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1. CONCEITO 

Quando se fala em direitos fundamentais e direitos humanos, estar-se a tratar do mesmo 
tipo de garantias, proteçõs, direitos e liberdades que pertencem à todos os seres humanos de forma 
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universal. A diferença entre ambos se encontra na fonte do direito. Os direitos fundamentais são 
encontrados nos textos constitucionais de cada país, enquanto os direitos humanos referem-se às 
garantias fundamentais integrantes do Direito internacional. 

Assim, em termos gerais, “os direitos humanos são os direitos das pessoas humana 
reconhecidos pelas normas de Direito internacional em vigor (que podem assumir a forma de normas 
convencionais, costumes ou princípios do Direito internacional.”1 

Ao longo da história do direito e dos estudos sobre o tema, os direitos humanos foram 
conceituados sob três principais filosofias: (A) o conceito jusnaturalista, (B) o conceito lockeano sobre 
finalidade, e o (C) conceito positivista.  

(A) O conceito jusnaturalista 

O conceito jusnaturalista, ou ainda filosófico, se baseia principalmente em uma perspectiva moral, e 
se fundamenta nos ideais de igualdade, liberdade e justiça. Aqui, os direitos humanos são aquelas 
garantias que refletem e representam as expectativas de liberdade, igualdade e o princípio da justiça. 
É o direito natural; que decorre de o simples fato da pessoa existir como ser humano. Resume 
brilhantemente Jónatas Machado, quando diz: 

“A primeira tese [dos direitos fundamentais], de inspiração 
preponderantemente lockeana e kantiana, corresponde ao 
pensamento de autores como Rawls, Dworkin, Richards, etc., que 
partindo de teses neo-contratualistas ou de um discurso filosófico 
político-moral, procuram identificar um conjunto de direitos 
fundamentais deduzidos a partir de princípios de justiça (fairness) ou 
de prerrogativas morais da personalidade, afirmando a sua 
inegociável prioridade na ordenação da comunidade política.”2 

(B) O conceito com base na finalidade 

O conceito com base na finalidade é aquele em que os direitos humanos têm a função 
essencial de proteger os indivíduos de poderes abusivos, quer dizer dos poderes exercidos por aqueles 
que controlam o poder público.  

Assim, os direitos humanos agem como uma espécie de escudo legal, que protege todos os 
indivíduos contra violações e abusos, sobretudo, na relação das pessoas com os Estados.  

(C) O conceito positivista 

Por fim, o conceito positivista advém do positivismo jurídico, onde somente aquilo que 
possui reconhecimento formal na lei é de fato direito. Assim, nesta corrente, os direitos humanos são 
aqueles direitos, garantias e proteções que se encontram reconhecidos na lei fundamental - 
Constituição - de um Estado. Ou seja, são o resultado de um processo de constitucionalização. 
Segundo Gomes Castilho, é um processo de “incorporação de direitos subjetivos do homem em 

                                                             
1 Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. Os direitos fundamentais em Timor-Leste: 
teoria e prática, p. 31. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça Timor-Leste, e Universidade de Coimbra. 2015. ISBN 978-
989-20-5236-6. 
2 Jónatas Machado, Liberdade Religiosa Numa Comunidade Constitucional Inclusiva: Dos Direitos Da Verdade Aos Direitos 
Dos Cidadãos ([Coimbra]: Coimbra Editora, 1996), 161-162. 
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normas formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do 
legislador originário.”3 

Assim, de forma resumida, os direitos humanos são aqueles direitos, garantias e liberdades 
que todas as pessoas possuem pelo simples fato existirem e de serem seres humanos, e que são 
necessários para que as pessoas possam usufruir da vida com dignidade. Contudo, para que possam 
ser exigíveis no mundo jurídico, necessitam de implementação através de norma constitucional. 

Direitos Humanos x Direitos Fundamentais 

Direitos humanos é o termo mais geral utilizado para referir aos direitos dos homens/mulheres. Estes 
se encontram previstos nos instrumentos internacionais de direito humanos. 

