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RESUMO 

O tribunato da plebe foi fundamental para garantir a liberdade dos plebeus e para o 

amadurecimento das instituições republicanas em Roma. Os tribunos, principalmente 

utilizando a intercessio, atuavam em prol da plebe e contribuíram, direta e indiretamente, 

na modificação do ordenamento jurídico-constitucional romano com o intuito de 

possibilitar uma atuação mais efetiva dos plebeus. O presente trabalho analisa como os 

plebeus, sem participação ativa no poder político, conseguiram estabelecer o tribunato da 

plebe e os seus poderes, de certa forma, ilimitados. Diversas são as teorias sobre a origem 

da plebe e diversas são as interpretações acerca das condicioes sociais, políticas e 

econômicas da plebe no início da república romana. Por um lado, teoriza-se que os plebeus 

seriam paupérrimos e estavam desgostosos com o tratamento que lhes era concedido. Por 

outro lado, há correntes que advogam a existência de uma plebe abastada e sedenta por 

poder. A plebe, utilizando de métodos revolucionários como a resistência e a secessão, 

conseguiu criar uma magistratura com poderes ilimitados que intercedia e interferia no 

funcionamento das instituições políticas de Roma. Os tribunos muito podiam, ainda que 

destituídos de uma competência política geral e dirigente. Questiona-se, portanto, como a 

plebe sem o domínio do direito e da política conseguiu impor a sua magistratura com a 

plenitude de seus poderes no concerto constitucional republicano. Tratado entre as ordens, 

juramento de vingança, consagração aos deuses ou plebiscitos: várias são as teorias acerca 

da fundamentação do poder tribunício. Pretendeu-se, enfim, no que se refere à 

fundamentação do poder tribunício, propor uma nova sistematização da matéria, 

reconstruindo o diálogo histórico dos principais autores que versaram recentemente sobre o 

tema e recorrendo, principalmente, às fontes literárias como Lívio, Dionísio de 

Halicarnasso e Cícero. 

 

PALAVRAS-CHAVE : Tribunos, Tribunato da Plebe, Poder tribunício, Intercessio.  
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ABSTRACT 

The tribunate of the plebeians was contributory in securing the freedom of the 

plebeians and in maturing the republican institutions in Rome. The tribunes, mainly using 

the power of intercessio, worked for the plebeians and contributed, directly and indirectly, 

to the adjustment of Roman legal-constitutional order in order to enable a more effective 

action of the plebeians. The present work inquiries how the plebeians, without active 

participation in the political power, managed to establish the tribunate of the plebeians and 

its, in a way, unlimited powers. There are several theories about the origin of the plebeians 

and countless interpretations of the social, political and economic conditions of the 

plebeians at the beginning of the Roman republic. On the one hand, it is theorized that the 

plebeians would be poor and revolted at the treatment gave to them. On the other hand, 

there are theories that advocate the existence of a wealthy and power-hungry plebeians. 

The plebeians, using revolutionary methods such as resistance and secession, managed to 

create a magistracy with unlimited powers that interceded and directly interfered in the 

functioning of the political institutions of Rome. The tribunes were powerful without 

having powers. It is therefore questioned how the plebs without ruling of law and politics 

managed to impose their magistracy with the fullness of their powers. A treaty among the 

orders, an oath of revenge, a consecration to the gods or plebiscites: there are several 

theories about the substance of the tribunician power. It is intended, regarding the 

substance of the tribunician power, to propose a new systematization of the subject, 

reconstructing the historical dialogue of the main authors who recently dealt with the 

subject and resorting mainly to the literary sources such as Livy, Dionysius of 

Halicarnassus and Cicero. 

 

KEYWORDS:  Tribunate, Tribunes of the people, Plebs, Tribunician power, 

Intercession.  
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 1. INTRODUÇÃO 

“Os tribunos não podendo nada, podiam impedir tudo”, assim J.J. ROUSSEAU 

resume e define o poder tribunício1. O tribunato da plebe foi fundamental para garantir a 

liberdade dos plebeus e para o amadurecimento das instituições republicanas romanas. 

Essa magistratura, se assim pode ser chamada, surgiu sem poderes definidos, mas com 

grande potencial para obstaculizar as instituições jurídicas e políticas dominadas pelo 

patrício. 

Questiona-se como os plebeus, sem domínio do poder político e sem participação 

efetiva no processo legislativo conseguiram impor uma magistratura com tal efetividade, a 

ponto de protagonizarem a consolidação da grandeza de Roma por conta de uma atuação 

firme de seus tribunos. Outra possível interpretação é a de considerar o tribunato como um 

substituto do poder régio que auxiliou na manutenção da estabilidade entre as classes. Se 

os reis, outrora, mantinham o patriciado sob controle, será em parte realizada pelos 

tribunos da plebe2.  

O presente estudo almeja identificar o modo como a plebe criou e assegurou o 

poder de seus tribunos.  

Segundo G. NIEBUHR, o tribunato foi uma instituição particular, perigosa. Teria tido, 

somente, ao seu dispor a energia oriunda das forças dos espíritos e dos corpos, sendo essa a 

                                                 
1 J.J. ROSSEAU, Do Contrato Social, 5ª ed. trad. portuguesa por L. MACHADO, São Paulo, Nova Cultural, 
1991. 
2 Assim pensou N. MAQUIAVEL , Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio, trad. portuguesa por S. 

