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Os discursos de Cícero permanecem extremamente atuais por várias razões. Além de formarem 

um imenso manancial de informações sobre a República romana tardia, foram elaborados a partir da 

mais eficaz oratória, numa época em que a esta era a maior atividade da vida política e núcleo do 

sistema educacional, e seu autor, o proeminente orador, desempenhou um importante papel no curso 

dos acontecimentos, em plena cena política1. Apesar da longa trajetória de estudos ciceronianos, seus 

discursos são ainda muito férteis para a pesquisa histórica. Interessamo-nos, em nosso trabalho, que 

visa analisar em detalhes o pensamento político do autor no contexto da retórica e da prática oratória 

dos tribunais, assembléias e sessões do Senado romano e o modo como ele usava a educação retórica de 

seu tempo para influenciar sua audiência a uma resposta favorável aos seus argumentos. Procedemos 

pela análise do modo como Cícero, usando uma forma de argumentação particular em discursos 

específicos, a complexio, movia sua audiência, o que nos permite uma melhor compreensão do contexto 

de pensamento de sua época, a fim de analisar formas de persuasão nos tribunais, nas assembléias e no 

Senado, ou seja, os principais palcos da arena política da República tardia.  

No De Inventione, tratado da juventude de Cícero, a complexio é tratada como uma forma de 

argumentação pela qual o orador pode obter conclusões irrefutáveis, através de argumentos ad 

hominem baseados na inconsistência das ações ou declarações do oponente no contexto forense. Para 

Cícero, e certamente para os demais oradores, a importância da complexio é o fato dela ser 

praticamente invencível. O Rhetorica ad Herennium, contemporâneo do De Inventione, nosso primeiro 

tratado de retórica helenística, também trata da complexio, denominando-lhe duplex conclusio, e 

podemos perceber que a complexio é considerada uma forma de argumentação muito eficaz, pois 

fornece o apoio mais forte a todo o argumento. Em Quintiliano, a complexio não recebe um nome 

especial, sendo um tipo de divisio. Aqui, contudo, a divisio é uma forma de argumentação, e não uma 

figura de estilo. Em suma, a presença da complexio, seja com que nome for, no De Inventione, no Ad 

Herennium e em Quintiliano, e sua presença recorrente em muitos exemplos, indica seu status como 

um tópico importante da retórica helenística.  

A complexio era construída não necessariamente numa forma direta, e dependia, de fato, de um 

erro presumido do caso, ou da observação de uma inconsistência no comportamento dos envolvidos. Os 

dois padrões sintáticos que parecem melhor se conformar com ela são as condições ou as questões 
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alternadas, diretas ou indiretas. Trata-se, pois, de investigar como Cícero usa esta forma de 

argumentação em sua tarefa de persuadir nos tribunais. Temos como premissa que o estilo, 

compreendido no sentido da escolha das palavras e das formas sintáticas, com suas repetições e 

variações internas, tinha um papel vital nos processos judiciais2. Há, então, o fenômeno da forma não 

somente reforçar o conteúdo, mas realmente igualar-se ao conteúdo, levando à persuasão. Neste 

sentido, a forma é o argumento. A complexio, então, é uma forma de se apresentar argumentos 

irrefutáveis, geralmente contra o acusador ou uma testemunha, demonstrando a falta de consistência de 

suas declarações. Vemos que se trata de dar ao adversário a escolha entre duas alternativas, sendo que 

uma necessariamente terá de ser escolhida e, como resultado, seja qual for a escolhida, o adversário 

será prejudicado. Há sempre duas possibilidades a escolher; uma deverá ser válida e o oponente tem o 

poder da escolha, mas qualquer escolha o prejudicará, e ela tem nitidamente a forma de questões 

alternativas, diretas ou indiretas, no esquema se P, então X, mas se Q, então Y. Nossa questão geral é: 

como Cícero manipulava sua audiência com o uso da complexio? Acreditamos que a resposta a esta 

questão pode lançar luz sobre os procedimentos e funcionamento dos tribunais, das assembléias 

romanas e do Senado. Procedemos, então, pela análise de cada discurso em termos de sua unicidade, 

incluindo seus aspectos legais específicos, suas ramificações políticas e a “opinião pública” da época, 

comparando a prática oratória de Cícero com sua teoria retórica, ao observarmos exemplos que 

refletem os preceitos dos manuais ou as técnicas tradicionais da prática oratória. Nossa abordagem é, 

então, justaposta, visando uma melhor compreensão do papel das formas de argumentação nos 

discursos ciceronianos.  

