio ser investido nos 
comícios da capital, mediante a tomada dos auspícios e o aval final do 
senado, como seria de costume, os próprios exércitos romanos aquar-
telados na região investiram-no de imperium. Devemos levar em conta 
que o episódio pode ter sido representado por lívio como uma exceção 
à regra, em função da derrota dos cipiões. Mas o enunciado seguinte 
esclarece a questão, expressando não somente possíveis opiniões das 
elites dirigentes da época da guerra púnica, mas igualmente as posições 
pessoais do paduano:

no princípio do ano, uma carta de lúcio Márcio narrando seus 
empreendimentos na espanha entusiasmou o senado. Mas no cabe-
çalho, sem ter recebido as honras de seu império do senado e do povo 
romano, estava escrito “Do pró-pretor ao senado”, o que irritou parte da 
assembleia. era aquilo, dizia-se, um mau exemplo, quando os próprios 
exércitos escolhiam seus generais e a solenidade dos auspícios consagrados 

 29 Cum dleti exercitus amissaeque Hispaniae viderentur, vir unus res perditas restituit. 
Erat in exercitu Lucius Marcius, Septimi filius, eques Romanus, impiger juvenis, 
animique et ingenii aliquanto quam pro fortuna, in qua erat natus majoris. Ad 
summam indolem accesserat Cneius Scipionis disciplina, sub qua per tot annos 
omnis militiae artis edoctus fuerat. Is et ex fuga collectis militibus, et quibusdam de 
praesidiis deductis, haud contemnendum exercitum fecerat, junxeratque cum Tiberio 
Fonteio, P. Scipionis. Sed tnatum praestitit euqes Romanus auctoritate inter milites 
atque Honoré, ut, castris citra Hiberum communitis, cum ducem exercitus comitiis 
militaribus creari placuisset, subeuntes aliis in custodiam valli stationesque, donec 
per omnes suffragium iret, ad L. Marcium cuncti summam imperii detulerint. 
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pelos comícios passava para os acampamentos e províncias, longe das 
leis e dos magistrados, ao sabor das inclinações dos soldados. Pensavam 
alguns que a questão deveria ser submetida à deliberação do senado, mas 
pareceu preferível adiar a decisão até a partida dos cavaleiros de Márcio. 
Deliberaram somente quanto aos víveres e vestimentas para o exército 
espanhol pedido por Márcio, respondendo-lhe o senado que se ocuparia 
de ambos os problemas, negando-se a endereçar resposta ao “pró-pretor 
Márcio”, para que tal prática não se tornasse parte dos costumes antes de 
ser resolvida em futura discussão. (idem, livro 26, cap.2)30

interessante notar que Márcio, após ter sido investido extraoficial-
mente no comando da espanha, tomara dois acampamentos púnicos, 
colocando o próprio asdrúbal em fuga. em outras palavras, mesmo 
não cumprindo os ritos prescritos pela tradição ancestral, tal fato não 
gerou qualquer perda político-militar para a república, qualquer 
intervenção divina que pudesse levar a mais uma derrota romana 
frente aos exércitos púnicos, diferentemente do que observamos nos 
enunciados em torno da derrota no lago trasimeno.

em nossa opinião, lívio não está preocupado em representar no 
episódio alguma consequência negativa para roma, primeiramente 
porque a Urbs já havia sofrido reveses com a morte dos cipiões na es-
panha. em segundo lugar, porque o exemplo é representado como uma 
prática de exceção que deveria ser apenas evitada em terras distantes, 
mas que não significava necessariamente algum problema insolúvel 
para a comunidade. além do mais, o tema da discórdia não é levantado 
no episódio já que Márcio endereçou uma carta aos senadores, agindo 

 30 Principio eius anni cum de Litteris L. Marcii referretur, res gestae magnificae senatui 
visae; titulus honoris, quod, império non populi iussu, non ex auctoritate patrum dato 
“propraetor senatui” scripserat, magnam partem hominum offendebat; rem Mali 
exempli esse, imperatores legi ab exercitibus et sollemne auspicandorum comitiorum 
in castra et províncias, procul ab legibus magistratibusque, ad militarem temeritatem 
transferri. Et cum quidam referendum ad senatum censerent, melius visum differri 
eam consultationem, donec proficiscerentur éqüites qui ab Marcio litteras attulerant. 
Rescribi de frumento et vestimentis exercitus placuit eam utranque rem curae fore 
senatui; adscribi autem “propraetori Marcio” non placuit, ne id ipsum, quod con-
sultationi reliquerant, pro praeiudicato ferret.
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de acordo com os costumes, sendo que lívio também não enuncia 
qualquer resistência do pró-pretor às ordens do conselho.   

logo após a partida dos emissários de Márcio, o senado teria 
deixado a decisão sobre a província ao povo e aos tribunos da plebe. 
segundo lívio, esses deliberaram e aprovaram um plebiscito pelo qual 
ficou decidido que o novo comandante da espanha seria escolhido pelos 
comícios centuriatos da capital, levando a que Públio cipião, o futuro 
africano, fosse eleito por unanimidade (idem, cap.18).