BATH, 3ª ed., Brasília, UNB, 1994, livro I, cap. 3, que afirmou que “assim que os Tarquínios deixaram de 
existir, foi preciso buscar novas instituições que os substituíssem. […] se instituíram os tribunos, para 
segurança do povo. ” Nesse entendimento, a monarquia garantia a segurança dos plebeus e o tribunato era um 
retorno da proteção jurídica a qual supostamente era garantida ao povo pelo poder monárquico. A opinião de 
N. MAQUIAVEL  diverge do pensamento de CÍCERO (De legibus, 3,15 s.) que afirma que sem o tribunato da 
plebe, a monarquia se manteria sob o nome de república. Para ele a monarquia é sinônimo de opressão 
popular. Ou seja, onde há reis, não há povo e onde há povo, não há reis. A despeito disso, a monarquia 
garantiu melhores condições à plebe em comparação ao início da república. Mas não se pode comparar o 
tribunato à monarquia, pois esta dava à opressão a roupagem de estabilidade enquanto o tribunato não 
garantiu ao povo estabilidade de início, mas os levou à emancipação.  
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instituição que manteve a república distante da tirania e das revoluções3. Os tribunos 

possuíam um poder único: eram intocáveis. Protegiam a plebe das arbitrariedades oriundas 

do patriciado e podiam, inclusive, vetar qualquer decisão de magistrado patrício. Um poder 

vigoroso que permitiu, com o decorrer do tempo, novas conquistas aos plebeus. 

Em cenário político hostil era improvável que surgisse um contraponto efetivo ao 

poder consular, que pudesse até mesmo paralisar o funcionamento das instituições políticas 

republicanas. O presente trabalho pretende compreender esse fenômeno ao mesmo tempo 

histórico e jurídico, reconstruindo o diálogo histórico dos principais autores que versaram 

recentemente sobre o tema, especialmente nos últimos cinquenta anos, sem deixar de 

propor uma nova sistematização da matéria, em razão dos resultados obtidos4. 

                                                 
3 M.B.G. NIEBUHR, Historie Romaine, trad. francesa por M.GOLBÉRY, Paris, Levrault, 1830, I, p.426.  
4 V. ARANGIO-RUIZ, Storia del Diritto Romano, Napoli, Jovene, 7ª ed., 1936, pp. 25-82; R.A. BAUMAN , 
Tribunician Sacrosanctity in 44, 36 and 35 B. C, in: Rhein. Museum f. Philol., 124, pp.166-183, 1981; E. 
BÉLOT, De tribunis plebis: de origine et vi forma et modo, Paris, A. Durand, 1872; C.BÖTTCHER, Il tribunato 
della plebe e il Ministerio Publico del Brasile in: Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, v. 106/107, São Paulo, FDUSP, 2012, pp.49-63; P. CATALANO , Tribunato e Resistenza, Torino, Paravia, 
1971; E.COCCHIA, Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria, Roma, L'erma di Bretschneider, 
1971; C.CONSTELA, El tribuno de la plebe, in: Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione 
Romana, nº 6, 2007; J.M. DAVID  e I. TANTILLO , Conformismo e trasgressione: A proposito del tribunato della 
plebe alla fine della repubblica romana, in: Studi Storici, ano 34, nº 1, 1993, pp.49-60; M. FERRAZ, 
Tribunato da Plebe, São Paulo, Edusp, 1989; C. GIOFFREDI, Il fondamento della "tribunicia potestas" e i 
procedimenti normativi dell'ordine plebeo, in: SDHI, XI, 1945, pp.37-64; G. GROSSO, Sul tribunato della 
plebe, in: Labeo, 20, 1974, pp.7-11; A. GUARINO, La revoluzione della plebe, Liguori, Napoli, 1975; M. 
HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l'antiquité, 4ªed., Paris, Dalloz, 1991, pp.166-183; J.L. 

HALPÉRIN, Tribunat de la plèbe et haute plèbe (493-218 av. J.C.), in: Revue historique de droit français et 
étranger, série IV, v. 2, 1984, pp.161-181, T. LANFRANCHI, Les tribuns de la plèbe et la formation de la 
République romaine: histoire et historiographie, tese de doutorado em história romana, Paris, Universitè 
Paris 1, 2012, R. LAMBERTINI ,  Aspetti “positivo” e “negativo” della sacrosancta potestas dei tribuni della 
plebe, in: Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, nº 7, 2008; L. LANGE,  De 
sacrosanctae potestatis tribuniciae natura eiusque origine commentatio, Oxford, Oxford, 1883; M.A. LEVI, 
Tradición y polemica sobre el tribunado de la plebe republicano, in: Estudios de Historia Antigua, 21, 
Madrid, 1976; G.LOBRANO, Il potere dei tribuni della plebe, Milano, Giuffrè, 1982 e Plebei magistratus, 
patricii magistratus, magistratus populi romani, in: SDHI, XLI, 1975, pp.245-277; G. MARGADANT, El 
tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia, in: Rev. Fac. Der. Mexico, 24, 1974, pp. 219-256; A. 
MASTROCINQUE,  Aspetti del tribunato della plebe alle origini della Repubblica, in: Ius Antiquum, v. 153, 
1996, pp.62-68; N. MEUNIER, Tribuni plebis ou Tribuni Militium? Le tribunat originel dans la Haute 
République de Rome, in: Lés Études classiques, nº 79, 2011, pp. 347-360; G. NICCOLINI, Il tribunato della 
plebe, Milano, Real Casa, 1931 e I fasti dei tribuni della plebe, Milano, Guiffrè, 1934; F. SERRAO,  Classi 
partiti e legge nella Repubblica Romana, Pisa, Pacini e Secessione e giuramento della plebe al Monte Sacro, 
in: Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, nº 7, 2008; F. SINI, Interpretazioni 
giurisprudenziali in tema di inviolabilità dei tribuni della plebe, in: Rivista Internazionale di Scienze 
Giuridiche e Tradizione Romana, nº 2, 2003 e Una sententia di iuris interpretes sulla inviolabilità dei tribuni 
della plebe, in: Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, nº 6, 2007; D. SOLHBERG, 
Dictateurs et tribuns de la plèbe: problèmes de la république romaine à ses débuts, in: Cahiers du Centre 
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No próximo capítulo apresentam-se os diversos conceitos de plebe e discute-se 

inicialmente o problema das origens, analisando o processo de formação da plebe, sua 

provável derivação de povos estrangeiros e suas relações com a clientela. Logo após, se 

introduz o estudo do movimento secessionista, que é tradicionalmente relatado como o fato 

ensejador da criação do tribunato da plebe, mas que ainda campo de fortes controvérsias. 