Direito fundamental refere-se aos direitos humanos que se encontram positivados ou incluídos na 
Constituição. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS FUDAMENTAIS/DIREITOS HUMANOS 

Nem o conceito filosófico, nem o positivista fornecem uma compreensão exaustiva daquilo 
que são realmente os direitos fundamentais e os direitos humanos. O conceito filosófico é, de certa 
forma, abstrato, devido à sua natureza humana e ao princípio de justiça, e o positivista demasiado 
restritivo devido ao enfoque quase que puramente na codificação das normas. Desta forma, a 
conceptualização dos direitos fundamentais e dos direitos humanos é fortalecida com uma apreciação 
das suas principais características, classificações e funções. A exploração dos seus desenvolvimentos 
históricos representa, também, uma ferramenta de auxílio neste processo.4 

                                                             
3 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 30 
4 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 31 
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i) Fundamental 

Estes direitos representam questões essenciais para o ser humano relativamente à sua 
existência e autonomia. São direitos inerentes à própria existência da pessoa humana, e, por isso, 
contêm uma natureza de necessidade. Não são direitos que as pessoas querem ou desejam; são 
direitos que as pessoas precisam. Por exemplo, o direito à vida (art. 29.º, CRTL)5.  

ii) Universal 

Significa que todas as pessoas são titulares destes direitos, independente de gênero, raça, 
etnia, religião, nacionalidade, sexualidade, idade ou se portadores de deficiência. São direitos que 
pertencem à todos e todas. 

iii) Inalienável 

Significa que se trata de um direito que não pode ser perdido. O caráter de inalienabilidade é 
um dos mais proeminentes dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Esta característica 
refere-se à permanência e à indisponibilidade destas garantias, de modo que não podem ser retiradas, 
nem por vontade do seu titular. Estes direitos extinguem-se somente com a morte do titular. 6 

Por exemplo, o direito de não ser torturado. Ninguém pode escolher sofrer tortura, e o direito 
de não ser torturado nunca é perdido; ainda que eventualmente violado. 

iv) Interdependente e inter-relacionado 

Esta característica relaciona-se principalmente com a implementação destas garantias, 
provendo que o gozo de um direito tem impacto no gozo de outro direito; e vice-versa, a violação de 
uma garantia também pode ter impacto em outra garantia. Estas relações encontram aplicação tanto 
nos direitos económicos, sociais, e culturais como nos direitos civis e políticos.7 

Por isso que, no campo dos direitos humanos, quando um direito fundamental é violado, 
normalmente outros são violados juntos. Isso ocorre pela característica de interdependência e 
interrelação entre os direitos humanos e direitos fundamentais. 

Por exemplo, o direito à liberdade de manifestação depende, de certa forma, do direito de 
liberdade de expressão. Se não há liberdade de expressão, não há liberdade de manifestação. Se há o 
gozo de um, há o gozo de outro; se há violação de um, há violação de outro. São interdependentes e 
interrelacionados. 

É o direito humano um conceito “importado” por estrangeiros ao Timor-Leste? 

Muitas vezes escutamos pessoas alegando que os direitos humanos “são ideais de malaes”. O discurso 
de que os direitos humanos são ideais do “Ocidente” não é raro.  

Nota-se na verdade que é normalmente alegado que os direitos humanos não são “originais” de certos 
lugares principalmente quando se está tentando promover os direitos das mulheres e quando se está 

                                                             
5 Artigo 29.º (Direito à vida) 
1. A vida humana é inviolável. 
2. O Estado reconhece e garante o direito à vida. 
3. Na República Democrática de Timor-Leste não há pena de morte. 
6 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 34 
7 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 34 
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a exigir a igualdade de direitos entre mulheres e homens. Tal é mais um sinal de sentimento 
discriminatório enraizado na sociedade, que a própria história nos mostra do que uma alegação de 
que os direitos humanos são estranhos às comunidades locais. 

Em Timor-Leste é importante notar que a luta da libertação nacional no âmbito da invasão da 
Indonésia teve com base fundamental o direito à autodeterminação do povo Timorense, este um 
direito reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos. Assim, em Timor-Leste é mesmo difícil alegar que os direitos humanos foram 
importados quando da entrada da ONU no país.  