Abordaremos, nesta apresentação, o primeiro caso criminal de Cícero, o Pro Roscio Amerino3, 

que usamos como um modelo para o tratamento das estratégias usadas pelo orador no início de sua 

carreira na análise detalhada dos demais discursos que formam o corpus textual desta pesquisa, pois 

permite estabelecer o contexto em que Cícero usava suas formas de argumentação, e seu papel na 

persuasão4. 

A defesa de Sex. Róscio de Améria, por Cícero, da acusação de parricídio, em 80, é o 

primeiro discurso do orador num contexto criminal. Nele não são freqüentes as formas da 

complexio, mas este discurso pode nos revelar, de modo útil, o papel presentacional dos argumentos 

na forma da complexio no início da carreira oratória de Cícero.  

Segundo Cícero, estes são os fatos: um certo Róscio, cidadão rico de Améria e partidário 

entusiástico de Sila (§ 15-16), fora assassinado em Roma (§18), provavelmente depois de 1º de 

junho de 81 (§128). O companheiro de viagem e conterrâneo da vítima, T. Róscio Magno, 

imediatamente enviou um mensageiro a Améria para anunciar a morte de Róscio a seu companheiro 

T. Róscio Capito (§ 19,96-98). Quatro dias depois, Magno e Capito foram ao campo de Sila em 

Volaterrae para informar a Crisógono, seu poderoso liberto, da morte de Róscio. Sob instigação de 
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Magno e Capito, e sem o conhecimento de Sila, Crisógono inseriu o nome da vítima na lista dos 

proscritos, e suas propriedades foram leiloadas (§20-22, 105-107). Crisógono, então, comprou estes 

bens, avaliados em cerca de 6 milhões de sestércios, por apenas dois mil sestércios (§6, 21). 

Recompensou a Capito com três propriedades da vítima, fazendo de Magno seu agente para 

administrar os bens (§21,108). Magno parte para Améria e expulsa o filho da vítima, o cliente de 

Cícero, de sua casa. O povo de Améria, que conhecia o morto como um partidário incondicional 

dos nobiles, ficou chocado com este aparente erro de Sila. Foi, então, enviada uma embaixada de 

dez cidadãos ilustres a Sila, em Volaterrae, para explicar-lhe que o velho Róscio não deveria estar 

entre os proscritos (§23-26). Um dos membros da embaixada era Capito, e Crisógono os persuadiu, 

com o auxílio do primeiro, de que corrigiria o erro e cuidaria da restauração dos bens do jovem 

Róscio. Satisfeitos os delegados, voltaram para casa sem verem Sila (§ 26,109-110). Crisógono, 

Magno e Capito, decidiram finalmente que o único meio de usufruírem das propriedades em paz 

seria eliminar o jovem herdeiro (§26). Depois de uma tentativa fracassada de assassinato, vemos o 

jovem Róscio em Roma, onde foi auxiliado por um amicus da gens Caecilia (§ 27). Crisógono, 

Magno e Capito, então, usam do expediente do assassinato judicial. Agindo por meio de um 

acusador pago, C. Erúcio (§55,58), acusaram o jovem de parricídio. Se fosse considerado culpado, 

Róscio seria condenado à morte, e Crisógono não teria mais empecilhos. A acusação devia ser 

confiável, pois era o primeiro julgamento criminal depois de um bom tempo, e desejava-se, em 

geral, o retorno à normalidade, após a guerra civil. Mais importante ainda, com Crisógono 

envolvido no caso parecia a todos que Sila tinha interesse na condenação (§28-29). Isto nos explica 

porque patroni ilustres não se arriscaram a aceitar a defesa de Róscio (§ 1-4). Este papel perigoso 

de defensor coube ao jovem Cícero. 

A versão da acusação era, obviamente, diferente. Erúcio argumentou que o velho Róscio e seu 

filho não se davam bem (§ 40). O jovem Róscio tinha um irmão, já falecido, que o pai mantinha 

consigo em Roma, enquanto o cliente de Cícero era relegado a Améria (§ 42). O acusado acreditava 

que seu pai iria deserdá-lo (§ 52), o que era um motivo forte para um assassinato. Houve também a 

oportunidade. Mesmo que Erúcio, ao que parece, não tenha sustentado que o acusado estivesse em 

Roma à época do assassinato, o crime ocorreu num período violento, no qual um assassinato não era 

algo difícil de se encomendar (§ 80).  

