
 

 
 

REPRISTINAÇÃO DO SEXÊNIO 

(Um pequeno contributo para a boa imagem da Justiça e da Magistratura) 

O sexénio, palavra de origem latina (sexennĭu) que significa “período de seis anos” consiste 

na limitação, ao máximo de seis anos, do tempo contínuo do exercício da função dos magistrados, 

em cada lugar em que são colocados.  

A regra do sexénio teve a sua origem mais remonta na instituição dos juízes de fora, criados 

por D. Afonso IV em 1327. Os juízes de fora, eram magistrados nomeados pelo Rei que pouco a 

pouco irão substituindo os juízes eleitos pelos moradores do concelho. Como ratio da sua criação 

estão dois objectivos: o primeiro considerar a Justiça como função do Estado   e o segundo melhorar 

a administração da justiça eliminando as manchas de parcialidade que geralmente estavam 

associadas ao exercício da justiça por parte dos que o faziam localmente. (História de Portugal – Rui 

Ramos – pág. 105) 

O sexénio encontrou eco durante todo o período da Monarquia, sendo retomado com 

a I República entre 1910 – 1926 e novamente na II República com o Decreto Lei 13.809 de 

22 de Junho de 1927., que no seu artigo 28.º reafirma “ Os juízes de direito não podem 

porém permanecer na mesma comarca, vara ou juízo, mais de seis anos contados desde a 

última posse, salvo se o Conselho Superior Judiciário autorizar maior permanência, por 

conveniência de serviço” 

 O Estatuto Judiciário foi alterado várias vezes durante a II República, chegando ao 

25ABR1974 com o Decreto-Lei 44.278, de 14ABR1962 a defender o mesmo princípio. 

 Este princípio da rotatividade dos juízes manteve-se após a revolução de Abril de 

1974 e é reconfirmado com a Lei 85/77, de 13FEV. que no seu artigo 7.º com a epigrafe de 

(Sexênio) dispõe “ Os juízes de direito não podem permanecer no mesmo tribunal, juízo ou 

círculo judicial, conforme os casos, por mais de seis anos”. 

O espírito reivindicativo surgido com a revolução de Abril de  1974  faz nascer a 



participação de magistrados em associações de carácter sindical, e daí à supressão do 

princípio da rotatividade dos juíze, foi um passo. È  nesse novo contexto que surgiu a Lei 

21/85, de 30 de Julho que esquece 658 (1327-1985) anos de história sobre o princípio da 

rotatividade dos juízes, abrindo a porta à permanência intemporal dos magistrados, nos 

lugares da sua conveniência, como o seu local de nascimento, de vivência habitual ou 

situação profissional de familiares. 

 

 

Continuamos a admitir, pois faz parte do mesmo princípio histórico, que a 

magistratura é INDEPENDENTE, IRRESPONSÁVEL e INAMOVÍVEL, mas não 

podemos escamotear que isenção e imparcialidade da magistratura, é a pedra angular da 

imagem da JUSTIÇA, sendo por isso, peça fundamental dessa isenção, a não permanência 

do magistrado na mesma comarca, por um período superior a seis anos. 

 

O sexênio, como uma garantia de isenção da Justiça, não é exclusivo do sistema 

judicial, pois o mesmo princípio se aplica ao sistema fiscal que impõe, ainda hoje, que o 

pessoal das chefias tributárias, quando são providos em comissão de serviço, são-no “por 

um período de três anos”, sendo que “ a prorrogação da comissão de serviço para além do 

limite de nove anos implica obrigatoriamente a transferência para outro serviço” (art.º, 17.º 

do DL 557/99, de 17DEZ.) 

A excessiva permanência do magistrado numa comarca ou círculo judicial, contribui 

para uma imagem de perda de isenção e de imparcialidade da Justiça, situação mais visível 

nos meios pequenos, como todas as comarcas dos Açores e Madeira, e na maioria das 

comarcas da República, onde os laços de amizade e de inimizade, dos magistrados com as 

populações, é criado e cimentado, pelo que “à mulher de César não basta ser séria, tem de 

parecer séria”. 

CONCLUSÔES: 

1.ª – Desde a reorganização do sistema judiciário, operada por D. Afonso IV em 1327 é 

institucionalizada a figura do Juiz de Fora, justificando-a com objectivos de uma melhor justiça e 

uma maior imparcialidade.  

2.ª – Esta constatação histórica viria a ter expressão no chamado princípio do sexénio, que deste 

modo, podemos afirmar que sempre fez parte do sistema Judiciário Português, o qual  tem a sua 



matriz na garantia da imparcialidade dos magistrados e é ainda umbilicalmente conexo com a 

independência e isenção que se exige a todos os magistrados,  

3.ª - A independência, a imparcialidade e a isenção da magistratura, é a pedra angular da imagem da 

JUSTIÇA, sendo por isso, peça fundamental dessa independência, imparcialidade e isenção, a não 

permanência do magistrado, na mesma comarca, por um período superior a seis anos.  

4.ª – A realidade actual, global e mediática, vieram dar muito maior exposição à justiça, tornando 

fundamental que a mesma retome uma imagem de credibilidade assente na sua independência, 

imparcialidade e isenção que tem não apenas de ser real, como de aparentar ser real., objectivos 

para  que a repristinação do sexênio certamente contribuiria.  
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