lívio representa novamente atribuições que deveriam permanecer 
com as instituições tradicionais, colocando-se contrário à investidura 
de comandantes nas províncias, uma prática certamente perigosa para 
as mesmas, apesar de não representar consequências negativas para 
a comunidade. ainda assim, cipião teria sido escolhido somente nos 
comícios centuriatos, não passando pela ratificação formal do conse-
lho dos patres, apesar do paduano apresentá-lo como um indivíduo 
reverente aos deuses, aos ritos e aos mores (idem, cap.19).

se no episódio anterior lívio exaltara a auctoritas de um cônsul 
sobre o senado, no episódio em torno da escolha do novo comandan-
te da espanha temos a demarcação, ainda que moderada e sutil, da 
proeminência da autoridade do conselho, pelo menos no que tange à 
decisão sobre a investidura de imperium aos pró-magistrados. lívio 
demarca também as tarefas tradicionais dos senadores em auxiliarem os 
exércitos em campanha com recursos e provisões, tal como ressaltado 
no segundo tópico deste capítulo.

a ambiguidade das proposições de lívio inscrita nos dois episó-
dios analisados poderia ser desconcertante caso não considerássemos 
as opiniões da historiografia especializada sobre as prerrogativas do 
senado imperial da época de augusto. não podemos esquecer que o 
conselho ainda detinha alguma margem de atuação político-adminis-
trativa, auxiliando, inclusive, na escolha dos comandantes militares 
em províncias de sua autoridade. Mesmo nas províncias imperiais, a 
investidura era processada por meio de éditos oficiais, na maioria das 
vezes ratificados mediante a publicação de senatosconsultum. além 
disso, todos os comandos militares de augusto, incluindo seu impe-
rium majus, passaram pelo aval do conselho, o que nos impede de tecer 
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interpretações sobre essas representações constituírem-se em críticas 
veladas ao principado.

assim, a forma como o paduano descreve o relacionamento entre 
magistrados e senadores mostra muito a respeito das opiniões do autor 
sobre seus princípios de auctoritas. nas próximas páginas, trataremos 
especificamente dos enunciados livianos que esboçam o papel e as atri-
buições do senado perante figuras eminentes da república, munidas de 
auctoritas ainda mais elevadas do que quaisquer magistrados regulares 
até aqui representados.

O papel do senado diante de heróis republicanos 
da Segunda Guerra Púnica

neste tópico, trataremos do papel do senado frente a certas per-
sonagens excepcionais dos tempos da guerra contra aníbal, homens 
munidos de um elevado ideal de concórdia, espírito público e obvia-
mente uma auctoritas superior em relação aos demais magistrados. isso 
não significa em hipótese alguma que lívio processou uma vinculação 
direta entre tais personagens e otávio augusto, efetuando, sim, alguns 
delineamentos para uma relação saudável entre lideranças individuais 
de destaque com a instituição senatorial.

a primeira grande personagem dos tempos da guerra púnica é o 
já mencionado Quinto Fábio Maximo, ditador escolhido logo após 
a derrota no lago trasimeno (idem, livro 22, cap.8). chama nossa 
atenção a maneira como lívio representa as condutas pessoais dessa 
personagem, comumente convocando o senado para deliberar em todas 
as questões referentes à campanha militar (idem, cap.11), além de ser 
o responsável pela tática de não empreender combate direto contra os 
exércitos cartagineses, de modo a esgotar os suprimentos das tropas 
inimigas (idem, cap.19).

Magistrado excepcional, Fábio aparece na narrativa mais de uma 
vez; em geral emitindo opiniões na cúria a respeito dos mais varia-
dos assuntos relacionados aos temas políticos, religiosos, militares a 
administrativos. nos dois enunciados a seguir temos algumas repre-
sentações bastante pertinentes sobre a personagem, relacionadas à 
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necessidade de recrutamento de novos membros para o conselho dos 
patres. Vejamos o primeiro excerto:

com efeito, desde a censura de lúcio emílio e caio Flamínio, não ha-
via mais se recrutado o senado, embora não poucos membros, em seguida 
às derrotas ou por doença, houvessem perecido nos últimos cinco anos. o 
pretor Marco emílio, ditador após a perda de casilinum, já estava partindo 
para as armas quando ante a demanda geral consultou, então, o senado a 
esse respeito; espúrio carvílio, deplorando em discurso não somente a 
pobreza, mas o minguado número de cidadãos entre os quais fosse possível 
escolher novos membros, declarou que, com vias a completar os quadros 
e a consolidar os laços latinos, recomendava como ato de máxima impor-
tância conceder dois senadores de cada um dos povos do lácio, escolhidos 
pelo senado romano, o direito de cidadania e a permissão para substituir 
nele os membros desaparecidos. (idem, livro 23, cap.22)31

as palavras de lívio são bastante sugestivas já que tratam de um lectio 
senatus frente ao número reduzido de senadores nos tempos da invasão 
da itália, fosse pela alta mortalidade ocasionada por doença ou devido 
à Guerra Púnica. logo de saída, o paduano explica que um senador 
chamado espúrio carvílio propôs a entrada de nobres latinos na cúria, 
mencionando ainda o reduzido número de cidadãos romanos munidos 
do censo equestre mínimo de 400.000 sestércios para o ingresso. 