Real ou simbólica, a luta da plebe parecerá a de um grupo amordaçado lutando por seus 

espaços. 

Desenvolvem-se, em seguida, os motivos que teriam levado a plebe à secessão, 

segundo as principais teorias, desde a: que vê uma plebe endividada, possivelmente 

oprimida pelo nexus e que teria saído de Roma atrás de melhores condições de vida, como 

aquela outra, que se funda na ideia de uma uma secessão militar, liderada por plebeus 

abastados, inclusive com características que nos remetem a um movimento grevista.   

O terceiro capítulo aprofunda a própria instituição denominada “tribunato da 

plebe”. Expõem-se as suas características, antecedidas de um estudo de sua terminologia, 

frequentemente associada com as palavras relacionadas socialmente às tribus, seguindo a 

discussão para os aspectos constitutivos do tribunato e para o reconhecimento das linhas 

gerais dessa magistratura plebeia. Precisados os conceitos e de posse dos resultados da 

crítica histórica, permite-se seguir um estudo acerca do poder e do contrapoder tribunício, 

discutindo, principalmente, o caráter negativo de sua potestas, com ênfase na intercessio. 

De forma complementar ao item anterior, estuda-se também a sacrosanctitas dos 

tribunos, característica fundamental para assegurar a aplicabilidade da intercessio. O poder 

de interceder, essência da tribunicia potestas, fundava-se afinal na sacrossantidade dos 

tribunos, razão última para condenar-se alguém à morte e ainda consagrar os seus bens aos 

deuses plebeus. 

                                                                                                                                                    

Gustave Glotz, nº1, vol.4, Paris, 1993; F. STELLA MARANCA, Il tribunato della plebe dalla lex Hortensia alla 
lex Cornelia. Lanciano, Rocco Carabba, 1901; R. SYME, Ten tribunes, in: JRS, LIII, 1963, pp.55-60; Y. 

THOMAS, Cicéron, le Sénat et les tribuns de la plèbe, in: RHD, 55, 1977, pp. 189-210; A. V IÑAS, Funcion del 
tribunado de la plebe: ¿reforma politica o revolucion social?, Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, 
1983; R. VISHNIA, Lex Atinia de tribunis plebis in Senatum legendis, in: Museum Helveticum, 46, 1989, 
pp.163-176. 
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No quarto capítulo selecionam-se e examinam-se as principais fontes literárias 

relativas à fundamentação do poder tribunício, com destaque aos textos de TITO LÍVIO  e de 

DIONÍSIO DE HALICARNASSO que relatam, com detalhes, diversos momentos históricos 

relacionados ao tribunato da plebe. Em seguida são discutidas as principais teorias relativas 

à tribunicia potestas, especialmente quanto aos seus fundamentos jurídicos. Aqui residem 

essenciais temas: como os magistrados da plebe, provavelmente criados em um ato 

revolucionário e à revelia do patriciado, poderiam possuir tal poder? Por que os patrícios 

teriam aceitado um poder praticamente ilimitado que seria utilizado essencialmente contra 

eles próprios?  

Os fundamentos da tribunicia potestas envolvem, como se verá, uma complexidade 

de fatos, atos e eventos. Não surge, nem se mantém da mesma forma e dimensão no 

decorrer de sua existência. Sua expansão e consolidação no tempo, todavia parece manter 

uma única regularidade: a de gerar continuamente mais poder para a plebe. 

A primeira das teorias estudadas pressupõe a existência de um foedus entre 

patrícios e plebeus, firmado com intuito de pôr fim à secessão. A segunda relaciona a 

tribunicia potestas a um juramento realizado pelos plebeus. A terceira, por sua vez, 

evidencia a existência de um instrumento legislativo aprovado pelo patriciado como fonte 

do poder tribunício. A quarta, partindo de um suposto caráter de unilateralidade do poder 

dos tribunos, acena para uma forçosa deliberação plebeia. Uma quinta teoria põe em relevo 

uma lex sacrata, possivelmente, decorrente de uma específica deliberação plebeia.  

O quarto capítulo retoma a exposição diacrônica para analisar a possível recepção 

da tribunicia potestas na civitas, provavelmente ocorrida em momento posterior ao 

surgimento do tribunato. Duas teorias se completam: a primeira envolvendo a promulgação 

um instrumento legislativo pelo patriciado, possivelmente a lex Valeria Horatia. A outra 

pressupondo o desenvolvimento gradativo do poder tribunício. Nesse caso, supõe-se que o 

tribunato da plebe se originou de forma precária, provavelmente após um ato unilateral da 

plebe e o seu respeito teria sido imposto pela força física da plebe, que pode ter 

permanecido, por muito tempo, como o único fundamento do poder tribunício. Mas em 

sentido oposto é levantada também a possibilidade de que não tenha havido, em momento 
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algum, a aprovação pelo patriciado do poder tribunício e que o tribunato, portanto, teria 

permanecido como uma instituição revolucionária que nunca fora incorporada ao 

ordenamento jurídico citadino. 

Finalmente, após as conclusões recolhidas no quinto capítulo, seguem-se dois 

excursus. O primeiro, para apresentar uma breve exposição dos conceitos de secessão e de 

tribunato da plebe aplicado ao movimento liderado por Simón Bolívar, que serviu do 

episódio da secessão da plebe de 494 a.C. como resoluta inspiração. O segundo, para 

analisar a relação entre tribunato e revolução, tema caro ao direito romano atual e à 

política, presente no debate e na interpretação de eventos ocorridos na atualidade5. 

Não podemos supor que a tribunicia potestas fosse fundamentada por meio de um 

processo legislativo regular como os da atualidade. Seria impossível imaginar, em um 

estado democrático de direito contemporâneo, que um poder dessa dimensão pudesse vir a 

ser implantado sem a necessidade de profundas reformas legais. Esse poder, se houvesse 

interessse em sua criação, teria que ser instituído à luz de uma constituição o que 

aparentemente chocaria com uma instituição que guarda em sua essência o processo 

revolucionário6. Revolução pressupõe quebra de um sistema para implantação de outro. 