 

3. FUNÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS/DIREITOS HUMANOS 

Segundo Gomes Canotilho, na tarefa de conceptualização dos direitos fundamentais e dos 
direitos humanos é possível identificar quatro funções primordiais dos direitos fundamentais, que 
representam também as funções dos direitos humanos. São: função de não-discriminação; função de 
defesa ou liberdade; função de prestação social; e função de proteção perante terceiros.8 

i) Função de não-discriminação 

A função de não-discriminação se fundamenta na ideia de igualdade. Tem como função 
primária assegurar que o Estado trate todos os cidadãos e residentes sob sua jurisdição como 
indivíduos fundamentalmente iguais; portadores dos mesmos direitos e garantias. 

ii) Função de defesa ou liberdade 

A função de defesa está relacionada com a defesa da pessoa humana e da sua dignidade 
diante do Estado. De acordo com essa função, o Estado se encontra proibido de interferir na esfera 
jurídica individual protegida pelos direitos fundamentais, que se revela como uma obrigação negativa; 
de não fazer. Ao mesmo passo que os indivíduos detêm o poder de exercer positivamente os seus 

                                                             
8 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 39 
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direitos e de exigir a não-interferência dos poderes públicos na esfera dos seus direitos fundamentais 
e humanos. Sob essa perspectiva, trata-se, pois, de uma função com obrigação positiva; onde o 
indivíduo pode agir para fazer cumprir os seus direitos e proteções.9 

iii) Função de prestação social 

A função de prestação social se resume na capacidade do indivíduo, como titular do direito 
fundamental, de obter algo através do Estado. É o que ocorre, por exemplo, com os direitos à saúde, 
à educação e à segurança social. Assim, a função de prestação social prevê uma dimensão objetiva 
juridicamente vinculativa, obrigando os poderes públicos ao desenvolvimento e execução de políticas 
sociais ativas propensas à criação de instituições (por exemplo, hospitais e escolas), serviços (por 
exemplo, serviços de segurança social) e ao fornecimento de prestações (por exemplo, salário-
mínimo, subsídio de desemprego, bolsas de estudo, habitações económicas).10 

iv) Função de proteção perante terceiros 

Por fim, a quarta e última função diz respeito à abrangência dos direitos fundamentais e 
direitos humanos; significa que são direitos que possuem uma função capaz de ultrapassar a relação 
entre indivíduo e Estado, alcançando também terceiros ou a coletividade. Esta função condiciona o 
Estado à criação de normas reguladoras de relações jurídico-civis capazes de garantir a observância 
dos direitos fundamentais na relação entre indivíduos. Por exemplo, é a função de proteção perante 
terceiros que determina o dever do Estado de regulamentar o casamento de uma forma a assegurar 
a igualdade entre os cônjuges, de estabelecer um sistema de segurança pública para salvaguardar o 
direito à vida e à integridade física, entre outros.11 

 

4. APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS/DIREITOS HUMANOS: VERTICAL E HORIZONTAL 

                                                             
9 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 40 
10 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 40 
11 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 41 
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Sob uma perspectiva tradicional dos direitos humanos, os direitos humanos são garantias 
que se exigem contra o Estado. É uma aplicação vertical. Significa que os direitos humanos, quando 
violados, referem-se à ações tomadas por entidades públicas, ou através de entidades públicas. É o 
Estado que age contra os direitos humanos dos indivíduos; e são os indivíduos que exigem do Estado 
o cumprimento, proteção, respeito e realização desses direitos (art. 2, n.2, PIDSP). 

ESTADO = titular dos deveres 

INDIVÍDUOS = titular dos direitos 

Aplicação horizontal, por outro lado, significa que o reconhecimento legal, de respeito, 
proteção e realização de direitos humanos, se dá no espaço entre indivíduos. Ou seja, de forma 
horizontal; entre duas pessoas ocupando a mesma posição de poder social.  

Um exemplo de aplicação horizontal dos direitos humanos no Timor-Leste, é a lei do 
trabalho, por meio da qual o empregador resta impedido de discriminar seus empregados (em função 
de gravidez, gênero, raça, etc.). Contudo, por enquanto, essa é a única aplicação horizontal no 
ordenamento jurídico timorense.  

Na verdade, o processo de considerar os direitos humanos de uma aplicação horizontal nas 
jurisdições nacionais foi o resultado da evolução da aplicação dos direitos humanos com o passar do 
tempo, em que a sua aplicação foi reforçada com exigências para assegurar uma proteção ainda mais 
ampla. 