segundo lívio, ante tal proposta, seguiu-se uma aclamada dis-
cussão entre seus membros: outro senador, cheio de indignação, 
colocou-se contrário à entrada de indivíduos sem autoridade na cúria, 
argumentando que um dos senadores ali presentes prometera assassi-

 31 Neque enim, post L. Aemilium ec C. Flaminium censores, senatus lectus fuerat, 
cum tantum senatorum adversae pugnae, ad hoc sui quemque casus per quinquen-
nium absumpsissent. Cum de ea re M. Aemilius praetor, dictatore, post Casilinum 
amissum, profecto jam ad exercitum, exposcentibus cunctis rettulisset, Tum Spurius 
Carvilius, cum longa oratione non solum inopiam, sed paucitatem etian civium ex 
quibus in patres legerentur conquestus esset, explendi senatus causa et jungendi artius 
Latini nominis, pro magna re se suadere dixit, ut ex singulis populis Latinorum 
binis senatoribus, quibus patres Romani censsuissent, civitas daretur, atque ii in 
demortuorum locum in senatum legerentur.
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nar qualquer latino vergando o latus clavus (idem, ibidem). Finalizando 
a contenda, lívio ressalta que

Quinto Fábio Máximo declarou que jamais algum sujeito havia falado 
ao senado em circunstâncias tão desfavoráveis, um assunto que pudesse 
ser capaz de abalar ainda mais os sentimentos dos aliados, colocando à 
prova sua fidelidade. as palavras irrefletidas de um homem, acrescentou, 
deveriam ser abafadas pelo silêncio de todos; se ali na cúria jamais houvera 
um segredo a ocultar e a preservar, fosse então sepultado, escondido e 
esquecido, tido como jamais pronunciado. (idem, ibidem)32

após o discurso de Fábio, os senadores teriam decidido então 
nomear um ditador excepcional entre um dos censores para recrutar 
os novos integrantes do conselho. Pelas representações de lívio, esse 
ditador completou o quadro senatorial por meio de medidas paliati-
vas, ainda que mais moderadas do que a proposta anterior. teria ele 
convocado não somente os indivíduos listados no álbum precedente, 
mas também antigos tribunos da plebe, edis curuis, questores e ex-
legionários sem magistraturas regulares. (idem, cap.23).

o episódio tratado nos dois enunciados chama nossa atenção por 
vários motivos. Primeiramente, por se tratar de um lectio senatus 
efetuado em circunstâncias excepcionais, exatamente como nos 
tempos de augusto. além disso, as palavras do senador espúrio 
carvílio referentes à pobreza de possíveis candidatos ao senado da 
capital nos remete vagamente ao contexto de lívio, já que antes do 
lustrum de 28 a. c. muitos integrantes do conselho não tinham os 
pré-requisitos mínimos para adentrar na cúria – alguns, inclusive, 
só faziam parte de seu corpus por sua proximidade com antigos di-
tadores e triúnviros.

 32 Quintus Fabius rei ullius alieniore tempore mentionem factan in senatu dicit, quam, 
inter tam suspensos sociorum ânimos incertamque fidem, id tactum, quod insuper 
sollicitaret eos. Eam unius hominis temerariam vocem silentio omnium extinguendam 
esse, et, si quid unquam arcani sanctive ad silendum in cúria fuerit, id omnium 
maxime tegendum, occulendum, obliviscendum, pro indicto habendum esse. Ita ejus 
rei oppressa mentio est. 
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as palavras de Fábio são igualmente representativas por in-
fluenciarem os integrantes do conselho de seu tempo a não tomarem 
medidas tão distanciadas dos marcos tradicionais. em outros termos, 
mediante a moderação (moderatio) de suas argumentações, o ditador 
representado pelo paduano assegura o monopólio da nobilitas ao acesso 
à cúria, um exemplo fidedigno para qualquer censor que pretendesse 
efetuar um lectio senatus sem transfigurar o conselho dos patres. lívio 
esclarece ao final do capítulo que teriam adentrado na cúria indivíduos 
sem magistraturas precedentes. suas representações talvez estivessem 
influenciadas pelas práticas dos tempos das guerras civis, quando o 
conselho passou de trezentos para mil integrantes, muitos deles nes-
sas mesmas condições, os chamados pedarii. Mesmo assim, a solução 
encontrada pelos senadores representados na narrativa é ainda mais 
tradicional do que a proposta de carvílio em torno da entrada de 
integrantes latinos.

