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Resumo:  
Esse artigo discute o conceito de maiestas através de sua incidência em fontes 
bibliográficas escritas em língua latina. Para isso, dois recortes foram considerados: 
obras produzidas até 31 a.C e dessa data ao fim da Dinastia Júlio-Cláudia (68 d.C). Ao 
mesmo tempo, análises quantitativas e qualitativas foram feitas. O eixo central dessas 
análises foi o processo de centralização e personificação do poder no Império 
Romano e como a associação – ou não associação – ao conceito de maiestas pode 
ajudar a compreender a ascensão de Augusto e a consolidação daquilo que 
inicialmente foi chamado de res publica restituta, mas posteriormente ficou conhecido 
como Principado.  
Palavras-Chave:  
Império Romano; Pensamento Político; Maiestas. 
 
Abstract:  
This paper deal with the concept of maiestas through its occurrence in the 
bibliographical sources written in Latin. Two periods have been considered: works 
produced until 31 BC and from 31 BC to the ends of the Julio-Claudian Dynasty (68 
AD). At the same time, quantitative and qualitative analyses have been done. The 
pivot point of these analyses was the process of centralization and personification of 
the power in the Roman Empire and how its association - or non-association – to the 
concept of maiestas could be useful to understand the rise of Augustus and the 
consolidation of what was called res publica restituta and became known lately as 
Principate. 
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1. Introdução 
 
 
A proposta desse artigo é refletir sobre o conceito de maiestas, tendo em vista 

como e ao quê - ou a quem - ele é associado e como - e se - essas associações se 
modificam com o advento do Principado. Porém, antes disso, uma questão central 
deve ser esclarecida: como pensar esse conceito, dentro de uma perspectiva histórica 
ajudaria a compreender melhor a maneira como as ações e o pensamento político, em 
Roma, nos séculos I a.C e I d.C se articulavam? Bem, analisar os conceitos 
reproduzidos no tempo, procurando por rupturas e continuidades de sentido, permite 
compreender melhor a formação e desenvolvimento de racionalidades políticas, bem 
como a maneira como os agentes e grupos envolvidos conduziam suas ações 
(Rosavallon, 1995: 16). Quanto a isso, a palavra maiestas apresenta contornos políticos 
e propósitos coercitivos, evidenciados pelas fontes, atuando diretamente sob o 
contexto que se inseria, bem como também sofrendo a influência desse mesmo 
contexto. Isso faz com que esse conceito se torne uma chave de leitura interessante 
para analisar algumas das estruturas de tensão e conflito que se estabeleceram no 
Império Romano entre os séculos I a.C e I d.C, assim como as tentativas de mediação 
dessas estruturas. 

 
Para refletirmos teoricamente a importância desses conceitos para o estudo do 

campo político e historiográfico, as ideias do alemão Reinhart Koselleck se mostraram 
importantes3. Koselleck pensou os conceitos inseridos em um amplo cenário de 
disputas do ponto de vista social e político, gerando e atuando em um campo 
diversificado de tensões (Koselleck, 1992: 136). Considerando isso, mesmo que uma 
palavra permaneça igual em diferentes espaços e temporalidades “o conteúdo por ela 
designado altera-se substancialmente, uma vez que, tudo que é dito só é 
compreensível se o mínimo de repetição semântica estiver pressuposto” (Ferraz, 
2011: 3). Koselleck destacou que os conceitos se materializam no meio social, 
mediante movimentos de sincronia e diacronia, causando conformidade entre a 
realidade em que se encontra e o passado, mas ao mesmo tempo distanciando-se desse 
passado – através de um processo de ressignificação - na medida em que ele nunca 
conseguiu se reproduzir de forma exata no presente. 

 
Como, então, teorizar devidamente esses conceitos do ponto de vista histórico? 

Para Koselleck é necessário contrapor diferentes fontes, considerando o que os 

                                                           
3 Reinhart Koselleck defendeu a importância em pensar de forma mais densa sobre os conceitos utilizados e 
analisados no trabalho do historiador. Para ele, os conceitos, como palavras, vão imediatamente gerar 
associações. No entanto, para que essas associações aconteçam, se projetem de maneira inteligível, é necessário 
que suas exposições respeitem sentidos minimamente comuns à audiência. A partir disso Koselleck afirmou 
quem nem toda palavra é um conceito. Para ele, os conceitos são palavras que necessitam de um exercício mais 
complexo de abstração e teorização do que a maioria das outras e, por isso, se destacam. Não são, dessa maneira, 
somente fenômenos linguísticos derivados de contextos específicos, passivos mediante o processo histórico, 
mas também parte atuante desses mesmos contextos, na medida em que os tornam compreensíveis diante de 
“um emaranhado de perguntas e respostas” (Koselleck, 1992: 137).  
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conceitos presentes nelas produzem e indiciam em “relação à história concreta e que 
qualidades possuiriam para coproduzirem história enquanto textos” (Koselleck, op. 
cit.: 145). Ou seja, essa análise deve considerar a forma como os conceitos vão 
descrever processos históricos e até em que medida contribuem para a reprodução 
direta desses processos e sua assimilação em diferentes temporalidades.  

 
Considerando tudo isso, pensar o Império Romano, através de uma história dos 

conceitos abre perspectivas muito interessantes, como já foi provado por vários 
historiadores4. Por mais que a cultura política romana tenha sido extremamente 
conservadora, ela sempre se projetou, semanticamente, de acordo com o seu presente 
(Martins, 2008: 189-204). Esse presente, bem como o futuro que o sucedeu, era um 
campo aberto de disputas. Diante disso, o conflito discursivo se valeu intensamente 
de ressignificações semânticas. Quando os conflitos políticos no Império Romano do 
século I a.C são estudados, constantemente encontra-se nas obras de Cícero, César 
ou Salústio, por exemplo, um esforço por conformar conceitos - como res publica, 
populus, libertas, maiestas, etc - de maneira desejável a recepção, mas que, ao mesmo 
tempo, estejam de acordo com as próprias motivações pessoais desses autores, sejam 
elas egoisticamente orientadas, ou vinculadas à algum pensamento de grupo5.  

 
Isso continuou sendo visível, levando em conta o cenário político de Roma após 

31 a.C. Otaviano realizou um grande esforço, após sua vitória sobre Marco Antônio 
e Cleópatra em Ácio, para conformar conceitos já existentes a um novo pensamento 
político e dinâmica de poder, algo que pode ser observado nas fontes da época, 
especialmente através da ideia de res publica restituta, mas também diante de novas 
atribuições. Termos como princeps e imperium, por exemplo, foram reproduzidos de 
forma graficamente idêntica, mantendo as mesmas palavras, mas passando a ter 

                                                           
4 Os trabalhos recentes de John Richardson (2008), Michael Lipka (2009) e Harriet Flower (2010), por exemplo, 
mostram que a transformação semântica e a manutenção gráfica do vocabulário político foram uma constante 
durante os séculos I a.C e II d.C. Esses são autores importantes para compreendermos como os conceitos 
foram articulados pela - e articulam a - ação política na Antiguidade romana. Conceitos mudavam, ainda que 
eles guardassem elementos em comum que permitissem a utilização da mesma palavra para designar 
experiências bastante distintas, que poderiam ser entendidas por suas diferentes audiências sem a necessidade 
de maiores explicações ou justificativas. Assim, mesmo que os conceitos não tivessem o mesmo sentido, 
fizeram sentido – e seguem fazendo – para múltiplas audiências capazes de lhes atribuir uma polissemia que se 
enriquece a cada novo uso.  
 
5 Fábio Faversani (2012), baseando-se nas proposições de Jon Elster, afirmou que a ação humana na sociedade 
é determinada por motivos materiais práticos. Para Faversani: “Isso coloca como fundamental o pressuposto 
de que os agentes sociais atuam a partir de escolhas racionais e não de forma irrefletida ou conjuntural. Para 
Elster – e concordo com ele –, as escolhas racionais operadas pelos indivíduos são fundamentais” (Ibid.: 44). 
Considerando isso, o historiador brasileiro destacou que isso não exclui a possibilidade de altruísmo e nem 
significa que a ação humana é milimetricamente planejada, mas que há uma “escolha racional, uma motivação 
apreensível para as ações humanas, mesmo que o cálculo por trás delas não seja refeito a cada tempo” (Ibid.). 
Esse tipo de comportamento individual acaba conduzindo o comportamento coletivo, gerindo os vínculos de 
grupo, na medida em que “para que um agente possa atuar de forma solidária com os demais, é fundamental 
que ele tenha confiança de que os demais também serão solidários com ele. Isso só é possível quando se tenha 
certo nível de comunicação e confiabilidade entre os agentes envolvidos” (Ibid.: 64).  
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sentidos práticos diferentes quanto ao passado recente. As obras de Virgílio, Horácio, 
mostram a tentativa do imperador em monopolizar essas questões (Wallace-Hadrill, 
2005). Além disso, os processos de criminalização da palavra, como a vinculação dos 
libellus et carmina ao crimen maiestatis, também materializam a importância do controle 
sobre o vocabulário político na esfera jurídica (Harris, 2016: 156).  

 
Levando isso em conta, esse artigo partiu de um exercício analítico realizado 

através da contraposição de diferentes fontes bibliográficas latinas, escritas entre 
meados do século I a.C6 até o fim da dinastia Júlio-Cláudia (68 d.C), com a morte do 
imperador Nero7. Para isso, foi realizado um levantamento de todas as referências ao 
radical “maiest-” nesses documentos, utilizando o site http://latin.packhum.org/index 
como ferramenta de busca. As passagens associadas com maiestas foram catalogadas e 
classificadas de acordo com a vinculação do radical em questão. Além disso, a seleção 
foi feita de acordo com a datação aproximada de cada obra. O marco temporal 
selecionado foi 31 a.C, considerando que a vitória de Otaviano sob Marco Antônio e 
Cleópatra em Ácio correspondeu também a acentuação de um processo de 
centralização e personificação política, de longa-duração, mas que se consolidaria no 
decorrer dos séculos I e II d.C, sob o nome de Principado. Diante disso, dois grupos 
de obras – escritas antes de 31 a.C e depois dessa data, até 68 d.C – foram selecionados 
e levantamentos quantitativos e qualitativos permitiram ver modificações no conceito 
de maiestas e em relação a sua vinculação no decorrer do século I a.C e de parte do 
século I d.C.  

 
Os trechos listados e os dados analisados permitiram ver as estruturas de 

diversidade e singularidade que envolveram o conceito de maiestas para os romanos 
como parte de um intenso campo de negociações, que refletia politicamente o - e no 
- contexto que se inseria. Essas negociações partiam de tentativas de apropriação 
desse conceito, que podem ser atribuídas a múltiplos setores do poder romano, como, 
por exemplo, o populus, o Senado, os magistrados e, posteriormente, o imperador. Isso 
aconteceu, na medida em que a maiestas de uma nação, grupo ou indivíduo também 
significou o exercício legítimo do seu domínio (imperium) sobre outros. Em outras 
palavras, serviu para designar um poder legítimo supremo. No entanto, cada contexto 
se encarregou de designar que poder seria esse (dos deuses, da república, do pai, do 
comandante militar, do imperador etc.) e como e quão gravemente ele seria ameaçado 
                                                           
6 A data de início foi uma demarcação condicionada pelas fontes, devido à escassez de referências bibliográficas 
de períodos anteriores que citem, em algum momento o radical “maiest-”. Esse radical, só aparece antes do 
século I a.C em duas passagens: uma de Lívio Andrônico (Liv. Andron. Trag, 13) e outra de Lúcio Accio (Luc. 
Acc. 648), nenhuma das duas ofereceram grande relevância para serem acrescentadas nesse trabalho. 
 