Será mesmo possível afirmar que a plebe instaurara uma revolução no sentido estrito da 

palavra, com a quebra do sistema constitucional? Ou seria uma inserção política em um 

sistema já existente? 

Enfim, como se verá adiante, apesar da dificuldade de se reconstituir a origem dos 

tribunos da plebe, importará, principalmente, compreender a essência dos fundamentos do 

                                                 
5 O caráter revolucionário da luta da plebe desperta a atenção de poucos romanistas. Pode ter até havido uma 
tentativa, consciente ou não, de “normalizar” de certa forma as ações da plebe. A. GUARINO, La revoluzione 
della plebe, Liguori, Napoli, 1975, cuida justamente de rever a literatura até então e reforça a interpretação 
que a criação de um novo ordenamento jurídico transformou e consolidou a República dos Romanos através 
de um longo processo revolucionário liderado pela plebe. A plebe teria liderado um movimento de 
transformação e o tribunato teve o protagonismo nesse processo. O autor critica a insensibilidade dos 
historiadores clássicos, como Lívio e Dionísio, em tratar das ações da plebe como integrantes de um 
movimento propriamente revolucionário. Desse modo, reduz-se a importância da plebe na formação da 
República dos Romanos e de seu direito. O autor considera a revolução plebeia como uma verdadeira 
revolução, porém, é enfático em diferenciar o seu conceito de revolução com o socialista como é o caso dos 
conceitos de Marx e de Trotsky que pressupõem que para haver revolução deve haver uma brusca ruptura.  
6 Não é muito fácil imaginar que forças políticas, na atualidade ou no passado, fossem permitir a criação de 
outra força política que conseguisse, ilimitadamente, anular a sua atuação.  
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poder tribunício7, prescindindo na medida do possível das complexas discussões acerca da 

origem do tribunato e aproximando-se mais ao processo gradativo de sua lenta e 

multiforme conceituação, segundo as principais hipóteses coligidas.  

 

                                                 
7 Como dito por Cícero (de leg. 3.25), o que incomodava os patrícios não era o tribunato em si, mas, sim o 
poder dos tribunos que para eles era tido como excessivo.  
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5. CONCLUSÃO 

A despeito do problema das origens da plebe e de sua real composição e diante de 

uma plebe provavelmente heterogênea, notam-se diversos possíveis motivos que teriam 

deixado a plebe descontente com seu status quo e que viriam a justificaficar um 

movimento secessionário: desde o endividamento de plebeus paupérrimos à ambição 

política de plebeus mais abastados, ligados ou não ao exército. 

O tribunato da plebe veio a surgir como um instrumento representativo dos plebeus. 

Mesmo com seu caráter de magistratura questionado, ou até mesmo que seu aspecto 

representativo se limitasse aos mais poderesos, é inegável que os tribunos eram os líderes 

da plebe. A atuação principal dos tribunos, além de mobilizar a plebe e instaurar secessões 

que serviam como o método favorito para a obtenção de novas vantagens para os plebeus, 

era se opor às magistraturas patrícias, tendo como arma a intercessio. 

Esse poder, para muitos, negativo, era de certa forma ilimitado. Os tribunos tinham 

o poder de interferir diretamente na atuação dos magistrados patrícios e no regular 

funcionamento das estruturas jurídicas e políticas da civitas.  

Diante de tal poder, questiona-se como os plebeus conseguiram o impor ante os 

patrícios? Diversas são as teorias sobre a fundamentação desse poder tribunício. Os 

patrícios dificilmente teriam aceitado facilmente uma instituição que servia como 

contraposição ao seu domínio.  Sabe-se que dificilmente eles teriam o admitido sem pelo 

menos estarem correndo riscos maiores.  

Sabe-se da dificuldade em estudar fatos ocorridos em épocas remotas com o 

agravante de termos como fontes de estudo, obras e fontes históricas de épocas posteriores. 

Importantes fontes como TITO LÍVIO  e DIONÍSIO DE HALICARNASSO, apesar de fornecer-nos 

detalhados relatos, ao estudarem o surgimento do tribunato da plebe já o faziam como 

estudo histórico por se tratar de época anterior às deles. 

Disso se extrai que os fatos podem ter sido alterados no decorrer da história. Ocorre 

o mesmo quando se trata das obras de estudiosos do tema, já se tratando de época moderna, 

justificando a grande variedade de teorias e de contradições. 
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No encontro das similaridades entre as teorias e os relatos, exurge que as principais 

teorias compartilham o caráter revolucionário da plebe. Até mesmo ao admitir a teoria do 

foedus ou de qualquer que envolva a participação do patriciado, pode-se considerar 

revolucionário que uma classe oprimida tenha conseguido transigir com seus opressores 

para garantir tais poderes a seus magistrados. 

Cogitou-se de um foedus, que teria sido jurado; em juramento; em lei sagrada, 

plebeia, igualmente jurada e, em deliberação plebeia. As teorias, de modo geral, giram em 

torno de dois eixos: um do juramento e outro de uma lei sagrada. Os quais, em essência e 

conceito, confundem-se, porque a lei sagrada teria sido jurada e o juramento poderia ter 

sido sagrado.  

As leis sagradas, tidas como constituição da plebe, talvez assim o eram pela 

impossibilidade de os plebeus deliberarem de outra forma. A consagração de seus tribunos 

era a única alternativa viável para aqueles que não possuíam o domínio da produção legal.  

Como qualquer uma das teorias pressupõem algum ato revolucionário da plebe, às 

vezes em maior ou menor grau, poderia-se dizer que o fundamento da tribunicia potestas, 

ao menos inicialmente, teria sido a força física da plebe que impôs as suas vontades. 

Segundo R. JHERING, para quem o mundo romano foi fundado pela espada, nenhum 

direito existe que não tenha procedido do esforço individual e cujas origens não se percam 

nas profundezas da força física e, ao menos nas origens, a força individual era uma fonte 

do direito romano499. 