Mais adiante, observamos representações dos tempos da segunda 
Guerra Púnica ainda mais aproximadas do contexto de lívio, relaciona-
das à escolha de um Princeps Senatus. o historiador inicia o assunto pelas 
discussões na cúria acerca do melhor nome existente na época da guerra 
para receber tal honraria. segue abaixo o trecho ao qual nos referimos:

entrementes, o cônsul Quinto Fúlvio presidiu a eleição nos comícios 
dos censores, sendo nomeados dois homens que não haviam ainda sido 
cônsules, Marco cornélio cetego e Públio semprônio tuditano. [...] 
ainda um desacordo entre ambos retardou a revisão da lista senatorial a 
propósito da escolha do Princeps Senatus. a revisão competia a semprônio, 
mas cornélio afirmava que era preciso conformar-se aos usos dos ances-
trais e escolher entre os senadores vivos o ex-censor mais antigo para tal 
honraria: tito Manlio torquato. (idem, livro 27, cap.11)33

 33 Per eos dies censoribus creandis Q. Fulvius consul comitia habuit. Creati censores, 
ambo qui nondum cônsules fuerant, M. Cornelius Cethegus, P. Sempronius Tudi-
tanus. [...]. Senatus lectionem contentio inter censores de principe legendo tenuit. 
Semproni lectio erat; ceterum Cornelius morem traditum a patribus sequendum 
aiebat, ut qui primus censor ex iis qui viverent fuisset, eum principem legerent; et 
is T. Manlius Torquatus erat.
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É imprescindível mencionar que a divergência entre os censores 
teria ocorrido em um momento em que os romanos estavam em vias de 
reconquistar a espanha e a itália após vencer algumas batalhas diretas 
contra as tropas de asdrúbal e aníbal. o enunciado em questão é, 
portanto, bastante significativo por se tratar de um momento da Guerra 
Púnica em que os romanos partiram para a ofensiva. além do mais, 
os escritos do paduano servem para referendar parte das afirmações 
da historiografia especializada a respeito dos critérios tradicionais de 
escolha do Princeps. 

lívio esclarece no enunciado que não somente o mais antigo sena-
dor vivo receberia tal título, mas também aquele que outrora tivesse 
exercido o cargo de censor. o paduano sugere ainda que tal escolha 
não era comumente efetuada pelos integrantes ativos do conselho, 
mas por um dos censores escolhido mediante sorteio. no enunciado 
abaixo, temos a continuação das discussões, entrando finalmente em 
cena o nome de Fábio:

semprônio, por sua vez, alegava que o homem a quem os deuses ha-
viam atribuído por sorteio a tarefa de proceder à revisão também recebera 
deles o direito de escolher o nome do Princeps, procedendo, então, como 
bem entendesse e optando por Quinto Fábio Máximo, o qual era, então, 
segundo se poderia provar, o primeiro cidadão de roma até para aníbal. 
(idem, ibidem)34

observamos aqui uma mudança no significado tradicional do título 
de Princeps vinculado ao primeiro senador a tomar a palavra na cúria. 
Pelas palavras do censor semprônio, lívio esclarece que o indivíduo 
escolhido deveria ser superior em qualidades ao próprio aníbal. 
Podemos sugerir que o primeiro senador teria de superar o general 
cartaginês em todos os campos: no político, administrativo, militar e 
religioso. se o Princeps liviano representado no excerto ainda não está 
em consonância com o título conferido a augusto, está mais próximo, 

 34 Sempronius, cui di sortem legendi didissent, ei ius liberum eosdem dedisse deos; se id 
suo arbítrio facturum, lecturumque Quintum Fabium Maximum, quem tum principem 
romanae civitatis esse, vel Hannibale iudice, victurus esset.
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porém, daquele tutor dos poderes republicanos propugnado por cí-
cero, responsável por assegurar a manutenção das tradições ancestrais 
romanas e, consequentemente, a própria república.

Mais adiante, lívio demarca a forma como o Princeps deveria atuar 
na cúria, discursando em uníssono com os demais nobres. em uma 
discussão acirrada sobre o comando da guerra e a passagem dos exér-
citos romanos à África, Fábio posiciona-se ao lado do senado contra as 
pretensões de cipião, o africano. como ressaltamos anteriormente, 
essa personagem havia surgido no cenário político ao ser escolhido nos 
comícios centuriatos como o novo comandante da espanha. 

após se destacar naquela província, trazendo aliados de aníbal 
para o lado romano, tal como o númida Massinissa (idem, livro 28, 
cap.35), além de tomar cidades inimigas do porte de cádiz (idem, 
cap.37), cipião fora eleito cônsul no ano de 204 a. c., tornando-se 
logo o segundo homem de roma (idem, cap.38).