7 Esse recorte, que propositalmente não inclui fontes escritas posteriormente ao fim da Dinastia Júlio-Cláudia, 
foi uma opção. Não entanto, não foi uma escolha arbitrária. A acepção teórico-metodológica de que as fontes, 
por vezes falam mais sobre o período em que foram escritas, do que propriamente sobre o período ao qual se 
referem foi assumida. Essa perspectiva é encontrada em vários trabalhos historiográficos de classicistas 
modernos (Cf. Sailor, 2008; Shaw 2015: 78). Por isso, optamos por não acrescentar fontes úteis para pensar o 
século I d.C, cujo o vocabulário político e conceitual reflete a realidade do século II d.C.  
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(seja pela falta de fides, pietas, pela iniuria, ou ela pela ameaça, aberta ou não, ao sistema 
político vigente, representada pelas inúmeras revoltas e conspirações, etc).  

 
Assim, se em um primeiro momento, maiestas se encontrou estritamente 

vinculada aos deuses, em seguida esse conceito se insere em uma lógica interna e 
externa de dominação no Império Romano. A presença do princeps se apresentou 
como um elemento novo nesse cenário. A partir da análise realizada e do léxico que 
constituiu nosso corpus, pareceu que houve uma associação, na maior parte das vezes 
indireta, mas por vezes direta, do imperador como representante de uma maiestas 
superior às demais instâncias de poder. Essa superioridade, como será mostrado, era 
diretamente relacionada a capacidade desse indivíduo em ordenar - no sentido direto 
de manter ou estabelecer uma ordem - a sociedade romana. Por outro lado, o 
movimento de apropriação do conceito de maiestas pelo imperador foi concomitante 
a um aumento da associação desse conceito para se referir à legitimidade do poder do 
Senado como grupo político e à capacidade de indivíduos particulares em agirem em 
prol do bem público. Isso sugere um processo de personificação e “privatização” da 
maiestas, antes só utilizada para se referir ao poder do populus, dos magistrados, ou 
daqueles imbuídos de uma função pública. Os tópicos a seguir tratarão dessas 
apropriações e da lógica de poder que a envolveu através de aspectos diretamente 
conectados a religião, as leis e a forma pela qual os romanos viam sua relação com os 
deuses e o direito de domínio que tinham diante das demais nationes. 

 
 

2. A Maiestas Deorum e o exercício do poder pelos romanos 
 
 
Originalmente, maiestas vem de maior/maius, termo que representou uma relação 

entre desiguais e ilustrou o papel ocupado por deuses e mortais no universo (Salvo, 
2013: 4236; Ernout e Meillet, 1951, pp. 672-673). Isso pode ser visto nas fontes. Em 
De Divinatione, obra ciceroniana escrita aproximadamente em 44 a.C8, que gira em 
torno de um debate sobre a adivinhação, uma fala de Quinto Cícero, irmão do autor, 
expôs a providência e a bondade divina como fundamentos para a crença na 
interpretação dos augúrios. Para Quinto (Cic. Div. 1.82. 7), a adivinhação era uma 
forma dos deuses manifestarem seu amor [diligentia] pelos homens. Através do 
conhecimento ilimitado dessas divindades sobre o futuro [providentia] e o poder que 
tinham de revelá-lo [auspicium], sua grandeza/superioridade [maiestas] era manifestada, 

                                                           
8 A maiestas deorum e sua conexão com a providência já havia sido tratada por Cícero um ano antes em De Natura 
Deorum, obra de 45 a.C. Nessa obra, Cícero, através do personagem representado pelo filósofo estoico Quinto 
Lucílio Balbo, apresentou o universo como regido através da razão [ratio] e da prudência [prudentia] dos deuses. 
Para que isso fosse possível a natureza divina deveria ser poderosíssima [praepotens] e superior [excellens] a 
qualquer outra, pois não se sujeitava a nenhuma força concorrente. O poder dos deuses se aliou, no discurso 
de Balbo, a outra qualidade inerente a sua divindade: a capacidade de compreender e articular o universo 
[providentia]. Dessa maneira, (Cic. Nat. D. 2.77.14) o desconhecimento da natureza das coisas ou a incapacidade 
de agir sobre elas seria um sinal de fraqueza, algo “contrário à natureza dos deuses” [aliena naturae deorum est] e, 
por isso, incompatível com a sua maiestas [minime cadit in maiestatem deorum]. 
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garantindo benefícios [beneficiis] aos seus inferiores. Assim, a diligentia, a providentia e o 
aspicium dos deuses, bem como a capacidade desses seres em converterem esses 
elementos como beneficium aos mortais [beneficientia], eram prerrogativas essenciais para 
garantir e legitimar a superioridade e o domínio [imperii] dos deuses, algo 
materializado, no outro extremo, pela sujeição e reverência a maiestas deorum, por parte 
dos homens9. Essa relação, se funcionasse de maneira adequada, garantiria o equilíbrio 
do universo10.  

 
Mas, como os seres humanos retribuiriam essa benevolência divina? Sêneca 

pode responder isso. Em De Beneficiis, o filósofo estoico justificou sua adoração aos 
deuses, pela maiestas incomparável [propter maiestatem] e a natureza singular [singularem 
naturam] desses seres celestes (Sen. Ben. 4., 19, 4). Segundo Sêneca, são esses atributos 
que dotavam os deuses da capacidade de conceder benefícios, sem esperar nada em 
troca [ut concedam tibi, nempe hoc facis nullo pretio inductus, nulla spe] – pois de nada 
necessitavam que não poderiam, eles mesmos, produzir – salvo, porém, dignidades e 
honras [dignitas ducit]. Essas, por sua vez, necessitavam ser concedidas, não podendo 
ser “tomadas” pela força ou atribuídas a si mesmos por aqueles que as recebiam11. 
Uma análise retrospectiva mostra que isso pode ser conectado de forma ainda mais 
direta à maiestas. Ovídio, ainda no começo do século I d.C foi bem direto ao cantar 
nos Fastos (Ov. Fast. 5.25) que a Maiestas, era uma divindade, que nasceu da união da 
Honra (Honor) e da Reverência (Reuerentia). O poeta romano dá a maiestas uma função 
ordenadora, que usava de sua beneuolentia, para distribuir benefícios e estabelecer 
hierarquias de acordo com diferentes dignidades (Ov. Fast. 5. 49-52), mas que ao 
mesmo tempo dependeu da honra e da reverência para existir.  

 
Essa relação, no entanto, nem sempre funcionava de forma ideal. A impietas dos 

mortais, ou o capricho dos deuses, poderia expor um aspecto mais sombrio da maiestas 

                                                           
9 Isso, ao que parece, se materializa também na relação entre mortais, que podem personificar essa maiestas 
deorum. Em Bellum Alexandrinum (66. 1. 1) a maiestas da deusa Belona, cujo templo era o mais antigo [vetusdissimum] 
e sagrado [sanctissimus] da Capadócia, aparece concretizada na relação de deferência da população daquela região, 
com o sacerdote que administrava o culto a essa deusa. Segundo o autor anônimo da obra, o sacerdote do 
templo de Belona se mantinha ao lado do rei, em poder [potentia] e mando [imperium]. É uma passagem que 
sugere de forma mais direta algo que já pôde ser notado intrinsecamente até aqui: a maiestas não era uma 
característica inerente às coisas ou pessoas, mas concedida por aqueles que se subordinavam a elas. Ou seja, 
maiestas não é própria a um indivíduo ou instituição, mas a relações que se estabelecem de sujeição e obediência 
que se mostram devidas. 
 
10 Quase um século depois da morte Cícero, Sêneca também vinculou diretamente o reconhecimento da maiestas 
deorum com a concessão da benevolência divina aos mortais. Em uma carta a Lucílio (Sen. Ep. 95, 50), ele 
afirmou que sem a bondade [bonitatem] a maiestas é nulla [inexpressiva, inválida]. Dito isso, o filósofo estoico 
ainda atribuiu aos deuses o controle do mundo [praesident mundo], a moderação sobre as forças do universo [qui 
universa vi sua temperant], juntamente com responsabilidade de cuidar da espécie humana em geral [qui humani 
generis tutelam]. 
 
11 Em seguida (Ben. 4.24, 1), Sêneca conectou a maiestas deorum com uma virtude em especial: a gratia. Essa 
virtude se manifestava pelo reconhecimento dessa superioridade e grandeza dos deuses, através da deferência 
e do culto prestado pelos mortais. 
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divina: a ira. Em sua obra Hercules Furens, Sêneca (Sen. HF. 722) destacou a expressão 
fulminante [uultus fulmunantis] do deus Plutão, tirano do mundo inferior. Essa 
divindade gerava reverência às almas que chegavam ao seu reino através do temor, 
não da bondade. No entanto, o autor fez uma ressalva importante: o medo causado 
também refletia os próprios temores daquela divindade [cuius aspectus timet, quidquid 
timetur]. Essa passagem expõe uma questão interessante para refletirmos no tocante à 
maiestas: a possibilidade daquele que se encontra em uma posição superior em diminuir 
a sua própria grandeza. No caso descrito, a maiestas de Plutão foi diminuída por seu 
próprio comportamento e não pela ação – ainda reverente – de seus súditos. A 
imagem que se tem aqui é de um deus poderoso, mas fragilizado, na medida em que 
a ira e a violência não eram tão efetivas na condução do cosmos quanto à 
benevolência12.  

 
Assim, a maiestas deorum conectou-se a ideia de superioridade dos deuses, que 

por sua vez, é relacionada a uma necessidade de reconhecimento e reverência que 
poderia se basear na gratia ou no medo. Essa relação pareceu ter se reproduzido fora 
da esfera filosófica se projetando para - ou talvez a partir de - relações de poder dentro 
da sociedade romana. Os romanos se organizavam através de uma hierarquia coletiva 
e individual baseada na honra e no reconhecimento dessa honra por parte do corpo 
social, como forma de legitimação para aqueles que exerciam o poder. (Lendon, 1997: 
81). Nesse caso, as tensões surgidas a partir do questionamento sobre as virtudes e o 
merecimento daqueles que estavam no topo da hierarquia social significariam também 
a instabilidade de toda sociedade. 

