
Secessios plebis de 494 a.C. e 287 a.C. 
 
“Em 494 a.C, a plebe - aqui entendida como os não patrícios mais necessitados, 
pequenos agricultores, artesãos, comerciantes e outros - se retirou de Roma em 
protesto, instalando-se no Monte Sacro e se recusando a atender o conclame 
consular para servir o exército até que suas demandas fossem atendidas. 
Secessio plebis de 287 a.C.” 
 
“Em 287 a.C., a plebe se revoltou contra o opressivo endividamento em massa 
que sofria e mais uma vez efetuou uma secessio. Tribunos da plebe haviam 
tentado criar leis regulamentando a questão das dívidas, mas as leis não tiveram 
efeito por obstrução da elite.”  
 
MENEZES, Priscila Moura Del Cima de Alvarenga. A origem e a evolução do tribunado da plebe 
na Roma republicana. PUC-RJ, 2012. Disponível em 
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