as discussões ocorridas no senado em torno do comando da África 
teriam sido travadas entre o primeiro cidadão da época, o Princeps Fábio 
Máximo, e aquele que mais tarde venceria aníbal em Zama. como já 
ressaltamos acima, o cerne do problema começara pela proposta de ci-
pião quanto à passagem dos exércitos romanos ao continente africano, 
uma forma de utilizar a mesma estratégia usada por aníbal quando trou-
xera a guerra à itália. segundo lívio, não somente o tom, mas também o 
conteúdo das palavras do novo cônsul teria acirrado as divergências com 
o senado. Vejamos as afirmações do paduano sobre o assunto:

como na cidade correra o boato que a África, província nova, fora 
reservada a cipião sem tiragem da sorte, ele próprio não satisfeito com 
uma glória limitada, afirmava não ter sido eleito cônsul para fazer a guerra 
e sim para terminá-la, e que para obter esse resultado teria de levar um 
exército à província, e assim o faria, proclamando abertamente por decisão 
do povo se a tanto o senado se opusesse e como tal projeto não agradava aos 
principais senadores, ao passo que outros por medida ou cálculo apenas 
murmuravam: Fábio Máximo foi convidado a opinar. (idem, cap.40)35

 35 Cum Africam novam provinciam extra sortem. P. Scipioni destinari homines fama 
ferrent, et ipse, nulla iam módica gloria contentus, nom ad gerendum modo bellum, 
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enquanto Princeps Senatus Fábio deveria expor as posições dos 
demais senadores presentes, referendando de saída um dos papéis 
conferidos pelo paduano a essa posição de destaque. como voz do 
senado, Fábio criticara primeiramente a tentativa de cipião de retirar 
do conselho suas prerrogativas tradicionais, a saber, a atribuição de 
um território à condição de província e sua posterior distribuição 
aos magistrados cum imperium, mediante deliberação ou sorteio. 
Vejamos o excerto:

 
Por mim, ignoro como a África seria definitivamente uma província 

sob as ordens de um cônsul forte e valoroso se o senado não decidiu 
transformá-la em província e se o povo não o ordenou. De outra forma, 
considero reprovável a atitude do cônsul, ele que finge submeter ao senado 
um caso já decidido e não ao senador que por sua vez opina sobre um 
assunto em pauta. (idem, ibidem)36

após proceder a sua crítica inicial, Fábio discursara contra os 
interesses pessoais de cipião em finalizar a guerra em nome de sua 
própria glória. nesse sentido, o Princeps argumentara que aníbal ain-
da estava acampado na itália, sendo um inimigo perigoso. o discurso 
de Fábio direcionara-se, assim, aos interesses gerais da república, 
outra atribuição dada por lívio ao Princeps. o paduano apresentou-o 
como um guardião republicano, defensor dos interesses coletivos da 
comunidade ao lado do senado, demanda essa igualmente ressaltada 
por otávio augusto quando expressou ter atuado politicamente 
enquanto defensor do regime e em comunhão com o senado em sua 

sed ad finiendum diceret se consulem declaratum esse, neque aliter id fieri posse 
quam si ipse in Africam exercitum transportasset, et acturum se id per populum 
aperte ferret si senatus adversaretur, id consilium haudquaquam primoribus patrum 
cum placeret, ceteri per metum aut ambitionem mussarent, Q. Fabius Maximus 
rogatus sententiam.

 36 Ego autem primum illud agnoro quem ad modum certa iam província Africa consulis 
viri fortis ac strenui sit, quam nec senatus censuit in hunc annum provinciam esse 
nec populus iussit. Deinde, si est, consulem peccare arbitror, qui, de re transacta 
simulando se referre, senatum ludibrio habet, non senatorem qui de quo consulitur 
suo loco dicit sententiam.
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declaração de Guerra Justa contra antônio. Mas voltemos nosso 
olhar às palavras de Fábio a cipião:

com justiça me perdoarás Públio cornélio se jamais antepondo mi-
nha glória pessoal aos interesses da república, tento agora impedir que 
a tua própria prevaleça sobre o bem público. [...]. creio que tu Públio 
cornélio, fosses nomeado cônsul pela república e por nós (o senado) não 
para defender seus próprios interesses, assim como os exércitos o foram 
recrutados para proteger roma e a itália, e não aos interesses de um rei 
soberbo a utilizá-los para si, fazendo que passem a parte do mundo que 
melhor lhe apeteça. (idem, cap.4-42)37

o discurso do Princeps é um exemplo positivo de como essa 
personagem deveria proceder diante de maus exemplos de conduta, 
melhor dizendo, da tentativa de indivíduos eminentes do porte de 
cipião respaldarem sua autoridade no aval do povo e não mediante a 
busca de consenso com o conselho dos patres. isso sem falar na atitude 
despótica de cipião, como um “rei soberbo” a utilizar-se do povo e 
dos exércitos em nome de sua glória pessoal. 