Os patrícios provavelmente teriam muito medo de um ato rebelde da plebe. Afinal 

formava uma grande parcela da população e participava do exército, conhecendo as artes 

militares e o modus operandi do exército romano. 

Além disso, o patriciado necessitava da plebe em seu exército. Em período de 

guerras constantes e de ambiciosos projetos de expansão: quanto maior o exército, mais 

grandiosa é a pátria. 

                                                 
499 R. JHERING, O espírito cit. (nota 9 supra), pp.107ss.: o que o homem conquista com o suor de sua fronte 
ou a troco de seu sangue, ele quer conservá-lo. Não há reconhecimento do direito de outrem senão 
insensivelmente e com trabalho.   
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Muito provavelmente, a plebe desconhecia o seu potencial. Os plebeus 

desconheciam qualquer organização cívica que não fosse a romana, incluindo os seus 

alicerces religiosos. Essa dependência originária impediu, de certa forma, que a plebe 

alcançasse seus objetivos mais rapidamente ou até alcançasse objetivos que jamais 

imaginaram serem possíveis. 

Supor que a base do poder tribunício, ao menos no início, era a força física plebeia, 

não afasta a possibilidade de uma deliberação conjunta entre ambas as ordens, mas, nesse 

caso, estaria-se diante de um patriciado aterrorizado e temendo algo pior. A secessão, 

movimento grevista dos plebeus, representava um método coativo eficaz: os plebeus 

utilizavam dela, ou de sua simples ameaça, para alcançar os seus objetivos.  

As conquistas da plebe foram obtidas com a explicitação de sua utilidade dentro da 

civitas, principalmente se tratando de soldados em uma época extremamente militarizada e 

bélica. 

O tribunato, em cenário histórico, de certa maneira, instável, evoluiu com o 

decorrer do tempo: de uma "magistratura" precária e com uma atuação meramente física a 

uma sofisticada magistratura integrada ao ordenamento jurídico -constitucional romano 

que veio a inspirar o surgimento de importantes instituições como a dos defensores do 

povo e os ministérios públicos da atualidade. De acordo com o popular ditado: Roma não 

se fez em um dia: muito menos a tribunicia potestas. 

O próprio tribunato foi sendo utilizado no decorrer do tempo para estimular o seu 

próprio fortalecimento: o instrumento da plebe sendo utilizado para se auto-desenvolver. 

Não se deve, contudo, atribuir ao tribunato a responsabilidade por emancipar a plebe e, 

sim, à sua capacidade de mobilizar um grupo que no início da república não estava 

mobilizado e criar uma identidade de classe. Os tribunos, além de serem intercessores, 

eram, principalmente, agitadores e mobilizadores da plebe.  

Pode-se entender que o patriciado tenha enxergado o tribunato da plebe como uma 

forma de controle do povo. Os patrícios não teriam a necessidade de negociar com uma 

massa amorfa, mas sim com lideranças estabelecidas. Facilitava, inclusive, a manipulação 

dessas lideranças como viria a ocorrer futuramente. 
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Imprescindível salientar que a verdadeira causa ensejadora da criação dos tribunos 

da plebe possa ter sido tão somente a tentativa do patriciado de impedir os plebeus de 

terem acesso às suas verdadeiras magistraturas concedendo-os uma magistratura própria, 

sine imperio500. 

Sendo ou não uma concessão do patriciado para controlar a plebe, o tribunato veio 

a se tornar um importante instrumento na luta pela emancipação da plebe. 

No entanto, há a possibilidade, ainda, de se negar o intuito social das iniciativas 

plebeias. A motivação social da secessão pode ter sido uma interpretação arbitrária dos 

fatos por autores que estavam imersos nos conflitos sociais de suas épocas. 

Na opinião de G. DE SANCTIS, a suposta abolição dos débitos em 494 a.C e a lei 

posterior que proibiu a usura foram determinantes na independência da plebe perante o 

patriciado501. Essa opinião serve para enfatizar que a emancipação da plebe se deu, 

principalmente, por conta de questões econômicas. 

A revolução da plebe enriqueceu-a e o fator econômico influenciou fortemente as 

suas conquistas, determinando a sua maior participação na sociedade. 

Contudo, como salientado, possivelmente a plebe garantiu unilateralmente os 

poderes de seus tribunos, fazendo conhecer a capacidade de uma pars populi e do próprio 

povo em impor respeito aos seus líderes. 

Como dito por T. MOMMSEN, o tribunato teria sido uma quase-magistratura ou 

como aduziu G. LOBRANO, os tribunos poderiam ter sido não magistrados, mas somente 

leaders da plebe. 

A Lei Valéria Horácia de 449 a.C., que supostamente teria institucionalizado o 

tribunato e sua potestas, na verdade somente veio afastar a punibilidade daquele que 

matasse o ofensor do tribuno. 

                                                 
500 V. ARANGIO-RUIZ, Storia cit. (nota 8 supra), p. 49. 
501 G. DE SANCTIS, Storia cit. (nota 8 supra), p. 7. 
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De certo modo, podemos enxergar nisso um grande avanço e como uma forma de 

institucionalização da tribunicia potestas. É um problema constante analisarmos 

instrumentos jurídicos de período arcaico e enxergá-los sob a ótica da atualidade. 

Mesmo podendo não ser uma magistratura propriamente dita, tendo ou não 

proteção legal ou fazendo parte ou não do ordenamento jurídico romano, o tribunato 

prestou muito bem o seu papel de auxílio à plebe tendo em vistas as possibilidades 

existentes à época. 

Desse modo, o fundamento da tribunicia potestas era a plebe: seja sua força física, 

sua capacidade de mobilização ou sua imprescindibilidade dentro de Roma. A plebe criou, 

lutou, impôs, garantiu e desenvolveu o seu tribunato, garantidor de sua liberdade e 

exemplo de expressão do poder popular até a atualidade.  
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6. EXCURSUS I – O Juramento de Bolívar 

É notória a inspiração romana dos movimentos de independência na América 

Latina colonial, mais notadamente na América Hispânica. Independencionistas como 

Francisco de Miranda utilizaram o direito público romano como base para os seus 

ordenamentos políticos e jurídicos propostos na América livre.  