 
Tendo isso em consideração, a maiestas deorum poderia ser pensada e transferida 

para outras esferas de poder, além da divina. Essa transferência serviria para estruturar 
e legitimar outros exercícios de dominação – seja de um rei sobre os súditos, de um 
povo sobre outros ou de grupos sociais específicos dentro da esfera pública. Isso 
parece coerente com a análise de Mary Beard, em Cambridge of Ancient History, onde 
aponta o papel central da religião romana na vida cívica em geral:  

 
 

“A religião romana teve seu centro na política, na atividade militar e na 
vida pública. Os deuses do estado romano, em cooperação com seus 
líderes políticos, asseguraram a segurança, a prosperidade e a vitória de 
Roma na guerra; enquanto, por parte dos homens, o cumprimento 
adequado das obrigações de ritual e culto assegurava o contínuo apoio dos 
deuses à cidade. [Assim] A religião não se preocupava principalmente com 
a moralidade privada, a ética ou a conduta do cidadão romano individual13 
(Beard, 2006: 745). 

                                                           
12 Essa ideia é retomada no De Clementia. Nessa obra, Sêneca destacou algo importante no que diz respeito ao 
comportamento dos reis, mas que pode ser pensado em qualquer relação entre superiores-inferiores (Cf. Sen. 
Clem. 1. 7, 4, 4).  
 
13 Todas as traduções não referenciadas são de responsabilidade do autor desse artigo.  
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Assim, deuses e homens, no pensamento político romano, gerenciavam juntos 

a urbs. As funções políticas dependiam da legitimidade divina para se oficializarem. 
Por outro lado, quem legitimava esses deuses, era o próprio corpo de cidadãos ou de 
súditos, reverenciando-os. A reverência aos deuses se materializava em práticas 
diárias, que ia desde a edificação de templos até a consulta aos auspícios. Se 
materializava também na prática do próprio poder pelos mortais. Homens se 
“vestiam” da maiestas divina para exercer domínio sobre outros homens, ocupando 
lugares sociais e políticos específicos. Isso se manifestou, em uma lógica externa, 
através do avanço imperialista romano sobre outros povos. Mas também em uma 
perspectiva interna. Esse artigo se centrará nessa segunda questão, que parece mais 
complicada, pois se deu de forma fragmentada, tendo em conta que a monarquia após 
509 a.C, foi se dissolvendo dentro do própria res publica, mantendo algumas 
instituições e ritos mas, progressivamente, criando outros que impediam o acúmulo 
individual de poder e dependiam da manifestação da vontade popular para serem 
legitimadas (Kunkel, 1973: 14-18). Considerando isso, tópico seguinte analisará a 
maiestas em sua manifestação política por excelência, a maiestas populi. 

 
 

3. “Res publica, res populi” (Cic. Rep. I, 39): a maiestas populi Romani 
 
 
Em um artigo recente, intitulado Between Sovereignty and Non-Sovereignty: Maiestas 

and Foundational Authority in the Roman Republic, o historiador estadunidense Dean 
Hammer ofereceu contribuições essenciais para a compreensão da relação entre 
maiestas e populus Romanus. Segundo ele, a “Maiestas populi Romani serve como 
autoridade fundamental pela qual a República se imagina, organiza e reconhece como 
indivisível e perpétua” (Hammer, 2017: 9). Hammer destacou que dentro do 
vocabulário político, maiestas populi Romani foi uma formulação discursiva, que fundiu 
a religião com uma linguagem comum de dominação, que já era presente no direito 
civil (Ibid.: 13). Tendo isso em conta, ele destacou que essa associação apareceu nas 
fontes, basicamente, sob dois sentidos, que forneceram tanto perpetuidade quanto 
indivisibilidade à res publica: 1) como materialização política efetiva, através de ações 
jurídicas e eleitorais [como por exemplo a provocatio e as comitiae] de um coletivo de 
cidadãos 2) como abstração fictícia, através de uma estrutura discursiva, dentro da 
qual obrigações políticas eram definidas e as ações autorizadas (Ibid.: 10) 14. 

 

                                                           
14 Isso é algo também destacado por Jean-Louis Ferrary, que afirmou que a maiestas populi romani se conectou a 
três sentidos específicos, a uma ideia geral, para indicar a grandeza do povo romano, ao vínculo com o poder 
político material, praticado através do exercício do poder nas assembleias e também diretamente conectada ao 
conflito entre patrícios e plebeus, posteriormente absorvido por optimates e populares (Ferrary, 1983: 353).  
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A análise de fontes anteriores a 31 a.C mostrou que essa ambivalência de 
sentido parece ter sido constante. O populus ocupava um papel político central 
pensamento e no vocabulário romano. A dimensão disso pode ser observável em uma 
passagem do de Re Publica. Neste trecho, o autor, Cícero, através da figura de Cipião 
Africano, afirmou que:  

 
 

res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo 
congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione 
sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis 
quaedam hominum quasi congregatio (Cic. Rep. I, 39). 
 
(...) a república é a coisa do povo, porém o povo não é todos os homens 
agrupados de qualquer modo, mas congregados em um agrupamento da 
multidão por seu consenso de justiça e uma reunião de utilidade 
comum. E a causa primeira para agrupar-se não é tanto a debilidade 
quanto uma certa naturalidade, por assim dizer, dos homens de se 
congregarem  
(Trad. BERNARDO, 2012). 

 
 
“Res publica, res populi”, ou “a república é a coisa do povo”. Cícero expôs de 

forma sintética a importância da vontade popular na República romana. Bem, a 
primeira pergunta que deve ser feita é: o que qualificava esse populus Romanus? O 
trecho acima apontou dois pontos de comunhão sobre essa qualificação: o consenso 
sob a justiça e o senso de utilidade comum [iuris consensu et utilitatis communione sociatus]. 
Entendida dessa maneira, a res publica teria um caráter dinâmico e provisório, na 
medida em que dependia da materialização da vontade pública e essa vontade era 
variável15. Nesse sentido, cabia ao populus agir em consenso na aplicação das leis, 
visando a utilitas do sociatus16, ou, como aparece de forma mais frequente nas fontes, a 
utilitas publica. Assim, a República para Cícero não foi a manifestação da vontade 
soberana de nenhuma personalidade individual, mas o consensus de várias personae que 
- como o próprio orador, ao se utilizar de Cipião Africano, na obra em questão - se 
vestiam sob uma máscara homogênea, para agir articuladamente como um corpo 
cívico, obedecendo a um caráter público comum. 

 
Considerando esses apontamentos e os objetivos desse artigo, uma segunda 

pergunta deve ser tratada com atenção: como a maiestas foi articulada com essa 
vontade coletiva do populus? Um trecho de Retórica a Herênio ajuda a pensar sobre isso: 
“A maiestas da república é aquilo que sustenta a dignidade [diginitas] e grandeza da 
comunidade [amplituto civitatis]” (Rhet.Her.4.35.6). Nessa passagem, a dignitas e amplitudo 
                                                           
15 Tal como James Zetzel vai destacar que isso implicava em um governo para o populus e não, necessariamente, 
do populus (Zetzel, 1995: 128). Isso difere, segundo ele, em grande medida a participação popular na res publica 
romana, daquela de regimes democráticos modernos.  
 
16 Sociatus aparece em Cic. 6. 13. 2 como homens que dividem o mesmo senso de justiça e um conjunto de leis.  
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civitatis aparecem como atributos sustentados pela maiestas rei publicae. Um caminho 
semelhante também é mostrado por Cícero, em De Partitione Oratoria: "A Maiestas está 
na dignidade do mando e no nome do povo romano [...]” (Cic. Part.Or. 105.4-105.11). 
Maiestas, assim, dignificava a ideia de povo romano como um só corpo, algo que se 
materializava no exercício concreto do poder, que por sua vez, deveria ser exercido 
com dignitas, honrando a amplitude daquilo que representava. Uma leitura possível 
para isso é que não bastava ao romano nascer romano, ele deveria se comportar de 
uma maneira que o tornasse digno da maiestas populi Romani. 

 
Em Retórica a Herênio a ideia de amplituto civitatis aparece, novamente, conectada 

à maiestas: “A majestade [maiestas] é diminuída, quando se destrói aquilo e aquele que 
mantém a grandeza da comunidade [ciuitatis amplituto constat]” (Rhet.Her. 2.17). O que 
eram essas coisas? De acordo com o autor anônimo: populum suffragio et magistratum 
consilio [o sufrágio de povo e o conselho dos magistrados]. Cícero, reafirmou essa 
questão em De inuentione. Nessa obra, o orador latino aponta que: "A diminuição da 
maiestas é a diminuição da dignidade, ou da amplitude do poder do povo, ou daqueles 
a quem o povo conferiu poder"[Maiestatem minuere est de dignitate aut amplitudine aut 
potestate populi aut eorum, quibus populus potestatem dedit, aliquid derogare] (Cic. Inv. 2.53). 
Mais uma vez, maiestas, dignitas e amplituto populi aparecem como conceitos 
complementares. Nesse trecho, no entanto, o que chama atenção é uma espécie de 
“transferência” de maiestas, na qual o populus conferia a um certo número de pessoas 
– presumivelmente, magistrados, legados, etc - legitimidade para representá-lo. Assim, 
se os ciues - entendidos coletivamente de forma abstrata, mas podendo agir 
materialmente - vestiam uma máscara comum, ao magistrado também era atribuída 
uma persona cívica17, dotada de legitimação semirreligiosa18, mas que também 
compartilhava de prerrogativas jurídicas-legais. 

 
Essa era uma perspectiva que estava circundada por uma capacidade de coesão 

- sob a qual os cidadãos prometiam fidelidade, juravam lealdade e por várias vezes são 
capazes de suportar privações e até a morte19 - e parece transpor os limites da urbs e 
da própria concepção de ciuis. Parece certo afirmar que a maiestas populi Romani tinha a 
capacidade de constranger também nationes estrangeiras e aliados de Roma, o que 
implicava em uma condição de submissão, mas também de integração20. Essa 

                                                           
17 Essa ambiguidade é algo constantemente é relatado pelas fontes. Cf. Cic.Inv.2.52; Sen. Cont. 9.2 
 
18 Há uma relação de submissão na qual os romanos, ainda que poderosos, se submetem ao mando dos deuses, 
reconhecendo sua maiestas superior e prestando-lhes reuerentia. Cf. Val. Max. 1.1.9.  
 
19 Em de Bello Galicum, Júlio César pode ilustrou bem o poder de coesão contido na ideia de transferência de 
maiestas e a sua relação com o bem da comunidade [utilitas publica]. Ao falar das dificuldades enfrentadas por 
suas legiões na Gália, César cita que o exército passava fome e carecia de trigo, mas que mesmo enfrentando 
essas dificuldades “não se ouvia, contudo, da parte destes uma única voz indigna da majestade do povo romano, 
e das precedentes vitórias” [nulla tamen ex iis vox est audita Populi Romani maiestate et superioribus victoriis 
indigna](Caes.Gal.7.17.1).  
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submissão não foi baseada em uma fé cega, mas em uma relação que envolveu 
interesses materiais21. 