evidencia-se novamente aqui a importância dada ao tema da con-
córdia institucional como parte integrante da auctoritas superior do 
Princeps. além disso, lívio ressalta a proeminência do senado sobre os 
comícios do povo e a própria magistratura consular, já que ambos não 
poderiam decidir sobre a política externa sem o devido aval senatorial. 
isso sugere que o autor estava em consonância com aquilo que estava 
ocorrendo em seu próprio tempo, visto que a instituição da nobreza 
ainda possuía prerrogativas nesse mesmo campo, a julgar pelas opini-
ões da historiografia, sob a observância direta do imperador.

ante tais representações idealizadas, temos uma opinião emitida 
pelo próprio lívio, sem qualquer interlocução de personagens especí-

 37 Illud te mihi ignoscere, P. Corneli, aequum erit, si, cum in me ipso numquam pluris 
famam hominum quam rem publicam fecerim, ne tuam quidem gloriam Bono publico 
praeponam. Ego P. Cornelium rei publicae nobisque, non sibi ipsi privatim, creatum 
consulem existimo, exercitusque ad custodiam Urbeis atque Italiae scriptos esse, non 
quos régio more, per superbian, cônsules quo terrarum velint traiciant.



REPRESENTAçõES DO SENADO ROMANO... 163

ficas. trata-se de representações, que a nosso entender exemplificam 
as bases de sustentação da autoridade de um Princeps, ou melhor, 
daqueles indivíduos que tinham os pré-requisitos necessários para 
ascenderem a essa posição de destaque.

Graças ao discurso de Fábio preparado para as circunstâncias e, sobre-
tudo, à sua autoridade e sua antiga reputação de prudência, grande parte 
do senado foi abalado, em particular os mais velhos e sábios senadores, 
sendo numerosos aqueles que louvavam antes a sabedoria do ancião do 
que o ardor belicoso do jovem cipião. (idem, cap.43)38

logo após tais representações, lívio acentua que Públio cipião res-
pondeu à altura na cúria, ressaltando igualmente que Fábio enaltecera 
sua própria autoridade mediante suas ações anteriores contra aníbal. 
as críticas do cônsul direcionaram-se então aos interesses particula-
res de Fábio, como se o mesmo não desejasse que outro indivíduo se 
igualasse em autoridade a ele, impedindo assim que cipião finalizasse 
a guerra. Vejamos o enunciado:

o próprio Quinto Fábio, pais conscritos, ao início de seu discurso disse 
que sua opinião poderia soar difamatória em relação a mim, mas jamais 
acusaria um homem de tal porte, pois acredito que dessa suspeita ele não 
conseguiu se livrar completamente com seu discurso. com efeito, para 
abafar a acusação contra ele de inveja, ele enalteceu com suas palavras, 
suas magistraturas e a glória de seus feitos passados, como se fora o mais 
humilde dos cidadãos, aspirando rivalizar comigo e não um homem que 
devido à superioridade – à qual não dissimulo em aspirar – sobre os demais 
não quer que eu seja igualado a ele. (idem, ibidem)39

 38 Cum oratione ad tempus parata Fabius Tum auctoritate et inveterata prudentiae 
fama magnam partem senatus et seniores máxime cum movisset, pluresque consilium 
senis quam animum adulescentis ferocem laudarent, Cornelio ita locutus fertur.

 39 Et ipse Q. Fabius principio orationis patres conscripti, commemoravit in sen-
tentia sua posse obtrectationem suspectam esse; caius ego rei non tam ipse ausim 
tantum virum insimulare, quam ea suspicio, vitio orationis na rei, haud sane 
purgata est. Sic enim honores suos et famam rerum gestarum extulit verbis, ad 
exstinguendum invidiae crimen, tamquam mihi ab ínfimo quoque periculum sit ne 
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não devemos ver nesses escritos uma crítica indireta a augusto e 
ao principado, mas sim às condutas negativas de lideranças que im-
pediam que outros homens eminentes enaltecessem suas respectivas 
auctoritas. não esqueçamos as argumentações de Zanker (1992) e Favro 
(1996) inscritas no primeiro capítulo referentes à supervalorização das 
imagens pessoais das lideranças políticas do século i a. c.. afinal, como 
uma história de exemplos igualmente direcionada ao perigo das guerras 
civis, a Ab Urbe Condita não pode ser completamente dissociada de 
certos valores republicanos, valores esses que por muito tempo influen-
ciaram os integrantes da nobreza a ambicionarem as honras públicas. 
além disso, se atentarmos para a criação da ordem senatorial ao início 
do principado, concluiremos que as representações livianas não são 
contrárias às políticas imperiais, visto que os integrantes da ordem 
eram instigados a ambicionarem as honras até chegarem à cúria.

apesar de parecer novamente outra ambiguidade, lívio, pelas pala-
vras de cipião, ressalta os mesmos valores defendidos pela outra perso-
nagem. a resposta do cônsul serve para reforçar argumentos análogos 
àqueles apresentados anteriormente por Fábio, apesar de direcionada 
em sentido contrário. acima de tudo, ainda vislumbramos nas palavras 
do cônsul a defesa de um ideal público e coletivo sobre os interesses 
privados de alguns indivíduos de destaque. Mesmo assim, cipião não 
deixa de elevar a autoridade do Princeps, segundo o enunciado “um 
homem superior aos demais”. no capítulo seguinte, o mesmo cipião 
termina seu discurso em tom conciliador, exaltando agora a concórdia 
com seu interlocutor e, por consequência, com o senado.