O mais célebre desses, entretanto, é Simón Bolívar, que em 18 de setembro de 

1805, no Monte Sacro, celebrou o seu célebre e profético juramento, que prometia liberar a 

América Latina da opressão colonialista europeia502: 

“Juro delante de usted: juro por el Dios de mis padres; juro 

por ellos; juro por mi honor, y juro por la Patria, que no 

daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que 

haya roto las cadenas que nos oprien por voluntad del poder 

español503” 

Esse juramento teria sido inspirado no juramento dos plebeus realizado em 494 a.C. 

que criara o tribunato da plebe e representara um grito de revolta dos plebeus acerca dos 

seus limitados direitos políticos no início da república romana504.  

Bolívar, assim como os plebeus fizeram, pretendia construir progressivamente 

espaços efetivos de liberdade autêntica, com base em um clima de solidariedade, de justiça 

                                                 
502 P. CATALANO , G. FIRPO, G. LOBRANO e F. VALLOCHIA , Sull’emissone filatelica celebrativa del MMD 
anniversario del giuramento della plebe al Monte Sacro e dell’istituzione del tribuno della plebe, in; Rivista 
Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, nº7, 2008; JOÃO PAULO II, Simón Bolívar y la 
Aspiracíon Latinoamericana a la “Patria Grande”, Buenos Aires, CELA, Série Documentos, nº1.; S. 

SCHIPANI, Defensa jurisdiccional de los derechos humanos y poder negativo, in: Constitucionalismo latino y 
liberalismo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1990, pp.15ss. 
503 M. URIBE ÁNGEL, El libertador, su ayo e su capellán, in: Homenaje de Colombia al Libertador Simón 
Bolíva em su Primer Centenario, Bogotá, Edicíon Oficial, 1884, p.74. 
504 A importância do juramento dos plebeus no Monte Sacro e sua forte representatividade ideológica ensejou 
uma série de homenagens durante o seu 2500° aniversário. Em 15 de novembro de 2007, por exemplo, o 
conselho da comuna de Roma deliberou unanimente e celebrar solenemente esse aniversário. A Poste 
Italiane, por sua vez, em 2008, imprimiu selos comemorativos ao aniversário do juramento. O aniversário 
igualmente mobilizou romanistas como P. CATALANO  e G. LOBRANO que celebraram essa data histórica com a 
produção de artigos e seminários relacionados ao tema.  
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generalizada e de respeito aos direitos de cada comunidade política505. Bolívar pretendia 

fundar uma grande república federativa pan-americana: nações livres e independentes 

unidas entre si por um corpo de leis em comum que regulem seus relacionamentos 

externos.  

Apesar de serem associados, não há correlação entre os objetivos dos plebeus e o 

caráter independencionista da ideologia de Bolívar. O venezuelano buscava romper os 

vínculos existentes entre a América Hispânica e a metrópole espanhola. Os plebeus, por 

sua vez, não buscaram se auto-governar. Apesar da igual opressão e submissão jurídica e 

política, não há como comparar o movimento plebeico com o movimento separatista no 

continente americano. 

Frequentemente, há a romantização do movimento plebeico que é representado 

como sendo composto e liderado por um grupo social completamente oprimido que resolve 

se insugir contra os seus opressores. Todavia, como visto, isso não corresponde 

completamente com a realidade. Não se nega a possibilidade da participação de plebeus 

menos favorecidos economicamente no movimento, mas, esse teria sido liderado por uma 

plebe abastada que pretendia equiparar os seus privilégios aos dos patrícios e, assim o fez, 

surgindo posteriormente a nobilitas506. 

É inegável que a essência libertadora do movimento da plebe motivou Bolívar e 

muitos outros. Contudo, há de se diferenciar a inspiração no que se refere a uma ideologia, 

de certa forma, romantizada, da inspiração no que tange aos seus institutos.  

O tribunato da plebe, inspirou vários sistemas constitucionais e políticos, pelo 

mundo, que vieram, inclusive, a criar institutos jurídicos similares como, por exemplo, o 

defensor del pueblo espanhol507.  

                                                 
505JOÃO PAULO II, Simón Bolívar y la Aspiracíon Latinoamericana a la “Patria Grande”, Buenos Aires, 
CELA, Série Documentos, nº1, p.6: a construção da liberdade deve focar na superação de sistemas 
econômicos e ideologias que não estão a serviço da dimensão completa do homem e que a sufoca 
injustamente.  
506 J. L. HALPÉRIN, Tribunat de la plèbe et haute plèbe (493-218 av. J.C.), in: Revue historique de droit 
français et étranger, série IV, v. 2, 1984, pp.161-181.: havia uma alta plebe, abastada, que liderava os plebeus. 
Os tribunos eram provenientes de famílias ricas e influentes.  
507 P. CATALANO , G. FIRPO, G. LOBRANO e F. VALLOCHIA , Sull’emissione cit. (nota 502 supra): a ideia do 
tribunato como instrumento de soberania popular emerge no projeto mazziniano da Constiuição da República 
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Romana de 1849 e nas discussões daquela assembleia constituinte. Mesma ideia surge na Revolução Russa, 
apesar de que Lenin refutou a proposta de instituir um tribunato dos Soviéticos. No início do século XIX 
surgiu a figura do ombudsman no direito sueco. A instituição teve um grande desenvolvimento no continente 
europeu na segunda metade do século XX sobretudo seguindo a Constituição espanhola de 1978 que preveu a 
figura do defensor del pueblo. Na América Latina, essa figura ganhou, com várias denominações, a função de 
defensor dos direitos humanos. 
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7. EXCURSUS II – Tribunato e Revolução 

A luta da plebe contra o patriciado nos primeiros séculos da república romana é tida 

como revolucionária, e tem o tribunato como seu representante. A plebe teria promovido 

uma revolução que teria assegurado a sua efetiva participação no ordenamento jurídico, 

político e social da civitas508.  