Erúcio deixava claro que Crisógono favorecia a acusação (§132), mas não menciona que o 

velho Róscio fora posto entre os proscritos, ou que seus bens foram leiloados (§5-6,28). Além disso, 

se o acusador mencionasse a proscrição do velho Róscio, implicaria que a vítima fora legalmente 

morta, o que invalidaria a acusação de assassinato. Mencionar que os bens foram vendidos sem 

admitir que a vítima estava entre os proscritos, implicaria que a venda fora ilegal, e os bens teriam 
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de ser devolvidos ao herdeiro. Desta forma, a acusação devia proceder como se a proscrição e a 

venda dos bens jamais tivessem ocorrido.  

Por que Crisógono e seus companheiros criaram uma situação que poderia prejudicá-los? Eles 

deixaram duas opções a Cícero: ele podia argumentar que a vítima fora legalmente incluída entre os 

proscritos e demolir os fundamentos legais da acusação de parricídio, ou podia aceitar a posição da 

acusação e não divulgar que a vítima estava entre os proscritos, e então um assassinato fora 

cometido. Aceitar a versão de que o velho Róscio fora assassinado, e não legalmente morto, 

significava que suas propriedades não podiam ser legalmente leiloadas e, então, Crisógono e os 

outros teriam efetivamente roubado a herança do acusado. Então, a acusação levou Cícero a 

escolher entre posições que, ou viciavam a acusação, ou demonstravam que aqueles que estava por 

trás dela agiam ilegalmente. 

Uma explicação simples para esta aparente estupidez é que Crisógono e os outros realmente 

acreditavam que a intimidação prevaleceria; que a defesa não ousaria dizer que Crisógono estava 

em posse dos bens do morto e, mesmo, que não ousaria criticá-lo, pois um ataque a ele equivaleria a 

um desafio ao próprio Sila. Além disso, era algo que atingiria àqueles que compraram propriedades 

dos proscritos em leilão, como vários membros do júri.  

O único motivo plausível para a defesa mencionar o destino dos bens da vítima era o apoio à 

tese de que não houve assassinato, pois a vítima era um proscrito. Mas a acusação parecia segura de 

que a defesa não sustentaria a tese da proscrição. Todos sabiam que tal defesa legalista do 

parricídio, mesmo que juridicamente correta, seria repugnante ao júri. Uma tese conciliatória, de 

que o morto estava entre os proscritos, mas que o jovem Róscio não o matara, dificilmente seria 

eficaz numa defesa de parricídio. 

A escolha de Cícero foi tratar a morte do velho Róscio como assassinato, insistindo na 

ilegalidade da aquisição de seus bens por Crisógono. O jovem Róscio era apoiado por alguns dos 

mais eminentes membros do regime de Sila. Se acreditassem que Sila estivesse por trás de 

Crisógono neste caso, dificilmente apoiariam a defesa de Cícero. O caso punha à prova a nobilitas, 

temerosa no tempo das proscrições, em seu comportamento no retorno à “normalidade”. Sila 

restabelecera a primazia do Senado tanto no governo como nos tribunais, incluindo as novas 

quaestiones perpetuae. Enfim, era um bom momento para testar o sistema. O papel de Cícero 

parece ter sido o de um porta-voz de alguns dos mais destacados colaboradores de Sila, num caso 

contra Crisógono, apesar de não ser partidário do ditador. Este papel era perigoso. A ausência, no 

tribunal, de patroni eminentes e, mesmo, dos membros das famílias importantes que apoiavam 

Róscio, mostrava que havia muita incerteza quanto às possíveis reações do ditador a um ataque a 

seu liberto preferido. 
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Torna-se claro o perigo da posição de Cícero. O orador evitou apresentar a hipótese mais 

forte, i.e., a de que o próprio Crisógono planejou o assassinato, assim como os eventos 

subseqüentes. Claramente, Cícero considerou ser perigosamente simples acusar o poderoso liberto, 

do mesmo modo que também o seria, se declarasse que a vítima estava entre os proscritos. Atribuir 

tal ação a um homem de Sila seria o mesmo que atacar a consistência e a validade dos princípios 

sob os quais todos os proscritos foram mortos. Em suma, o objetivo de Cícero era duplo. Deveria 

atingir as ações de Crisógono, condenando-as como anti-silanianas, e refutar as acusações a seu 

