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 Marco Fábio e Cnemo Mânlio, feitos Cônsules de Roma, venceram uma gloriosa 
batalha contra os Veios e os Etruscos, na qual foi morto Quinto Fábio, irmão do Cônsul, o 
qual, no ano anterior, também tinha sido Cônsul. Este exemplo permite entender como o 
ordenamento daquela cidade era apropriado a torná-la grande e como as outras repúblicas 
que se afastam das suas instituições se entregam ao engano. É que, ainda que os Romanos 
amassem intensamente a glória, nem por isso consideravam desonroso o obedecer hoje a 
quem ontem tivessem dirigido e a servir naquele exército onde antes tinham sido príncipes. 
Um tal costume é contrário à opinião, ordens e modos dos cidadãos do nosso tempo, e, em 
Veneza, ainda persiste este erro de um cidadão que teve um elevado cargo se envergonhar de 
aceitar outro de grau menor. E a cidade permite que se possa recusar, o que, podendo ser 
muito honroso para o próprio, é completamente inútil para o público, porque maior ânimo 
deve ter uma república e maior confiança depositar num cidadão que de um grau maior 
transita para um menor do que naquele que de um menor ascende a um maior. É que neste 
não pode racionalmente acreditar se não vislumbrar à sua volta homens que sejam de tanta 
respeitabilidade ou de tanta virtude que a inexperiência dele possa ser, com o seu conselho e 
autoridade, moderada. E se, em Roma, tivesse existido o costume que há em Veneza e 
noutras repúblicas e reinos modernos, quem tivesse sido Cônsul uma vez, não quereria mais 
servir nos exércitos senão como Cônsul e teriam acontecido infinitas coisas em desfavor da 
vida em liberdade. E, ainda, pelos erros cometidos pelos homens inexperientes e pela 
ambição que se sentiriam mais libertos para usar, não tendo conselheiros junto de si por cujo 
respeito temessem errar. Do que, tudo somado, resultaria assinalado prejuízo público. 
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