Em Timor-Leste, considerando que ainda poucos passos foram dados até este momento em 
assegurar de uma perspectiva jurídica a aplicação dos direitos fundamentais, como direitos reais e 
subjetivos exigíveis em juízo, entende-se que o processo de evolução no país ainda não permite uma 
consideração da aplicação horizontal dos direitos humanos. Na realidade esta foi a posição que se 
encontra no livro Direitos Fundamentais em Timor-Leste: Teoria e Prática. Não por que os direitos 
fundamentais não devem ser aplicados na horizontal, mas por que a evolução do regime jurídico dos 
direitos fundamentais em Timor-Leste ainda não amadureceu nesta direção. 

Assim, considera-se amplamente que em Timor-Leste as garantias de direitos humanos 
advindas de tratados internacionais só alcançam o Estado no âmbito da sua relação com os indivíduos 
(aplicação vertical); mas não os indivíduos no âmbito de suas relações internas. Estas, são reguladas 
pela legislação doméstica, como a lei civil e a lei penal, onde os direitos humanos são difundidos; mas 
que não se confundem com as obrigações convencionais. 
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5. FONTE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS 

Como se sabe, as fontes do Direito são os modos de formação e revelação das normas jurídicas 
em um determinado ordenamento jurídico. Tradicionalmente, existem quatro fontes do Direito: a 
Constituição e lei, a jurisprudência, o costume e a doutrina; as quais podem ser, ainda, imediatas (ou 
diretas), que são aquelas que criam normas jurídicas vinculativas, e mediatas (ou indiretas), que 
contribuem para a formação das normas jurídicas, sem representarem, contudo, uma norma de valor 
legal nem vinculativo.12 

No âmbito geral do Direito no Timor-Leste, as principais fontes imediatas do Direito são as leis 
(Constitucional e ordinárias) e, em determinadas circunstâncias, as normas e usos costumeiros, desde 
que recebidas por uma análise de constitucionalidade e legalidade (art. 2.º, Código Civil). Já as outras 
duas fontes - doutrina e jurisprudência, estas são fontes mediatas/indiretas.  

No âmbito internacional, os tratados internacionais, os costumes e o jus cogens são as fontes 
principais de Direito (imediata/direta), enquanto os princípios gerais do Direito, as decisões judiciais, 
doutrina e decisões de organizações internacionais, são fontes secundárias (mediatas/indiretas).  

Os tratados internacionais de direitos humanos foram recepcionados pela Constituição 
timorense como parte integrante do seu ordenamento jurídico. Por isso, após processo legislativo 
interno de ratificação (através de Resolução do Parlamento Nacional), adquirem natureza de lei, 
tornando-se, pois, também fonte imediata/direta de Direito timorense. 

 

 

 

                                                             
12 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 54 
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6. INTEGRAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL 

A Constituição do Timor-Leste recebeu o direito internacional como parte integrante do seu 
ordenamento jurídico interno (art. 9.º, CRTL)13, de forma que este também deve ser compreendido 
como fonte do Direito timorense, tal qual a Constituição, as leis ordinárias e jurisprudência nacional. 
Há que se observar, também, que, em Timor-Leste, as fontes imediatas de direito internacional, após 
ratificadas por Resolução do Parlamento Nacional, adquirem a posição de lei hierarquicamente 
superior às leis ordinárias, ocupando uma posição na hierarquia jurídica entre a CRTL e as leis. 

 Relativamente aos direitos fundamentais, grande parte destes estão previstos em tratados 
internacionais. Os padrões de direitos humanos amparados nesses tratados incorporam um sistema 
forte de proteção, contendo mecanismos internacionais específicos para o controle das obrigações 
assumidas pelos Estados, de onde nasceu o chamado sistema internacional de proteção de direitos 
humanos.14 

Como se é aprovado um tratado? E como este entra na ordem jurídica nacional? 

O tratado internacional para vigorar numa jurisdição nacional passa por duas etapas: (1) aprovação 
(ou existência) do próprio tratado; (2) incorporação na jurisdição nacional.  