 
O que é notável nesse trecho é que o poder [potestatem] dos romanos e a maiestas 

populi Romani são expostas não só para evidenciar a superioridade desse povo, mas 
também, para destacar a responsabilidade com seus inferiores, algo conectado com a 
aplicação da justiça e com o reconhecimento do mérito, através da capacidade de 
conceder recompensas [praemi tribuendi]. São essas atribuições que marcavam a 
superioridade do poder de Roma diante das outras nationes e que na visão dos romanos 
os qualificava como potenciais reguladores do orbis terrestris. Um trecho da obra 
“Guerra de Jugurta”, escrita pelo contemporâneo de Cícero, Salústio, transmite 
vividamente essa questão. Nessa obra, Aderbal, rei da Numídia, expulso daquelas 
terras pelo seu meio-irmão, Jugurta, pediu auxílio ao Senado para recuperar suas 
posses. Em certo momento do seu discurso, diz:  

 
 

Si ad impetrandum nihil causae haberem praeter miserandam fortunam, quod paulo 
ante rex genere fama atque copiis potens, nunc deformatus aerumnis, inops alienas opes 
expecto, tamen erat maiestatis populi Romani prohibere iniuriam neque 
pati cuiusquam regnum per scelus crescere.  
 
“Se não tivesse, para o pedir, nenhuma outra causa além da miseranda 
sorte, pois que há pouco rei poderoso pela família, pelo nome, pelos 
recursos, agora desfigurado pelos desgostos, sem meios, espero o auxílio 
alheio, seria, contudo, próprio da majestade do povo romano impedir 
a injustiça e não sofrer que o poderio de alguém cresça por meio de 
crimes (Sal. Iug. 14, 7; Trad. Da SILVA, 1974). 

 
 
Nesse trecho, é perceptível que “impedir a injustiça” [prohibere iniuriam] e “que 

o poderio de alguém cresça por meio de crimes” [cuiuquam regnum, per scelus crescere] é 
uma atribuição comum à maiestas do povo romano. A fala que Salústio confere a 
Aderbal é bastante elucidativa, e mostra que a ideia de maiestas populi Romani não se 
concentrava apenas na legitimação do exercício do poder dentro da urbs, mas também 
significava a regulação de territórios estrangeiros. Assim, o populus Romanus, é exposto 

                                                           
20 Em Philippicae (3.13.7), ao se referir aos habitantes das províncias gaulesas, Cícero afirmou que “tanto 
consenso há nas cidades e colônias da província da Gália, que todos parecem ter se unido para defender a 
autoridade da sua ordem e a majestade do povo romano”[ut omnes ad auctoritatem huius ordinis maiestatemque populi 
Romani defendendam conspirasse videantur]. 
21 Em Pro Balbo, Cícero destacou que conseruanto era, juridicamente, o termo mais utilizado para se referir a 
proteção da maiestas de um povo, através de um tratado (Cic. Balb. 36). Assim, se um tratado, tendo em vista as 
duas partes, se referisse somente a conseruanto maiestatis de uma delas, admitia-se a sua superioridade sobre a 
outra. Na sequência, considerando o tratado dos romanos com o povo de Gades, Cícero afirmou que era 
obrigação daquele povo em conservar intacta a maiestas dos romanos [ut maiestatem illi nostram conservare deberent]. 
No entanto, essa seria naturalmente diminuída, caso os cidadãos de Gades fossem ilegalmente usados em 
guerras romanas [si aut adiutoribus illorum civibus uti in bellis nobis non liceret] ou não pudessem ser recompensados 
pela lealdade apresentada [aut praemi tribuendi potestatem nullam haberemus]. 
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como um árbitro de conflitos no mundo conhecido, responsável por manter a ordem 
e impedir que os crimes e a vilania [scelus] imperem sobre os povos. Esse caráter 
moderador do povo romano aparece nas fontes como uma espécie de devir, decorrente 
da maiestas superior dessa natione. 

 
Nesse ponto, cabe retomar brevemente o que vem sendo tratado até aqui sobre 

a vinculação da maiestas com populus Romanus. A análise das fontes permitiu afirmar 
que maiestas populi Romani é um conceito que se associa a legitimidade contida no poder 
[potens] e a dignidade [dignitas] do exercício desse poder [imperii] por uma comunidade 
de cidadãos [amplitudo ciuitatis], que age em consenso [consensus] visando o benefício 
público [utilitas publica]. Isso pode ser visto tanto em referência à política interna da 
cidade de Roma, como externamente, no trato dos romanos com as demais nações. 
A maiestas ainda tem a capacidade de ser “absorvida” por indivíduos ou grupos, que 
se “vestem” com suas atribuições, que incluem as responsabilidades referentes a 
dignidade recebida. Dessa maneira, tal como nos casos citados da maiestas deorum, a 
maiestas populi também tem a capacidade de gerar reverência [reuerentia], que se converte 
em uma relação de dominação e submissão. Ao mesmo tempo, essa relação depende 
de um reconhecimento por parte daqueles que se submetem, e por isso, aquele que é 
imbuído de maiestas precisa constantemente provar sua grandeza, seja através da 
capacidade de gerar beneficii, como na fala de Cícero, ou através de demonstrações de 
força como fica implícito no pedido de Aderbal ao Senado. Essa relação, 
profundamente abstrata, era expressada materialmente, na medida em que esse 
populus, como mostrado por Fergus Millar (1984), tinha meios públicos e legais de 
manifestação política. 

 
Até aqui, foram utilizadas fontes escritas até 31 a.C. Essas dão uma 

centralidade enorme à associação entre maiestas e populus Romanus. No entanto, quando 
o foco vai para as fontes escritas entre 31 a.C e 68 d.C, essa centralidade do conceito 
parece se dissipar, na medida em que há um decréscimo na incidência quantitativa das 
associações entre esses dois conceitos. O levantamento realizado permitiu que isso 
fosse observado através de três formas distintas, tal como mostram as tabelas em 
anexo. A Tabela A mostra que as referências gerais a maiestas aumentaram 330% após 
a ascensão de Augusto até o fim do governo de Nero. Em seguida, essa tabela 
demonstra que dentro de um universo de 60 passagens em obras anteriores a 27 a.C, 
maiestas Populi Romani aparece um em cada três vezes, enquanto dentro das 198 
passagens posteriores a esse período (até 68 d.C), essa mesma associação cai para 2 
referências a cada 33, representando uma queda proporcional de 27%. A Tabela B 
demonstra que a maioria das passagens que incluem maiestas Populi Romani se 
concentraram antes de 27 a.C (63%), mesmo quando o maior número de referências 
gerais à palavra maiestas nas fontes aparece entre 27 a.C e 68 d.C (77%). Já a Tabela C 
oferece uma visão de todo o levantamento realizado, evidenciando que, em um 
contexto global, maiestas populi Romani é a associação, dentre os grupos selecionados, 

http://www.revistarodadafortuna.com/


72 
Freitas, João Victor Lanna de 

Maiestas: apontamentos entre a República Tardia e o Principado 
www.revistarodadafortuna.com 

 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2018, Volume 7, Número 2, pp. 60-93. ISSN: 2014-7430 

que teve o maior decréscimo percentual (25%) diante do número geral de citações nas 
fontes escritas antes de 31 a.C e entre essa data e 68 d.C22.  

 
Esses dados quantitativos ofereceram mais perguntas do que propriamente 

respostas. Uma dessas questões é particularmente importante para compreendermos 
melhor maiestas populi Romani entre os dois recortes temporais selecionados: a despeito 
da discrepância quantitativa, existiu alguma diferença semântica na maneira como a 
vinculação entre maiestas e populus apareceu nesses dois grupos de documentos? A 
resposta é negativa. Esse conceito não apresentou, na análise de obras entre 31 a.C e 
68 d.C, nenhuma conotação semântica diferente daquelas vistas em autores anteriores 
a 31 a.C. No entanto, apenas três alusões, presentes na obra de Sêneca, o Velho23, 
supostamente, relatam fatos acontecidos posteriormente ao período de 31 a.C. Além 
disso, as três menções apresentaram um sentido mais geral ao termo, na qual o populus 
é personificado pelos magistrados24. Das outras nove citações incluídas nesse recorte 
temporal, oito são referentes à obra de Lívio e uma à de Valério Máximo. Todas essas 
nove referências falam sobre um período distante da época em que esses autores 
escreveram – grande parte delas abordam acontecimentos do século I a.C25. Esse 
distanciamento e generalização do conceito de maiestas populi Romani, faz mais sentido 
se contextualizado juntamente com a intensificação do processo de personificação e 
centralização do poder político no Império Romano, após a vitória de Otaviano em 
Ácio. Esse processo incluiu fatores que impactaram o exercício direto do poder 
popular, como a absorção do poder tribunício pelo princeps e a progressiva perda da 
prerrogativa legislativa das assembleias populares no início do século I d.C (Gruen, 
2005: 37-42). Tudo isso contribuiu para indiciar – considerando as ideias de Dean 
Hammer (op. cit: 10), citadas anteriormente – que a maiestas, quando associada ao 
populus Romanus perdeu sua capacidade de materialização política efetiva, apesar de 
continuar funcionando como abstração fictícia. 

 

                                                           
22 Esses dados, em geral, chamam ainda maior atenção quando, em paralelo a isso, John Richardson relatou a 
uma grande diminuição da associação entre imperium e populus, principalmente comparando antes e após o 
governo de Augusto (Richardson, op. cit: 63-117). 
23Cf. Sen. Cont. 9.2.11; Sen. Cont. 9.2.14; Sen. Cont. 9.2.16.  
 
24 “um cidadão privado pode ser acusado de maiestas, se tiver feito algo para prejudicar a majestade do povo 
romano” [privatus potest accusari maiestatis laesae, si quid fecit, quo maiestatem populi Romani laederet] (Sen. Cont. 9.2.16. 
“A majestade do povo romano é prejudicada por alguém quando ele age em nome do estado” [is laedit populi 
Romani maiestatem, qui aliquid publico nomine facit] (Sen. Cont. 9.2.16). “A maiestas do povo romano, espalhada por 
todas as nações e por todas as províncias, se prostra no colo de prostitutas [Maiestas populi Romani per omnis 
nationes, per omnis diffusa provincias in sinu meretricum iacet] (Sen. Cont. 9.2.11). 
 
25 Das referências na obra de Lívio seis se referem ao exercício do poder [imperii] pelo povo romano, três 
trataram sobre dissidências internas na República, quatro quanto ao poder do povo romano em questões fora 
da urbs e uma do povo romano através de uma acepção geral. A associação feita por Valério Máximo (Val.Max. 
4.1.1), corresponde a esse último grupo, referiu-se ao cônsul Públio Valério, que recebeu o cognomen de Publícola, 
pelo seu respeito à soberania popular [populi maiestatem venerando]. Todas essas referências abordaram um período 
bem distante da época em que esses autores escreveram, falando sobre acontecimentos do século I a.C. 
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Assim, tal como indica o levantamento quantitativo, maiestas populi Romani 
parece ter tido, em larga medida, sua relevância política esvaziada dentro do campo 
retórico-literário, pelo menos considerando as obras latinas que foram preservadas, 
ou parcialmente preservadas até os dias atuais. Partindo dessa hipótese, o próximo 
tópico trata da seguinte questão: na medida em que há uma diminuição na associação 
entre maiestas e populus Romanus e tendo em conta que as referências a maiestas 
aumentam significativamente entre 31 a.C e 68 d.C, como e por quem esse conceito 
foi apropriado? Essa questão reforça a ideia de que maiestas estabeleceu uma relação 
importante de apropriação, tanto no vocabulário e como no pensamento político 
daqueles que exerciam o poder, aparecendo, como será mostrado a seguir, vinculada 
à outras expressões, que, por sua vez, representam outros agentes de poder que 
dividiram a centralidade política do Principado, tanto em âmbito político, como 
literário, a saber: o Senado e o imperador. 