cliente. Mesmo, porém, que tivesse apoio na facção de Sila, Cícero corria o risco de ofender o 

ditador ou o júri. O desafio que enfrentou era o de levar a cabo sua defesa de modo que atingisse 

aos dois objetivos sem comprometer Sila, nem aprovar as ações de seu liberto, nem tampouco 

causar desconforto no júri, cujos membros, em grande parte, aproveitaram das proscrições 

aumentando ou criando sua riqueza. Percebemos claramente, a partir do que já expomos sobre o 

caso, que a complexio devia ser dirigida não apenas contra Erúcio, o acusador, mas também contra 

outros adversarii do orador: Magno, Capito e Crisógono, para ser efetiva. 

Para esta apresentação, escolhemos dois dos exemplos de complexio do discurso, que 

consideramos os mais interessantes. Sabemos que tanto o defensor como o oponente podem ser o 

alvo de uma complexio, com resultados muito diferentes. No início da terceira divisão principal da 

argumentação, ligada a Crisógono (§ 124-142), percebemos que foi útil para Cícero propor uma 

complexio para si próprio:  

 

Chego agora ao áureo nome de Crisógono, sob o qual toda a associação é encoberta. 
Estou perdido, jurados, sem saber como falar deste nome, ou como permanecer em 
silêncio sobre ele. Se permaneço em silêncio, omito uma parte importante do meu 
argumento; se o menciono, temo que não apenas Crisógono – o que é indiferente para 
mim – mas muitos outros poderão se sentir insultados. Contudo, o caso é de tal natureza 
que eu preciso dizer muito contra estes em geral; pois este caso é seguramente de um 
caráter novo e singular. (§ 124) 

 

O orador tinha de lidar com o tópico delicado da aquisição da propriedade do velho Róscio 

por Crisógono. O tópico era problemático porque muitos, talvez todos, no júri senatorial 

aproveitaram das proscrições. Questionar a legalidade de tais aquisições poderia tornar o júri hostil 

a Cícero, não importando aqui sua predisposição contra Crisógono. Antes que os jurados se 

indignassem, Cícero dilui esta tensão explicitando-a e proclamando que este tópico era um 

problema para ele. Ao mostrar que era sensível aos interesses dos jurados de um modo que não os 

ofendesse por terem estes interesses, o orador torna claro que investirá apenas contra seus 

oponentes, e contra ninguém mais. Esta declaração lhe garante uma licença para tratar o tópico 

embaraçoso da aquisição da propriedade de Róscio, assegurando ao júri que este é o um caso que 
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não afetará a legalidade de suas próprias aquisições. Então, o endereçamento de uma complexio a si 

mesmo foi muito útil para o seu caso.  

Esta forma de complexio neste discurso é muito interessante primeiro por sua posição no 

argumento. No ataque a Crisógono, Cícero começa por argumentar que era ilegal o leilão das 

propriedades do velho Róscio porque ele não fora inscrito na categoria dos proscritos. Se o 

assassinato não foi legal, então o leilão das propriedades não podia ser legal (§ 125-126). Após 

novamente declarar que não estava criticando Sila, mas apenas Crisógono, Cícero enfatiza que o 

compra dos bens fora ilegal e questiona mesmo se houve realmente um leilão: 

 

“Agora creio que a última data na qual as proscrições e vendas podiam ocorrer foi 
fixada na lei – nomeadamente, o primeiro de junho. Alguns meses mais tarde, [Róscio] foi 
morto e disseram que sua propriedade foi vendida. De todo modo, ou esta venda não foi 
declarada nos registros públicos, e fomos trapaceados por este patife mais seriamente do 
que pensamos, ou, se foi, os registros foram alterados de algum modo, pois é evidente que a 
propriedade não podia ser vendida em virtude da lei.” (§ 128) 

 
Cícero, com a ajuda dos amigos de Róscio, bons silanianos que eram, podia facilmente 

descobrir se havia um registro público do leilão das propriedades. A ausência de tal registro era um 

trunfo para o orador. Então, porque construir uma complexio aqui? Numa leitura atenta do discurso, 

percebemos que esta complexio significa uma pausa em seu ataque a Crisógono. O orador 

imediatamente explica que está, naquele momento, falando por si mesmo, e não pelo jovem Róscio. 

