
Texto “Conquistas da plebe” 
Em 494 a.C., foi criado o Tribuno da Plebe. Os tribunos eram eleitos pela plebe e 

tinham o direito de propor leis ao Senado, de convocar sessões do Senado e de vetar 
decisões tomadas pelos senadores.  

Em 287 a.C., o Senado romano determina que as leis promulgadas pelos tribunos da 
plebe se estendiam a todos os romanos. 

 
Fonte: COLLARES, Marco Antônio. representações do Senado romano na ab urb condita libri de 
Tito Lívio: Livros 21 - 30. UNESP, Franca, 2009. Disponível em 
https://www.franca.unesp.br/Home/Pos-graduacao/marcoantonio.pdf Acesso em: 22/3/2019.  
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