 
 

4. Pluralização e personificação da maiestas: senatus, pater e priuatus 

 
 
A dificuldade em dissociar as personae publicae das priuatae quanto ao exercício 

de poderes legítimos é um assunto recorrente nas fontes. Quando assumia uma 
magistratura, o indivíduo continuava a exercer outros papéis sociais, como pai, 
marido, filho, etc. Magistrados estavam também vinculados às redes de amicitia e 
patronato, que apesar de não serem regulamentadas juridicamente, não se 
materializavam à parte das questões legais. Tal como expôs George Mousouraskis 
(2012: 1-84), o direito privado [ius priuatum], em Roma, se desenvolveu muito mais 
rápido que o direito civil [ius ciuile]. Nos séculos I a.C e I d.C, as fronteiras entre esses 
papéis não pareciam totalmente claras nem aos próprios romanos e constantemente 
geravam conflitos entre diferentes esferas hierárquicas26. Esses conflitos começaram 
a ficar mais intensos e complexos na medida em que o Império se expandiu, tanto 
territorialmente, quanto ao tocante ao número de cidadãos, novas províncias foram 
anexadas e mudanças importantes ocorreram em âmbito militar, modificando 
sensivelmente a forma como os romanos lidavam com as relações de patronato mais 
tradicionais, as posições de comando e com a amplitude das redes de clientela que se 
formavam (Williamson, 2005).  

 
A associação de maiestas com senatus pode ser vista como um resultado dessas 

mudanças. Isso se torna ainda mais relevante, quando se tem em conta que não há 
vinculações diretas de maiestas com o Senado em fontes bibliográficas latinas escritas 
antes de 31 a.C. Todas as treze associações desse tipo se deram após a data 
mencionada e através dos termos pater e senatus. Esse aumento percentual da 
associação com os senadores veio acompanhado de outro, que vinculava do conceito 
de maiestas a particulares – cidadãos que não ocupavam nenhuma posição 

                                                           
26 Como por exemplo, o caso de Caio Fláminio, descrito por Cícero, em De Inventione (Cic. Inv. 2. 52). 
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juridicamente concedida pelo populus ou pelo Senado – todas as 23 associações desse 
tipo foram encontradas em obras escritas entre 31 a.C e 68 d.C27.  

 
Um desses autores foi Veléio Patérculo. Em duas passagens, Veléio vincula 

diretamente maiestas e o exercício do poder pelo Senado. Na primeira delas, Vell. Pat. 
2.89.3, o historiador do período tiberiano afirma que ao fim das Guerras civis “foram 
restituídas a força das leis, a autoridade dos juízes e a maiestas do Senado” [vis legibus, 
iudiciis auctoritas, senatui maiestas, imperium magistratuum ad pristinum redactum modum, 
tantummodo octo praetoribus adlecti duo]. Em outro trecho, Veleio (Vell. Pat. 2.126.2) - ao 
realizar um balanço dos dezesseis anos do governo de Tibério até a época em que 
escrevia - afirma que dentre os grandes méritos daqueles tempos estavam “o 
comprometimento com a autoridade dos magistrados, com a maiestas do Senado e 
com a gravidade dos julgamentos” [accessit magistratibus auctoritas, senatui maiestas, iudiciis 
gravitas]. Veleio relaciona a estabilidade após as guerras civis com a grandeza do poder 
do Senado - maiestas senatus - e a limitação jurídica do mando dos magistrados - 
imperium magistratuum ad pristinum redactum modum. Isso, segundo ele, parece se manter 
durante o governo de Tibério. É importante notar que nas falas de Veléio Patérculo, 
a maiestas senatus assume um papel muito próximo àquele da maiestas populi Romani, 
apontando uma predominância do poder do Senado e se relacionando diretamente 
com a aplicação legítima desse poder através da atuação dos magistrados.  

 
Essa postura é constante nas fontes entre 31 a.C e 68 d.C e pode ser vista 

também em Valério Máximo, que escreveu mais ou menos no mesmo período de 
Veleio Patérculo. As associações realizadas por esse autor oferecem, ainda, maior 
materialidade política ao paralelo entre maiestas e senatus, já que elas se apoiam em dois 
exempla. O primeiro deles é o de Publio Vatínio, que durante a Terceira Guerra 
Macedônica, segundo Valério Máximo, foi preso por desprezar a maiestas do Senado 
[maiestatis eius et amplitudinis contemptor] (Val. Max. 1.8.1). Já na segunda passagem, 
Máximo citou brevemente o cursus honorum de Marco Pórcio Catão, conhecido como 
Censor, cuja glória aumentou a maiestas senatus e gerou descendentes ilustres (Val. Max. 
3.4.6.5). Cabe notar que a maiestas diminuída na primeira associação, não é a do populus, 
mas a do senado, assim como aquela que é aumentada pela dignidade de Catão, o 
Censor, no segundo trecho citado da obra de Valério Máximo é a maiestas desse 
mesmo Senado.  

 
As associações diretas de maiestas com senatus aparecem pela primeira vez 

dentre as fontes analisadas em Tito Lívio (Liv. 2.27.12). A vinculação aqui foi com a 

                                                           
 
27 Liv. 4.8.5; Liv. 4.48.7; Liv. 5.14.5; Liv. 5.41.8; Liv. 6.6.7; Liv. 6.40.4; Liv. 7.22.9; Liv. 28.35.6; Ov. Ars am. 
3.407; Vell. Pat. 1.10.3; Val. Max. 2.10. init; Val. Max. 2.10.2 [2]; Val. Max. 2.10.4 [2]; Val. Max. 2.10.6 [2]; Val. 
Max. 6.6.1; Petron.Sat. 57.10.2; Sen. Ep. 47.8.8; Luc.Phar. 4.341; Luc. Phar. 7.681; Luc.Phar. 8.760.  
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palavra pater28. Nessa passagem, Lívio representou a fúria de Ápio Cláudio por 
nenhum cidadão ter respondido a convocação para a guerra contra os sabinos. Esse 
manifesto do populus se dava em meio a demandas por leis que abrandassem a grande 
quantidade de endividamentos, naquilo que seria posteriormente conhecido como 
primeira secessio plebis, em 494 a.C. Como Ápio Cláudio ocupava o consulado, a 
magistratura de mais alta posição dentro do Senado, aquela atitude também feria sua 
própria dignidade pessoal. Assim, em sua fala, disse que se vingaria daqueles que 
diminuíram a maiestas patrum e a sua própria [se unum et suae et patrum maiestatis vindicem 
fore]29.  

 
Essa vinculação entre maiestas e pater/senatus também aparece em Lívio através 

de um sentido mais geral, no qual a dignidade do Senado foi exposta como um motivo 
para sua grandeza e para a legitimidade do exercício do poder por esse ordo. Nas três 
vezes que isso acontece, porém, o historiador afirmou que o Senado concedeu esse 
poder a um indivíduo de dignidade comprovada. Por exemplo, em Liv. 6.6.7, essa 
maiestas foi transferida a Camilo, que assumiu a magistratura de ditador. Nessa 
passagem, os senadores, segundo Lívio, submeteram-se ao imperium desse homem 
convencidos de que a maiestas pessoal de Camilo não ofereceria nenhuma detração às 
deles próprios. Em seguida, em Liv. 8.34.1, a maiestas senatus estava com Fábio 
Máximo, que havia estabelecido uma espécie de consenso sobre sua figura30 diante 
das acusações de insubordinação por parte do ditador Lúcio Papírio Cursor. Por 
último, em Liv. 3.65.5, o exercício moderado do poder pelos cônsules Marco Gegânio 
Macerino e Caio Júlio é o que conservou a maiestas senatus31.  

 
A obra de Tito Lívio ajuda a ilustrar essa apropriação da maiestas de maneira 

muito eficiente. O historiador romano utiliza o conceito de maiestas de forma bastante 
fragmentada. Ele associou-o aos mais diversos agentes responsáveis pelo exercício do 
poder político na história de Roma, inserindo-os em um campo de disputas que 
envolveu movimentos legítimos e ilegítimos nos quais esses mesmos agentes 

                                                           
28As associações referentes a maiestas patrum em Lívio parecem estar em grande medida conectadas ao conflito 
entre patrícios e plebeus. Nessas, o sentido de maiestas sempre remete a uma soberania e a uma dignidade 
superior perdida pelos patres em detrimento da ascensão da plebe. Cf. Liv. 4.2.4; Liv. 4.2.10; Liv. 6.40.3.  
 
28 De acordo com Lívio, Fábio Máximo possuía em seu favor, “a maiestas do Senado, o favor do povo, o apoio 
dos tribunos e a lembrança do exército” [senatus maiestas, favor populi, tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus]. 
Essa postura é parcialmente repetida em Liv. 22.3.4.2.  
29 T. Quinto Cincinato (Liv. 3.3.69) e Ápio Cláudio – novamente (Liv. 2.61.4) - também aparecem vingadores 
da maiestas dos patres.  
 
30 De acordo com Lívio, Fábio Máximo possuía em seu favor, “a maiestas do Senado, o favor do povo, o apoio 
dos tribunos e a lembrança do exército” [senatus maiestas, favor populi, tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus]. 
Essa postura é parcialmente repetida em Liv. 22.3.4.2.  
 
31 Em outra passagem, que não faz uma associação direta com a maiestas do Senado, Tito Lívio (9.26.20) narrou 
o discurso de Caio Mênio aos cônsules. Mênio atribui ao Senado e não ao populi a fonte de orientação desses 
magistrados [si vobis datum ab senatu negotium fuerit]. 
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exerceram influência32. Em grande medida, as inúmeras crises internas pelas quais 
passou a res publica, retratada por Tito Lívio, foram ocasionadas por sucessões de 
desequilíbrios nessa ordem baseada em múltiplas maiestates. Assim, esse conceito se 
conectava diretamente às diferentes dignidades estabelecidas, mas também a um 
campo aberto de disputas políticas. Essas disputas, na colossal história liviana, 
apareceram dominadas momentaneamente – dentro da longa duração retratada – por 
diferentes agentes ou grupos33.  

 
Essa, ao que parece, é outra perspectiva inovadora nas fontes escritas 

posteriormente a 27 a.C: a personificação da maiestas pública em indivíduos que não 
exerciam magistraturas e só se pautavam na dignidade pessoal como justificativa para 
o exercício do poder. Diretamente relacionada a essa questão, o próprio Tito Lívio 
(Liv. 4. 8. 5. 4), descreveu a criação da ditadura, como magistratura extraordinária34. 
Segundo esse historiador, embora esse cargo fosse inicialmente sem importância [rem 
parvam] ele foi aceito para aumentar o número de magistraturas patrícias, e pela 
perspectiva de que a maiestas do ditador fosse aumentada, na medida em que aqueles 
que ocupassem essa posição o fizessem com honra [id quod evenit futurum, credo, etiam 
rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent]. Outras 
referências em Lívio caminham nesse mesmo sentido, ao relacionarem maiestas a 
dignitas35 e a honos36 de particulares.  