Que durante a minha travessia pelo mar, liderando o exercito até a 
África, caso me seja permitido, enquanto eu estiver empurrando os sol-
dados inimigos em direção a cartago, a república não sofra mal algum. 
afinal, se tu conseguiste preservá-la, Fábio, nos tempos em que aníbal 
corria livremente pela itália, agora que aníbal está vacilante e quase ven-
cido, não cometamos o erro de achar que o valoroso cônsul Públio licínio 

mecum aemuletur, et non ab eo qui, quia super ceteros excellat – quo me quoque 
niti non dissimulo – me sibi aequari nolit.
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não conseguirá vencê-lo, ele que a fim de não se afastar das cerimônias 
religiosas como pontífice, sequer colocou seu nome à disposição para o 
comando de uma província. (idem, cap.44)40

cipião ilustra no discurso seus próprios feitos, como conviria a 
qualquer líder republicano. além disso, referenda a conciliação com o 
senado e seu Princeps, no primeiro caso, ao afirmar que durante a tra-
vessia em direção à África, caso lhe fosse permitido, pudesse ele vencer 
os cartagineses sem que nenhum mal acontecesse à república, e no 
segundo, ao exaltar o passado de Fábio, exortando-o para que apoiasse 
o outro cônsul na proteção da itália. no enunciado seguinte observa-
mos o papel conferido aos demais senadores diante da discussão entre 
Princeps e cônsul. Vislumbramos finalmente o recuo de cipião quanto 
a sua disposição de deixar ao povo à disposição das províncias.

a esse discurso pronunciado, cipião ouviu o parecer do senado sobre 
a província da África. agora Quinto Fúlvio, censor e cônsul por quatro, 
também senador, solicitou a cipião que dissesse abertamente ao senado 
se deixaria a seus membros a decisão final sobre a designação da província, 
aceitando o que eles resolvessem, ou se ainda levaria o caso à consulta 
popular. [...]. Mediante a permissão, o senado ficou livre para decidir e 
repartiu as províncias da seguinte forma: um dos cônsules (cipião) ficaria 
com a sicília e trinta naus de guerra que caio servílio havia comandado, 
com a permissão de passar a África caso considerasse do interesse da 
república. ao outro, seria dado o Brútio e a guerra contra aníbal, com o 
exército que os pretores, lúcio Vetúrio e Quinto cecílio, deviam tirar a 
sorte ou decidir entre eles qual faria a campanha no Brútio com as legiões 
lá deixadas pelo cônsul; o comando daquele que obtivesse a província seria 
prorrogado por um ano. (idem, cap.45)41

 40 Ne quid interim, dum traicio, dum expono exercitum in Africa, dum castra ad Carthagi-
nem promoveo, res publica hic detrimenti capiat, quod tu Q. Fabi, cum Victor tota volitaret 
Italia Hannibal potuisti praestare, hoc vide ne contumeliosum sit, concusso iam et paene 
fracto Hannibale, negare posse P. Licinium consulem, virum fortissimum, praestare, qui, 
ne a sacris absit pontifex maximus, ideo in sortem tam longinquae provinciae non venit.

 41 Minus aequis animis auditus est Scipio quia vulgatum erat, si apud senatum non 
obtinuisset ut província Africa sibi decerneretur, ad populum extemplo laturum. 
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novamente lívio demarca o papel tradicional do senado após a 
longa discussão na cúria. Mesmo exaltando sua glória pessoal, cipião 
acaba deixando ao conselho a decisão final sobre a distribuição das 
tropas, conquistando legitimamente o controle da África, tal como 
pretendia no início. 

em todos os enunciados referentes ao episódio, lívio questiona 
pela boca de Fábio e cipião possíveis condutas que viessem a com-
prometer o equilíbrio entre senado, magistrados a líderes eminentes. 
novamente aventamos um tom negativo quanto à decisão de deixar ao 
povo um assunto da competência do senado. cipião, ao tentar validar 
seu comando provincial por meio do aval popular, levou o Princeps 
Senatus a se manifestar e se colocar contra ele. sua própria resposta às 
palavras de Fábio tornara-se igualmente uma crítica velada quanto a 
possíveis condutas que viessem a colocar os interesses privados acima 
dos interesses públicos, uma representação vinculada às opiniões pes-
soais do próprio lívio. Por fim, o recuo de cipião é bastante sugestivo, 
demonstrando que sua tentativa de deixar a apreciação do comando da 
província ao povo seria um exemplo negativo a ser evitado.