Declara que Róscio não tinha interesse em questionar qualquer alteração de propriedade que, 

mesmo remotamente, podia fazer com que jurados se sentissem ameaçados. Tudo o que desejava 

era a absolvição. Cícero, declarando que falava agora não como advogado, mas como um cidadão 

romano, questiona o comportamento “abominável” de Crisógono (§128-129). Mas como introduzir 

esta virada no discurso? Ele não podia simplesmente distinguir seu próprio ponto de vista do de 

Róscio no início do tratamento do tópico contra Crisógono sem perder uma vantagem real. Uma 

parte da complexio que endereçou a si mesmo no início deste tópico começa com a demanda de que 

Cícero encontra-se na posição de defensor (§124). Separar seus interesses dos de seu cliente neste 

contexto confundiria sua tentativa de tranqüilizar o júri: ele e Róscio deviam concordar em não 

atacar a legitimidade das propriedades adquiridas pelos jurados durante as proscrições. Mas era 

necessário introduzir uma separação entre os seus sentimentos e os de seu cliente. Estritamente 

falando, ele devia interromper sua linha de argumentação de modo a fazer um novo ajuste. Como 

conduzir esta interrupção necessária? Com uma complexio. Com isso, dá ao seu ataque uma nota 

extremamente vigorosa. Então, Cícero retoma o seu ataque com a saraivada de questões do §130, 

agora falando por si, e não por seu cliente.  

Torna-se claro, que Cícero redireciona a complexio de uma forma que não discutiu em seu 

texto retórico da juventude. A forma de complexio que apresentamos não é uma complexio 
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verdadeira, de acordo com os exemplos do De Inventione, ou a definição posterior de Quintiliano; 

tanto em sua estrutura como em sua finalidade, diverge dos padrões retóricos. Este exemplo de 

estrutura de complexio é um exemplo notável da criatividade de Cícero em expandir o uso dos 

mecanismos básicos da complexio. Alterando a referência temporal do presente para o passado, 

Cícero molda uma forma de argumentação que tem todo o impacto de uma complexio verdadeira, e 

não deixa ao adversário a possibilidade de responder (§120); alterando a finalidade da forma da 

complexio, Cícero converte um argumento fraco num ataque forte. Aqui, o orador confessa que ele 

mesmo está numa complexio (§124). Enquanto esta é uma tática para obter a indulgência, já tratada 

pelos oradores áticos5, seu uso é especialmente penetrante, pois explicita os sentimentos 

conflitantes de sua audiência. A declaração de Cícero de que ele próprio enfrenta uma complexio, 

de modo a falar sem ofender a audiência, toca a questão principal (Róscio matou seu pai, ou não?) 

apenas indiretamente, mas funciona perfeitamente na arena jurídica romana, envolvendo orador e 

audiência, sendo um exemplo da complexio a serviço da retórica jurídica.  

Consideramos a acusação muito mal calculada. Os Roscii e Crisógono pareciam que 

esperavam triunfar pela intimidação. Uma interpretação possível seria argumentar que os 

acusadores queriam a absolvição de Róscio. Pressionados pela presença de Crisógono, que 

intimidava os patroni, Róscio seria deixado sem defesa, e teria de responder por si mesmo à 

acusação. Logicamente, sua única defesa possível seria dizer que seu pai estava entre os proscritos, 

então, que não fora assassinado. Caso isto ocorresse, a acusação sairia ganhando, pois confirmaria 

os alegados direitos de propriedade de Crisógono. Sua reputação estaria arruinada e nenhuma 

reivindicação futura sobre as propriedades seria apoiada por quem quer que seja.  

Aprofundando esta idéia, poderíamos argumentar que a lei previa que pessoas podiam ser 

mortas com impunidade se estivessem nas listas de proscritos. Cícero nos diz (§ 127) que a vítima 

era vista simplesmente como tendo sido morta no campo do adversário. Mas é certo que qualquer 

precedente legal que se apoiasse na tese de que a vítima fora proscrita seria complementado pela 

tese de que o acusado, mesmo que legalmente inocente, era aparentemente culpado do ultraje moral 

de parricídio. Seria esta ignomínia, assim como a admissão de que seu pai fora proscrito, que 

invalidaria qualquer apoio para suas reivindicações de restauração de propriedade.  

Cícero, enfim, obteve a absolvição de seu cliente e a restauração de suas propriedades, e, 

com o Pro Roscio Amerino em mente, seu primeiro grande caso num tribunal, pudemos passar ao 

exame de discursos da maturidade de Cícero, onde o orador sistematicamente utiliza as 

propriedades persuasivas desta forma de argumentação. 
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