 
Em suma, pôde-se observar nas passagens catalogadas existiram, desde a 

segunda metade do século I a.C, dois processos concomitantes: 1) de absorção do 
conceito de maiestas populi Romani pela aristocracia senatorial: 2) de personificação da 

                                                           
 
32 Para Lívio, cada ordo tinha sua própria maiestas, que deveria ser inviolável, na medida em que a libertas, 
característica essencial da res publica, só existiria na fragmentação dessas maiestates – na incapacidade de 
sobreposição e domínio de uma sobre as demais. Em Liv. 3.63.11, por exemplo, o historiador atribuiu o bom 
funcionamento da res publica ao equilíbrio da maiestas contida em cada uma dos ordines: “a liberdade dos cidadãos 
da comunidade e a equidade da lei [só] existiriam se cada ordem conservasse seus direitos e sua maiestas” [Ita 
demum liberam civitatem fore, ita aequatas leges, si sua quisque iura ordo, suam maiestatem teneat.]. 
33 Considerando isso, se em determinados momentos a maiestas dos reis é transferida aos cônsules (Liv. 4.3.9.5), 
algo que se materializa em um domínio excessivo desses magistrados sobre os demais, em outros, observa-se a 
submissão da maiestas consulum à maiestas populi (Liv.2.7.7.5), ou a magistrados inferiores (Liv. 2.57.3; Liv. 31.49.1) 
e até mesmo a particulares (Liv. 10.15.9).  
 
34 A leitura feita por John Rich (2012) sobre o Principado pode ser associada à maneira como a ditadura aparece 
em Tito Lívio: como a transferência da maiestas do Senado a particulares em momentos de colapso na ordem 
pública. É justamente nesses momentos que os senadores assumem a própria incapacidade coletiva de gerir a 
res publica e passam essa responsabilidade a outro indivíduo, de dignidade comprovada e supostamente superior 
aos demais. Obviamente que para isso era necessário certo consenso. Lívio parece identificar esse consenso 
sob figuras diversas. O que parece ser diferente a partir de Augusto, no entanto, é que esse exercício de 
transferência parece ter se repetido constantemente, através da renovação regular dos seus poderes (Cf. Tac. 
Ann.I, 1), na medida em que eram justificados através de um estado de emergência permanente.  
 
35 Cf. Liv. 4.48.7; Liv. 5.14.5; Liv. 5.41.8. 
 
36 Cf. Liv. 7.22.9. 
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maiestas pública. Essas mudanças se materializam na estrutura discursiva das obras, 
conectando-se à dignidade pessoal de cidadãos influentes. Isso pode ser observado, 
ainda que sutilmente, já no Bellum Ciuile, de Júlio César37, mas se tornou uma 
associação direta e recorrente em obras escritas após 27 a.C. Dessa forma, parece 
coerente pensar nessa questão, juntamente com o esvaziamento da ideia de maiestas 
populi Romani como capacidade de ação política direta do povo. Como demonstrou 
Callie Williamson, o século I a.C ficou marcado por uma multiplicação de grupos e 
lideranças políticas na condução do Império. Isso definiu uma política de dissenso, 
marcada por constantes conflitos dentro e fora do campo jurídico (Williamson, 2005: 
388).  

 
Segundo Williamson, a política romana durante aquela época assumiu um 

caráter mais truculento e personalista, o que acabou gerando uma série de tensões, 
apropriadas por lideranças aristocráticas, que minaram de maneira progressiva e 
contínua as possibilidades jurídicas de organização e exercício da maiestas populi Romani 
(Ibid.: 379). Alguns desses conflitos e tensões parecem ter sido resolvidos com o 
Principado, outros continuaram. Diante desse novo cenário, o conceito de maiestas 
adquiriu uma maior associação com o Senado - ordo que passava a funcionar como 
elemento legitimador das magistraturas públicas - bem como uma maior dependência 
de autoridades particulares. Pelo menos naquilo que pode ser induzido através da 
maiestas, o Principado representou parte de um processo contínuo– e não uma ruptura 
– de personificação e apropriação da maiestas populi, tal como o próximo tópico tentará 
demonstrar.  

 
 

5. Maeistas Principium: a centralização do poder personificado 
 
 
Em 14 d.C, com a morte de Augusto, uma inscrição monumental, bastante 

mais longa do que o usual, coligindo os principais feitos desse imperador, foi 
espalhada em diversas partes do Império Romano, tanto em grego, como em latim. 
Como parte desse documento, o princeps escreveu o que pode ser considerado uma 
espécie de autobiografia, conhecida posteriormente como Res Gestae Divi Augusti 
(Corassin, op. cit: 184). Augusto não utiliza a palavra maiestas nenhuma vez na Res 
Gestae. Não há, também, em nenhum momento da história do período uma 
transferência legal que permita ao imperador possuir a maiestas populi Romani ou a 

                                                           
 
37 Dean Hammer (2017: 37) destacou que ao mobilizar tropas contra o Senado, Júlio César justificou legalidade 
da sua ação - mesmo que ele não afirmasse isso diretamente através do uso da palavra maiestas - na defesa da 
maiestas populi, e no suposto reconhecimento - implícito no discurso cesariano – por parte do populus de que ele, 
César, tinha a dignidade pessoal necessária para exercer o poder e restaurar a ordem pública (Caes. Civ.1.9.2; 
Ces. Bell. Civ. 1. 8. 3). 
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maiestas senatus38. No entanto essa apropriação pode ser vista de forma discursiva ao 
longo de toda obra. Essa opção – de não utilizar maiestas na obra – parece de acordo 
com o pensamento político do principado de Augusto, que se esforçou em estabelecer 
uma imagem de res publica restituta juntamente com a identificação do princeps como 
um cidadão comum, mas de dignidade mais elevada que os demais, dentro da 
comunidade (Wallace-Hadrill, 1982: 32-48).  

 
Nesse sentido, a não utilização de maiestas nessa obra, fala mais sobre os 

governos de Augusto e de Tibério - sob o qual foi difundida -, do que se esse conceito 
fosse associado diretamente com as imagens desses imperadores, pois, tal como expôs 
Maria Luiza Corassin, a Res Gestae:  

 
 

“(...) evidentemente não é um testemunho imparcial, mas a imagem que 
ele desejava transmitir é tão ou mais informativa que os dados factuais. 
Neste caso é também evidente que Augusto não menciona os eventos e as 
recordações que ele preferia esquecer ou que não combinavam com a 
imagem que ele desejava construir. Res gestae já é um desfecho para a 
consolidação da imagem de Augusto como um exemplum” (Corassin, 2004: 
185).  

 
 
As questões vinculadas à maiestas, implícitas na Res Gestae, podem ser 

observadas de forma mais explícita nas obras escritas no período augustano. Três das 
nove passagens que associam diretamente princeps e maiestas entre 31 a.C e 68 d.C são 
referentes a obras escritas durante o governo de Augusto. A primeira delas, atribuída 
a Horácio, talvez seja a que mais se aproxima da ideia da Res Gestae. Em uma carta 
dirigida ao próprio imperador, Horácio expôs de maneira interessante como a maiestas 
romana se elevava junto com a maiestas augustana:  

 
 

(...) nec sermones ego mallem  
repentis per humum quam res componere gestas  
terrarumque situs et flumina dicere et arces  
montibus impositas et barbara regna tuisque  
auspiciis totum confecta duella per orbem,  
claustraque custodem pacis cohibentia Ianum  
et formidatam Parthis te principe Romam,  
si, quantum cuperem, possem quoque; sed neque paruom  
carmen maiestas recipit tua, nec meus audet  
rem temptare pudor, quam uires ferre recusent.  

                                                           
38 Apesar disso, em tese, ele poderia reivindicar a maiestas diretamente de diversas formas: 1) pelo exercício do 
poder através das magistraturas - como o consulado; 2) ou posteriormente pela sacralidade do poder tribunício, 
ou do imperium proconsulare maius, que lhe são atribuídos de forma vitalícia; 3) ainda poderia simplesmente, tendo 
em conta sua supremacia sobre os demais alegar que representava a maiestas populi romani (Hammer, 2017: 34). 
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(Hor. Epist. 2.1.250-259). 
 
(...) e eu nem preferiria [escrever]  
discursos arrastados por terra a compor tuas gestas,  
e cantar lugares da terra, rios e cidadelas  
fundadas nos montes e reinos bárbaros e, sob teus  
auspícios, as batalhas travadas pelo mundo inteiro,  
e as portas fechadas com o guardião da paz, Jano,  
e Roma temida, com tu por líder, pelos Partos,  
se eu também pudesse quanto desejasse. Mas nem tua  
majestade aceita um pequeno poema, nem ousa meu 
 pudor tentar uma coisa que minhas forças recusam carregar39.  
(Trad. Picollo, 2015) 

 
 

Esse trecho gera uma ambiguidade quase topológica entre guerra e paz, na qual 
a primeira só é alcançada através da segunda. Augusto foi o responsável por ter 
estabilizado o mundo inteiro [orbem] através de seus empreendimentos militares. No 
entanto, não foi chamado de imperator, como era de se esperar, e sim de princeps [te 
principe], algo que destacou sua civilidade. Horácio desenvolveu esse raciocínio, 
destacando que ao mesmo tempo em que Augusto age como Jano, o guardião da paz, 
é temido [fomidatus] pelos Partos. É esse temor ao princeps que leva ao temor a Roma 
– e não o contrário, algo que deixa claro o aspecto pessoal que a res publica adquirira40. 

 
Essa reverência quase religiosa também é observável nas três citações 

atribuídas a Ovídio41. As associações ovidianas são do período final do governo de 
Augusto e sua abordagem segue um caminho diferente das Res Gestae e do próprio 
Horácio, ao apontarem explicitamente um caráter mais direto no exercício do poder 
e na superioridade do princeps sobre os demais. Por exemplo, em Ov. Trist 2.1.512, o 
poeta destacou as leis de adultério formuladas durante o governo augustano. Dentro 
desse contexto, relacionou a maiestas de Augusto com a ideia de grandeza e beneuolentia 
ao afirmar que o princeps tem a capacidade de observar todo mundo e favorecer a 
todos42 [maiestas adeo conlis ubique tua est/luminibusque tuis, totus quibus utitur orbis]. Já em 

                                                           
39[Nec sermones ego mallem repentis per humum quam res componere gestas terrarumque situs et flumina dicere et arces montibus 
impositas et barbara regna tuisque auspiciis totum confecta duella per orbem, claustraque custodem pacis cohibentia Ianum et 
formidatam Parthis te principe Romam, si, quantum cuperem, possem quoque; sed neque paruom carmen maiestas recipit tua, nec 
meus audet rem temptare pudor, quam uires ferre recusent]. 
40 Esse sentimento indicado pela palavra formido [- onis] também sugere reverência (OLD, 1968: 723) e tem 
associações diretas com a maiestas divina. 
 