ao início do último livro dessa parte da narrativa, lívio, à maneira 
analística, nomeia os cônsules do ano 202 a.c., cneu e caio servílio. 
novamente faz questão de demonstrar aquilo que caberia a cônsules 
e senadores, os primeiros consultando o conselho sobre a distribuição 
das províncias e o recrutamento das tropas, os últimos referendando 
seus respectivos comandos, decidindo finalmente a política de guerra 
a ser adotada (idem, livro 30, cap.1). ao final do mesmo capítulo, 
lívio enuncia:

Itaque Q. Fulvius, qui consul quater et censor fuerat, postulavit a consule ut palam 
in senatu diceret permitteretne patribus ut de provinciis decernerent, staturusque eo 
esset quod censuissent, na ad populum laturus. [...]. Postero die permissum senatui 
est. Provinciae ita decretae: alteri consuli Sicilia et triginga rostratae naves, quas C. 
Servilius superiore anno habuisset, permissunque ut in Africa, si id e re publica esse 
censeret, traiceret; alteri Bruttii et bellum cum Hannibale, cum eo exercitu quem L. 
Veturius et Q. Caecilius sortirentur inter se compararentve, uter in Bruttiis duabus 
legionibus quas consul reliquisset rem gereret, imperiumque in annum prorogaretur 
cui ea província evenisse. 
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Públio cornélio cipião teve seu comando prorrogado, agora não por 
um prazo limitado, mas até o fim de sua empresa, até o fim da guerra na 
África. Foram decretadas igualmente preces públicas pela passagem do 
exército à província, para que a expedição se revelasse vantajosa para o 
povo romano, ao comandante e aos seus soldados. (idem. ibidem)42

após toda a contenda com o senado, cipião passa a ser representado 
por lívio tal como fora representado o Princeps Fábio antes dele, atu-
ando pelo bem da república e em constante concórdia com o senado. 
os enunciados em torno da prorrogação de seu comando, obviamente 
que perpetrado pelo senado (idem, cap.42), serviram mais uma vez 
para demonstrar a autoridade do conselho, única instituição legítima, 
na opinião do paduano, a referendar o imperium dos comandantes pro-
vinciais. após a vitória de cipião em Zama, lívio enuncia ainda que 
o senado, com o aval da assembleia tributa, teria concedido ao herói a 
prerrogativa de concluir a paz com os cartagineses, podendo estabele-
cer, inclusive, os termos do tratado. nas palavras do paduano:

[...] após a passagem dos exércitos para a África e sua vitória, todas 
as tribos decidiram que era o momento de formalização da paz. o senado 
decretou que cipião deveria concluí-la com os cartagineses e trazer os 
exércitos romanos de volta para sua Urbs de modo que o tratado de paz 
parecesse conveniente à república. [...]. (idem, cap.43)43

o conjunto da narrativa liviana referente à segunda Guerra Púnica 
termina como começou, mediante a nomeação dos cônsules. segundo 
lívio, cipião teria adentrado em roma e celebrado o mais brilhante 

 42 P. Scipioni non temporis, sed rei gerendae fine, donec debellatum in Africa foret, proro-
gatum imperium est; decretumque ut supplicatio fieret, quod is in Africam prouinciam 
traiecisset, ut ea res salutaris populo Romano ipsique duci atque exercitui esset.

 43 [...]et quem eam pacem dare quemque ex Africa exercitum deportare iuberent. De 
pace ‘uti rogas’ omnes tribus iusserunt; pacem dare P. Scipionem, eundem exercitum 
deportare. Ex hac rogatione senatus decreuit ut P. Scipio ex decem legatorum sententia 
pacem cum populo Carthaginiensi quibus legibus ei uideretur faceret. Gratias deinde 
patribus egere Carthaginienses, et petierunt ut sibi in Urbeem introire et conloqui 
cum ciuibus suis liceret qui capti in publica custodia essent. [...].
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triunfo concedido até então pelo senado (idem, cap.44). consideramos 
que seria temerário relacionar tais palavras a qualquer triunfo da época 
do paduano, incluindo o triplo triunfo de otávio ocorrido em 29 a. c. 
Mas não podemos deixar de destacar outro papel tradicional conferido 
ao conselho dos nobres.

observamos múltiplas atribuições conferidas ao senado romano 
por tito lívio. algumas de suas representações vinculavam-se a sua 
conjuntura política, destacando exemplos de um passado projetado 
com o fito de servirem de referência aos contemporâneos, sugerindo 
também a demarcação de suas próprias expectativas quanto ao papel 
do conselho dos patres. Mediante a constituição de uma história como 
relação de valores, lívio estabeleceu aquilo que um dia coube ao 
senado republicano, mesclando a isso prerrogativas da instituição de 
seu tempo. Presente e passado entrecruzaram-se nas linhas escritas 
livianas, mediante exemplos de conduta não só extraídos de um tempo 
descoberto, mas reconstruídos à luz da subjetividade do autor.