Apesar de muitas vezes o processo de instituição do tribunato da plebe e da 

afirmação de sua potestas ser retratado como sendo um processo revolucionário, não se 

pode afirmar que de fato houve uma revolução. 

Como foi visto anteriormente, o processo de consolidação da tribunicia potestas 

durou séculos e resultou na absorção do tribunato da plebe pelo estado romano, tornando-

o, posteriormente, tribunato do povo. 

Pode-se enxergar a magistratura plebeia como um órgão revolucionário 

permanente. Nesse sentido, imaginaríamos que o tribunato teria se infiltrado na estrutura 

social romana com o pretexto de derrubá-la. Contudo, isso não ocorreu:  os plebeus 

adentraram na sociedade romana, adquirindo posição de destaque509. 

Vale salientar que nenhuma das vertentes plebeias durante a secessão pretendiam 

destruir a sociedade romana. A primeira vertente pretendia fundar uma cidade plebeia e a 

segunda vertente, liderada pelos plebeus mais ricos, pretendia adentrar no patriciado. Ou 

irem embora ou se tornarem patrícios. 

                                                 
508 M. BRITTO, Direito de resistência e poder negativo no pensamento de Norberto Bobbio: uma análise 
crítica, in:  Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana, nº 9, 2010; P. CATALANO , 
Derecho Romano Publico y Revoluciones, Sassari, Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano, 
19xx; A. GUARINO, La revoluzione della plebe, Liguori, Napoli, 1975. 
509 V. ARANGIO-RUIZ, Storia cit. (nota 8 supra), p. 46 -. T. MOMMSEN, Storia cit. (nota 8 supra), p.73: 
grande é a probabilidade de que os plebeus não ambicionavam destruir a ordem vigente e, muito menos, o 
tentaram 
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Com o decorrer do tempo, o tribunato passou a se incluir no ordenamento jurídico 

patrício, ganhando caráter de normalidade. Ele, cada vez mais, se adapta ao sistema e vai 

ganhando convivência pacífica com as outras magistraturas. 

Seguindo esse raciocínio, entende-se que a despeito de sua origem revolucionária, 

ou seja, que lutava por um novo ordenamento, o tribunato no decorrer do tempo passou a 

fazer parte do ordenamento que tanto combatia. 

Negar que houve uma revolução da plebe ou um processo revolucionário de 

nenhum modo retira a importância e a grandiosidade do tribunato da plebe e de seu 

processo de surgimento e consolidação. O tribunato é fundado, sim, na rebeldia de um 

povo que lutou firmemente para se impor dentro do sistema. Portanto, não devemos nos 

prender a terminologia, ainda mais quando nos referimos a uma terminologia atual como é 

o caso da revolução510. 

 G. NICCOLINI afirma que o caráter revolucionário, se deu na origem do tribunato e 

que, em parte, nunca existiu e, que veio a dar lugar a um caráter de ordem e de 

normalidade gradativamente inserido na constituição patrícia, coexistindo, quando 

possível, com as outras magistraturas511.   

A luta da plebe em Roma nos abre a um questionamento acerca de nossa situação 

jurídica e social atual. Deve-se pensar que o direito não atua, de modo geral, como um 

elemento enfático de transformação da sociedade. Vale salientar que as revoluções não 

existem mais da forma que já existiram. Desse modo, questiona-se acerca de como 

devemos agir, dentro do estado democrático de direito, para atingir as desigualdades e 

injustiças sociais. É importante refletir se o direito está acompanhando as mudanças da 

sociedade da maneira que ela muda. 

                                                 
510 Não há registro de que os romanos conhecessem o conceito de revolução. Ao menos, provavelmente, não 
havia o conceito de revolução que possuímos na atualidade.  
511 G. NICCOLINI, Il tribunato cit. (nota 4 supra), p. 39.  
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Segundo P. CATALANO , o tribunato é uma forma de poder negativo em que o povo 

teria a expressão de seu poder através de seus representantes populares. O poder tribunício 

poderia, então, ser comparado com o instituto moderno da greve512. 

Nesse sentido, o tribuno poderia ser comparado a um agitador popular. O poder é 

essencialmente popular. A função do tribuno é auxiliar o povo. Ele funciona como um 

catalisador do poder plebeu. No momento em que alguém precisa de sua ajuda, ele, 

catalisando a força de todo o povo, a direciona naquele que precisa de ajuda. O poder do 

tribuno é o poder do povo. 

O tribunato foi uma grande conquista plebeia, porém, muitas vezes nos prendemos 

a alguns exageros dos relatos oriundos das fontes históricas e de alguns autores. Apesar de 

ter vindo a ser absorvido pelo príncipe em períodos posteriores, possivelmente o tribunato 

nunca teve uma existência legal e nunca fora uma magistratura romana513. 

Na atualidade, sempre são levadas a debate questões sociais e de classes. A 

desigualdade existe em todo o mundo. Em algumas localidades ela é mais discreta e em 

outras é escancarada. 

Referindo-se ao sciopero di Bologna, P. CATALANO  interpreta que o governo nada 

pode contra uma greve universal, ou ao menos nada verdadeiramente eficaz. Isso indica 

uma organização a longo tempo preparada, um propósito que quer ser alcançado, um 

impulso que vem a ser obedecido, uma força que se impõe e faz respeitar. Em uma palavra, 

isso indica que na comunidade citadina são duas sociedades e dois poderes: o legal e o 

revolucionário, o público e o secreto514.  

                                                 
512 P. CATALANO , Poder negativo, in: Enciclopédia Saraiva do Direito, nº 59, São Paulo, Saraiva, 1981, p. 150 
ss: a visão histórica das antigas secessões plebeias contribuiu para manter viva a ideia da greve geral durante 
o século XIX 
513 Nesse sentido, poderíamos afirmar que teriam havido dois tribunatos distintos. O primeiro, revolucionário, 
da plebe e o segundo, do povo. 
514 P. CATALANO , Tribunato cit. (nota 4 supra), p.23. 
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Quadro – Tribunos da Plebe 

I. Do Monte Sacro ao Decinverato (494 a.C. – 452 a.C.)515 

 

Ano 
(a.C.) 