41 Como afirmou Maria C. de Souza Pimentel (2018: 6), Ovídio recorrentemente se colocou como vítima da ira 
dos deuses para ilustrar a fúria do próprio imperador – Augusto. Diante disso, assumiu, em todas suas obras 
no exílio, uma postura que misturou piedade (pietas) e temor (timor). 
 
42 O discurso de Vitrúvio, no prefácio da obra De architectura, é dedicado ao imperador e tem uma abordagem 
muito direta para falar do poder de Augusto. Nele o autor declara que a "mente e o nome divinos" [divina tua 
mens et numen] de Augusto possuíram "o império do mundo" [imperio potiretur orbis], todos os povos estavam 
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Pont. 2.8.30, Ovídio estendeu a associação com a maiestas para a familia Caesaris, 
louvando Augusto junto a Lívia e Tibério. Apresentou os três como uma tríade, que 
compartilhava o governo da res publica43. 

 
Ovídio também viveu os primeiros anos do governo de Tibério. Em Pont. 

4.9.68, destacou a superioridade do mando [imperium] do novo Augusto, chamando-o 
de cônsul mais poderoso [summo consule44]. Os escritos ovidianos denotam que esse 
mando foi multiplicado pela capacidade do imperador em agir como patrono45, ou 
seja, de conceder favores (beneficiis). É justamente essa capacidade de ação que fez o 
poeta se referir ao princeps como auctor46. Se pensarmos que, mesmo no exílio, Ovídio 
certamente teve acesso ao testamento de Augusto, essa fala pode ser uma referência 
à RG. 3447: ao destacar a superioridade do mando de Tibério, juntamente com sua 
capacidade de gerar benefícios, ele reconhece a posição superior do novo princeps, e 
legitima a transição de poder. 

 
Essa posição pode ser vista com mais clareza na obra de Veléio Patérculo. Em 

Vell. Pat. 2.124.1, o historiador destacou que, a despeito do temor de todos pela ruína 

                                                           
esperando suas ordens, o Senado e o povo estavam sendo governados por seus pensamentos e conselhos e o 
imperium antigamente detido por seu pai César passou agora para o seu poder (Vitr. 1. praef. 1-2). 
 
43 Nesse trecho, Ovídio atribuiu maiestas a Lívia, que como a companheira perfeita de Augusto, não exerce esse 
atributo de maneira opressiva para seu marido [et cui maiestas non onerosa tua est]. Em Femina Princeps: Livia in Ovid’s 
Poetry. Thakur desenvolveu a ideia de que Lívia aparece em Ovídio como a mater patriae, o paralelo feminino ao 
poder augustano. Segundo ela, isso indicaria que a influência de Lívia na condução do principado era 
comparável à de Augusto, e posteriormente à de Tibério: “na medida que a hierarquia da família imperial foi 
estendida para se tornar a do Estado, o papel de Livia na domus augusta expandiu-se para além dos limites do 
lar” (THAKUR, 2014: 207). Isso faz sentido em grande medida. No entanto, pensando no âmbito da maiestas, 
Lívia parece-nos mais conectada à ideia de maiestas matronarum, exposta em Afr.Tog. 326 e Liv. 34.2.8. A imagem 
de Lívia (mater) parece ser derivada diretamente da maiestas augustana. Assim, quando Ovídio fala que a maiestas 
da mater se projeta sob a domus Caesaris sem oprimir o pater, ele admite a influência positiva de uma matrona sobre 
sua própria casa. Além disso admite a influência dessa casa sobre o Império. Esse é um elogio duplo, pois 
também funciona como uma maneira de elogiar a não opressão de Augusto sobre a res publica e o controle do 
imperador sobre sua familia. Como Augusto, Lívia agia em sintonia dentro da domus caesaris.  
44 Tibério ocupou seu 3º consulado em Janeiro de 18 d.C. 
 
45 A ação referida por Ovídio é a indicação de Públio Pompônio Grecino e Caio Norbano Flaco ao consulado. 
Como destaca Francesca K. A. Martelli, em Ovid's Revisions: The Editor as Author (2013: 204), o fato desse poema 
ter sido publicado após a morte de Augusto e de Flaco e Grecino serem nomeados cônsules em 15 e 17, 
respectivamente, o que leva a crer que era endereçado ao novo imperador, Tibério. 
 
46 Diante disso, convém destacar que o próprio título Augustus, derivado do verbo augere, tem a mesma raiz 
etimológica de auctor, que se refere àquele quem cria, quem é o primeiro a iniciar alguma atividade ou quem 
funda algo (BENVENISTES, 2016, p. 429). A auctoritas assim está diretamente conectada ao poder (potestas), 
na medida em que faz parte da iniciativa do auctor. Considerando isso, parece coerente que maiestas seja: 
“inequivocamente um tipo de autoridade. Não é soberana no sentido de possuir ou derivar de uma vontade 
absoluta e incondicional. Está relacionada com o invocandum na justificação do poder, estão localizados na 
estrutura discursiva da maiestas populi Romani” (HAMMER, 2017: 33).  
 
47 Em RG. 34 Augusto supostamente atribui a sua posição à sua auctoritas superior. Para mais sobre esse debate 
cf. Galinsky, 1996 e como contraponto mais recente cf. Rowe, 2013.  
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do mundo [cuius orbis ruinam timueramus] após a morte de Augusto, a ordem pública 
permaneceu sem distúrbios [eum ne commotum quidem sensimus]. Isso, segundo Veleio, se 
deu graças a maiestas de Tibério, que foi motivo suficiente para a união de todos 
[tantaque unius viri maiestas fuit], tanto os bons, como os maus homens, sem a 
necessidade de um conflito armado [nec pro bonis neque contra malos opus armis foret]. O 
historiador destaca que, diante desse contexto, o único momento de agitação do 
Senado e do povo foi, justamente, para que Tibério assumisse o lugar do pai, tendo 
em vista que ele desejava ser apenas um cidadão comum e não o primeiro entre todos 
[illius, ut potius aequalem civem quam eminentem liceret agere principem]48. 

 
Em outra passagem de sua obra (Vell. Pat. 2.89.3) Veléio Patérculo ainda 

destacou que a reverência à maiestas de Tibério era o que garantia seu poder de mando. 
O historiador novamente deixou clara a resistência desse imperador em se colocar 
acima dos demais, algo que o levou a se retirar de Roma e supostamente da vida 
pública. No entanto, se referindo sobre os anos que Tibério passou em Capri, Veleio 
afirmou que a vida privada não afetou a grandeza do princeps. Prova disso foi que os 
procônsules e legados o visitavam privadamente e submetiam suas fasces [fasces suos 
summiserint] em reconhecimento seu mando [imperium] era superior ao deles, que 
mesmo quando retirado da vida pública [otium]. O mais interessante nesse trecho, no 
entanto, é a fundamentação da maiestas tiberiana. Essa é exposta como pública, mesmo 
estando Tibério, nesse momento, recebendo como um cidadão privado os 
magistrados responsáveis por representar a res publica49. Fica claro o argumento de 
Veleio sobre a legitimidade concedida: são os senadores, os magistrados e o povo que 
reconhecem a maiestas de Tibério. Isso independe da sua vontade de exercer ou não o 
mando50. 

 
A questão da sobreposição em torno do público e do privado também fica 

evidente em uma obra de Sêneca: De Clementia. Nela, Sêneca (Clem, 14. 2) atribuiu 
grande importância ao título de pater patriae, em referência a concessão dessa honraria 
ao imperador Nero. O filósofo destaca a gravidade desse título: enquanto todos os 
outros epítetos dados aos governantes são honorários e visam alimentar as maiestates 
ambiciosas desses indivíduos, a patria potestas é uma responsabilidade que obriga o 

                                                           
 
48 Esse cenário pode ser associado com as ideias de John Rich, sobre a posição superior do princeps ser justificada 
por um estado constante de emergência (Cf. Nota 35). No caso de Tibério, o estado de emergência era a morte 
do seu pai, que causaria certamente um desequilíbrio nos poderes, algo que perturbaria a ordem das coisas. Nas 
palavras de Veleio Patérculo, esse temor por parte do Senado e do povo fez com que o César desistisse de ser 
um simples cidadão e assumisse o lugar de Augusto. Assim, ele estabilizou o orbis através da sua maiestas, sem a 
necessidade de conflitos armados.  
49 Isso é algo que fica claro com a frase: “se é que sua maiestas em alguma vez privada foi” [si illa maiestas privata 
umquam fuit]. 
 
50 Essa mesma perspectiva é ilustrada por Valério Máximo, em um cenário e com personagens diferentes. Em 
Val. Max. 5.5.3, ao narrar a morte de Druso, irmão de Tibério, o autor afirmou que, moribundo, Druso pediu 
para que sua tenda fosse erguida ao lado da do irmão, para que abandonasse a sua vida enquanto se submetia à 
maiestas do irmão [eodemque tempore et fraternae maiestati cessit et uita excessit].  
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governante a ter “grande comedimento em consultar os filhos e colocar seus próprios 
interesses depois dos deles” (Trad. Ingenborg Braren, 2013) [quae est temperantissima 
liberis consulens suaque post illos reponens]. Nesse trecho a res publica foi exposta como uma 
grande domus, da qual o princeps era o pater. Esse papel exigia reverência, mas também 
lhe eram atribuídas funções, que deveriam prezar pelo bom funcionamento dessa 
casa. Uma dessas funções, de acordo com Sêneca era ouvir os filhos e colocar seus 
interesses individuais atrás dos interesses coletivos. A relação entra a maiestas principis 
e a maiestas patris se assemelha em grande medida àquela usada por Lívio para se referir 
aos senadores. O pater patriae, além do pai da pátria era o pai dos patres, os senadores, 
sendo-lhe atribuídas as responsabilidades sobre a ordem pública, mas também agir 
com benevolência para com seus filhos. 

 
Em resumo, o que pode ser dito sobre a relação entre o conceito de maiestas e 

a ascensão dos principes como personagens centrais na dinâmica política romana? Em 
primeiro lugar, apesar de Augusto não se referir a maiestas nas Res Gestae, o maior 
esforço feito por ele não foi em disfarçar a superioridade do poder exercido, mas em 
provar que essa superioridade foi desempenhada de maneira legítima, fruto de uma 
concessão unânime e reconhecimento universal de sua autoridade, no lugar de uma 
usurpação e imposição tirânica. Se quisesse realmente se colocar como mais um 
senador, Augusto não teria escrito uma inscrição inusualmente longa para falar o tanto 
que fora, em vida, superior em dignidade e beneuolentia. Dessa maneira, uma pergunta 
se tornou central: o que legitimava essa superioridade? O reconhecimento. Não havia 
dignitas em usurpar o poder. Assim como também não havia mérito no autoelogio. 

 
Por isso, Augusto se esforça nas Res Gestae para evidenciar que a maiestas publica 

esteve “automaticamente” conectada à sua própria dignidade pessoal e a sua 
capacidade de distribuir favores e organizar a res publica. Como visto anteriormente, 
quando se reconhecia a posição superior de alguém também se reconhecia que esse 
ser superior teria não só a capacidade, mas também o interesse em agir em prol da 
ordem pública. Essa conexão - assim como o reconhecimento da sua dignidade e 
beneuolentia - era algo que cabia aos outros, não ao próprio detentor do poder fazer. 
Diante disso, parece inteligível que o uso do conceito de maiestas para designar o 
princeps apresente uma conotação de superioridade que nem sempre era aceita ou 
propagada explicitamente pelos governantes. A maiestas dos príncipes era parte da 
maiestas pública, pois o princeps era, em tese, um guardião, aquele que agia sempre em 
prol da res publica, representando assim tanto os interesses do populus, como do Senado. 

 
Tudo isso reverbera em outras obras, não só durante o governo de Augusto, 

como também nos posteriores. O louvor de Horácio e Ovídio sempre tem em conta 
a capacidade de Augusto em organizar o orbis - seja através de guerras ou de leis - e de 
realizar favores àqueles que eram merecedores. As passagens de Veleio Patérculo 
reconhecem a mesma coisa em Tibério e destacam que era essa dignidade superior 
que gerava reuerencia e impedia o imperador de ser um simples priuatus. O fato de 
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nenhuma das obras dos governos de Caio Calígula e Cláudio associar maiestas ao 
princeps é bastante significativo e condizente com a política desses dois imperadores 
quanto ao crimen maiestatis51. No entanto, a passagem de Sêneca mostra que não há 
retrocessos na vinculação do princeps com a maiestas pública, mas um processo 
constante de associação, da qual o governante não era somente o primeiro dentre os 
ciuis, mas um pater que deveria gerir a res publica como uma domus. 

 
 

6. Conclusão 
 
 
Este artigo procurou construir o argumento de que maiestas foi apropriada e 

[ou] rejeitada por uma grande diversidade de grupos, que procuraram utilizar de sua 
associação ou dissociação para consolidar discursivamente relações de dominação 
diante dos conflitos estabelecidos na expansão e integração do Império Romano e da 
necessidade de adaptar estruturas políticas internas e externas a esses processos. Essas 
apropriações se materializaram, metaforicamente, na ilustração da própria relação de 
culto que os romanos tinham com os deuses e na importância da religião para a 
constituição da sociedade romana. Além disso, também foram peças importantes para 
a legitimação e justificação da dominação dos próprios romanos diante de nações 
estrangeiras e do suposto controle exercido por eles sobre o mundo mediterrâneo. 

 
Diante dessa perspectiva externa, maiestas se associou não só ao poder militar 

de mando dos romanos, mas também à responsabilidade e a capacidade desse povo 
em gerar benefícios, levar civilização, paz e ordem ao “mundo exterior”, provocando 
- ou exigindo - reverência daqueles que estavam sob sua tutela. Nesse ponto, as 
associações com maiestas populi Romani ganham um sentido importante na integração 
do Império ascendente, que passa, em pouco tempo, a exercer poder sobre uma 
enorme diversidade de culturas e territórios. Dentro de uma perspectiva interna, 
maiestas foi apropriada pelos diversos “graus de poder” (Hammer, 2017: 16) da 
estrutura política romana. Isso obedeceu a um sentido bastante próximo da acepção 
original do termo e serviu para designar a indivisibilidade da res publica, legalmente 
dividida em diferentes ordines e instâncias de exercício do poder. Essa apropriação 
gerou o termo maiestas populi Romani, que indicou, dentro daquela sociedade, o 
consenso supremo entre os ciues sobre a divisão de poderes e as decisões oficiais da 
res publica. 

 
Até esse ponto, Richard Bauman, parece estar certo quando afirmou que o 

conceito de maiestas populi Romani, em uma perspectiva técnico-legal permaneceu 
inalterado desde a sua criação até o Principado de Augusto, caracterizando-se como 

                                                           
51 A condenação pelo crimen maiestatis foi suspensa durante diversos momentos entre 8 d.C e 69 d.C como no 
início dos governos de Calígula, todo governo de Cláudio e boa parte do governo neroniano. Cf. Bauman, 1974: 
192-225. 
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“único ponto focal do crimen maiestatis populi Romani imminutae” (Bauman, 1963: XIII). 
Dentro de uma perspectiva jurídica, realmente não houve nenhuma substituição desse 
conceito pelas ideias de maiestas Caesaris, maiestas senatus, maiestas princeps, ou qualquer 
outra. Isso não pareceu mudar durante o decorrer da dinastia Júlio-Cláudia. Como o 
próprio Bauman (Ibid.: III-XVII) destacou, uma mudança desse tipo significaria uma 
admissão legal de que Augusto se tornara uma personificação do poder, e que a res 
publica era na verdade uma res priuata. Algo desse tipo iria totalmente contra a proposta 
central do pensamento político do governo augustano, que consistia na ideia de res 
publica restituta. 

 
Essa personificação foi, na verdade, amparada em uma espécie de direito 

meritocrático de mando, que se pautava no consenso para o reconhecimento do 
poder52. Durante a República Tardia esse consenso bem como um certo grau de 
indivisibilidade, que permeavam a ideia de populus Romanus, ficaram cada vez mais 
difíceis de serem mantidos de forma sustentável pelas diferentes esferas de poder, 
cada vez mais heterogêneas e conflitivas diante do processo de expansão imperial. 
Diante disso, o conceito de maiestas ajuda a compreender que a personificação da res 
publica foi um processo contínuo, que não termina e nem começa com Augusto. Ao 
mesmo tempo que era visível, esse processo foi constantemente negado por aqueles 
que tentaram se apropriar dessa maiestas reipublicae, na medida em que sua assunção 
significaria, dentro do sistema político, a diminuição da dignidade e dos poderes 
daqueles que o amparavam e lhes concediam legitimidade – seja o povo seja o Senado. 
Assim, parece coerente dizer que, durante o século I a.C, a maiestas Populi Romani foi 
apropriada semanticamente pelos mais distintos grupos, para afirmação de dignitates 
superiores e, consequentemente, legitimação de poderes de mando sobre os demais. 
Parece igualmente coerente que após 31 a;C, o princeps monopolizou essa apropriação, 
tornando-a progressivamente indivisível em relação à sua persona53. 

 
No entanto, por mais que isso tenha funcionado – embora nem sempre54 -, 

tanto no campo jurídico quanto ideológico, essa apropriação parece ter tido mais a 
ver com a supressão do poder popular do que com seu real exercício de representação. 
Augusto promoveu um golpe militar55, baseado em uma política de conciliação, que 

                                                           
52 Sobre a vinculação das crises políticas dos séculos II a.C e I a.C com movimentos de perda e tentativas de 
reconstrução de consensus Cf. Rosenstein,1993; Hölkeskamp, 1993; Flower, 2011. 
53 Sobre a questão da vinculação da maiestas publica com a casa imperial Cf. Yakobson, 2003.  
 
54 Basta lembrar os casos de Calígula e Nero, por exemplo, como casos de que a maiestas do princeps foi contestada 
de forma direta, não conseguindo se sobrepor de forma eficiente ao conflito político vigente. Cf. Winterling, 
2011.  
 
55 Considerando isso, a ideia de central de Ronald Syme em The Roman Revolution (1939: 349-369), que a 
revolução de Augusto foi um golpe militar de cunho aristocrático parece fazer sentido. Deve-se, no entanto, 
relativizar o nome de “revolução” para as mudanças decorridas a partir da ascensão augustana, na medida em 
que o que foi feito parece mais um movimento reativo para manutenção da ordem pública, conduzido de forma 
elitista, visando a manutenção dos privilégios de uma parte significante da elite política diante do avanço da 
participação popular efetiva durantes os séculos II a.C e I a.C. 
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teve como principais diretrizes a promoção de noui homines e a manutenção dos antigos 
privilégios da nobilitas tradicional. Isso se materializou de duas maneiras; 1) o princeps 
passou a ser visto como aquele que tinha maior dignidade e capacidade de decisão e, 
consequentemente, como responsável pelas escolhas dos principais magistrados e o 
destinatário da provocatio, o que restringiu consideravelmente a influência do populus.; 
2) com a ascensão do princeps, o Senado ratificava não mais as decisões do populus, mas 
os atos imperiais, emprestando-lhes autoridade (auctoritas). Os senadores também 
apresentavam maior capacidade de se mobilizar devidamente como fonte de 
legalidade para uma política que defendia os interesses de uma nova elite emergente, 
resultante das transformações provocadas pela expansão imperialista romana56. 

 
Considerando isso, certo esvaziamento político do termo populus pareceu ser 

paralelo à maior apropriação do conceito de maiestas para desenhar a emergência de 
poderes particulares – que não ocupavam magistraturas públicas. Esses indivíduos 
digladiavam - individualmente ou em grupo - dentro e fora do campo discursivo, 
usando das ideias de consenso e ordem para sustentar aspirações de mando extra 
ordinem. Durante os séculos anteriores ao Principado, isso gerou uma série de tensões, 
refletidas em campo político, jurídico-legislativo e social. Essas tensões cooperaram 
para a continuidade dos conflitos internos durante o século I a.C. Algumas delas 
parecem ter sido resolvidas parcialmente com a ascensão de Augusto e a 
personificação da maiestas publica - dentro desse conceito, mais amplo, entendemos 
que cabe incluir o povo e o Senado - em um só indivíduo, ao qual vão ser atribuídas 
dignidades e poderes excepcionais, mas também responsabilidades na manutenção da 
ordem e do equilíbrio na sociedade romana. Outras - como o caráter conflitivo e 
violento da competição aristocrática - vão continuar e algumas novas tensões vão 
surgir, na medida em que a maiestas do princeps dependia, em grande medida, modificou 
a hierarquia social imperial. 

 
 
7. Anexos57 
 
 

Tabela A 
 

                                                           
 
56 Convém destacar que mesmo a plebe urbana não constituindo a principal base social do novo regime 
augustano, o imperador nunca deixou de preocupar-se com ela, pois manter a plebe da capital tranquila sempre 
foi, como deve ter intuído logo, de fundamental importância para a securitas publica. 
57 Todas as tabelas são de responsabilidade do autor desse artigo. 
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Tabela B 

 
 
 
 

 
Tabela C 

 

Tipo
Tipo

Maiestas Maiestas 330%

Maiest. Pop. Maiest. Pop. -27%612/1983320/60

Antes de 27 a.C Entre 27 a.C e 68 d.C

Nº de 

Referências 

% de 

Referências

Nº de 

Referências 

% de 

Referências

60/258 23 198/258 77

Diferença nas Referências a Maiestas Populi  quando comparadas à referências totais à 

Difer.

(%)

Tipo Tipo

Maiestas Maiestas

Maiest. Pop. Maiest. Pop.

Nº de 

Referências 

em relação 

ao total

% de 

Referências

20/32 63 12/32 37

60/258 23 198/258 77

Referências a Maiestas Populi quando comparadas à referências totais à 

Maiestas

Antes de 27 a.C Entre 27 a.C e 68 d.C

Nº de 

Referências 

em relação 

ao total

% de 

Referências
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