Nome dos tribunos Observação Fonte 

494  Secessão da plebe, 
surgimento do 
tribunato.  

 

493 Segundo Lívio: C. Licinius; L. 

Albinius (eleitos); C. Sicinius e outros 
dois cooptados. 

Segundo Dionísio: L. Iunius Brutus; C. 

Sicinius Bellutus; C. Licinius; P. 

Licinius; C. Icilius Ruga (todos 
eleitos). 

Primeiros tribunos. Liv. 2.29. 

Dio.Hal.6.89.1. 

492 Sp. Sicinius.  Lex (sacrata) Sicinia Dio.Hal.7.14.2 e 
7.17.5. 

491 M. Decius; C. Sicinius Bellutus II. Episódio de 
Coriolano. 

Dio.Hal.7.33.1. 

486 P. Mucius; C. Rabuleius.  Episódio de Spurio 

Cassio. 
Dio.Hal.8.72. 
Val.Max.6.3.2. 

483 C. Maenius.   Dio.Hal.8.87.4. 

481 Sp. Licinius.   Liv.2.43.3.  

Dio.Hal.9.1-2. 

480 Ti. Pontificius.  Liv.2.44. 
Dio.Hal.9.5.1. 

476 Q. Considius; T. Genucius.   Liv.2.52.3. 

                                                 
515 O presente quadro de tribunos foi retirado do Novíssimo Digesto Italiano, v. XIX e tem o intuito de servir 
de guia para o presente trabalho, facilitando a contextualização do leitor nos temas abordados.  
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475 L. Caedicius; T. Statius.  Liv.2.52.6. 

474 Cn. Genucius.  Liv.2.54.1. 

472 Volero Publilius.  Liv.2.56.1. 

471 C. Laetorius; Volero Publilius II. Lex Publilia Voleronis Liv.2.56.5. 

470 Cn. Sicinius; L. Numitorius; M. 

Duillius; Sp. Icilius; L. Mecilius.  

 Liv.2.58.1. 

462 C. Terentilius Harsa; Sex. Titius. Proposta de instituir 
os quinqueviri. 

Liv.3.9.2. 
Dio.Hal.9.69.1. 

461 A. Verginius; M. Volscius Fictor.   Dio.Hal.10.2.1 e 
10.7.1. 
Liv.3.11.9.  

460 A. Verginius II; M. Volscius Fictor II.  Liv.3.14.6. 

459 A. Verginius III; M. Volscius Fictor III.  Liv.3.21.3. 

458 A. Verginius IV; M. Volscius Fictor IV.  Liv.3.24.8. 

457 A. Verginius V; M. Volscius Fictor V. Aumenta-se o número 
de tribunos para dez.  

Liv.3.29.8. 

456 L. Icilius. Lex Icilia de Aventino 

publicando. 

Liv.3.31.1. 

455 L. Icilius II.  Liv.3.31.1. 
Dio.Hal.10.33.1. 

454 C. Calvius Cicero; L. Siccius Dentatus.  Liv.3.21.5. 
Dio.Hal.10.47.6. 

 

II – Do Decinverato até as Leis Licínias-Sextias (449 a.C. – 367 a.C.) 

 

Ano 
(a.C.) 

Nome dos tribunos Observação Fonte 

449 L. Verginius; L. Icilius III; P. 

Numitorius; C. Sicinius; M. Duillius II; 

Plebiscitos Icílio e 
Duilio.  

Liv.3.54.11. 
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M. Titinius; M. Pomponius; C. 

Apronius; Ap. Villius; C. Oppius. 

448 Sp. Tarpeius; A. Aternius; L. Trebonius 

Asper.  

 Liv.3.65.1. 

445 C. Canuleius; C. Furnius. Rogatio Canuleia de 

conúbio. 

Liv.4.1.1. 

441 Poetelius II.  Liv.4.12.3-5. 

439 Q. Caecilius; Q. Iunius; Sext. Titinius.  Liv.4.16.5-6. 

436 Sp. Maecilius.  Liv.4.21.3-4. 

423 C. Iunius.   Liv.4.40.6. 

422 Sex. Tempanius; M. Asellius; Ti. 

Antistius; Ti. Spurilius; L. Hortensius.  

 Liv.4.42.1. 

420 A. Antistius; M. Canuleius; Sex. 

Pompilius.  

 Liv.4.44.2-4. 

416 Sp. Maecilius IV; M. Metilius III.  Liv.4.48.1-4. 

415 L. Decius.  Liv.4.49.6. 

414 M. Sextius.  Liv.4.49.11. 

412 L. Icilius.   Liv.4.52.1-3. 

410 M. Menenius.  Liv.4.53.2-4. 

409 Três Icilii (pertencentes à mesma 
família).  

 Liv.4.54.4. 

401 Cn. Trebonius; P. Curiatius; M. 

Metilius; M. Minucius; C. Lacerius; M. 

Acutius. 

 Liv.5.10-12. 

395 T. Sicinius; A. Verginius; Q. Pomponius.  Liv.5.24.11 e 
5.24.6. 

394 T. Sicinius II; A. Verginius II; Q. 

Pomponius II. 
 Liv.5.25.13. 

393 T. Sicinius III.  Liv.5.29.1-3. 
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391 L. Apuleius.  Liv.5.32.8-9. 

390 Cn. Marcius.  Liv.5.49.8. 

387 L. Sicinius.  Liv.6.6.1. 

384 M. Menenius; Q. Publilius.  Liv.6.19.5. 

(384-
327) 

Publilius Lex Publilia de 

sponsu. 

Gai.4.22. 

377-
367 

C. Licinius Stolo I-X; L. Sextius 

Lateranus I-X. 

Leges Liciniae-

Sextiae. 

Liv.6.42.2. 

 