Os tratados podem ser, de certa maneira, equivalentes a uma “lei”. Os tratados das ONU são 
aprovados pelo “parlamento” da ONU – a Assembleia Geral – aonde os “deputados” são os Estados-
Membro da ONU, como membros da comunidade internacional com base na igualdade de soberania 

                                                             
13 Artigo 9.º (Recepção do direito internacional) 
1. A ordem jurídica timorense adota os princípios de direito internacional geral ou comum. 
2. As normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais vigoram na ordem jurídica interna mediante 
aprovação, ratificação ou adesão pelos respetivos órgãos competentes e depois de publicadas no jornal oficial. 
3. São inválidas todas as normas das leis contrárias às disposições das convenções, tratados e acordos internacionais 
recebidos na ordem jurídica interna timorense. 
14 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 61 
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entre os Estados. Somente quando há esta aprovação da Assembleia Geral que o texto de um tratado 
é aprovado ao nível internacional.  

No entanto o tratado a nível internacional deve ser incorporado a nível nacional, e para tal há o 
processo de aceitação por cada Estado, este que em Timor-Leste se dá através da ratificação do 
tratado. De acordo com a CRDTL é o Parlamento Nacional que possui a competência de ratificar um 
tratado internacional (artigo 95.º, n.3, al. f) CRDTL). 

No ordenamento jurídico timorense, um tratado internacional é designado como “qualquer 
acordo concluído entre dois ou mais sujeitos de Direito Internacional Público, destinado a produzir 
efeitos jurídicos e regulado pelo Direito Internacional Público” (artigo 1.º, al. k da Lei n.º 6/2020, de 12 
de Maio). Com base nesta norma, o conceito de tratado internacional aplicado no ordenamento 
jurídico timorense envolve quatro elementos distintos: a) a existência de um acordo de vontades; b) 
acordo entre sujeitos de Direito internacional, que tenham agido nesta qualidade; c) a produção de 
efeitos jurídicos; e d) a regulamentação pelo direito internacional.15 

Assim, os tratados estabelecem direitos e deveres entre as partes signatárias ou na relação 
entre essas partes. Os tratados internacionais de direitos humanos, contudo, possuem um certo grau 
de particularidade em relação à produção de efeitos jurídicos. Os tratados de direitos humanos não 
pretendem, no seu plano normativo principal, a criação tradicional de direitos e deveres entre os 
Estados-Partes; mas sim o reconhecimento de que os indivíduos são titulares de direitos face ao 
Estado. 

Deste modo, aos tratados internacionais de direitos humanos não é aplicável o princípio geral 
do direito segundo o qual o descumprimento das obrigações de um acordo por uma parte alivia a 
outra das suas obrigações, uma vez que a violação das normas desses tratados não originam denúncia 
por um dos Estados com relação ao outro; mas sim acionam os mecanismos de proteção individual ou 
coletiva presentes nos próprios tratados ou no ordenamento jurídico internacional com o objetivo de 
fazer cumprir as normas convencionais.16 

Os tratados internacionais de direitos humanos foram recepcionados pela Constituição 
timorense como parte integrante do seu ordenamento jurídico. Por isso, após processo legislativo 
interno de ratificação (através de Resolução do Parlamento Nacional), adquirem natureza de lei, 
tornando-se, pois, também fonte imediata/direta de Direito timorense. 

Nesse sentido, as principais características dos tratados de direitos humanos elaborados no 
âmbito das Nações Unidas são: a) normatividade, através da qual os tratados internacionais de 
direitos humanos estipulam normas reguladoras que não se esgotam com a realização de prestações 
recíprocas (como acontece em um tratado-contrato); b) multilateralidade, uma vez que são vários os 
Estados parte dos tratados de direitos humanos; c) solenidade, na medida em que existe um critério 
formal de adesão e ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos; d) abertos, pois 
qualquer Estado pode escolher tornar-se parte do tratado a qualquer momento; e) institucionais ou 
não institucionais, pois criam entidades específicas para monitorar a implementação do tratado (os 
chamados órgãos de monitorização ou monitoring bodies); f) exequíveis por si mesmos, não 
exequíveis ou mistos, diretamente relacionada à capacidade do tratado de ser implementado de 

                                                             
15 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 62 
16 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 63 
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forma plena ou de possuir efetividade apenas por si mesmo; g) perpétuos, pois com duração 
indefinida; e h) principais ou acessórios, pois podem ser o tratado principal ou um protocolo adicional 
e facultativo, subsequente e dependente do principal.17 

Os tratados são de grande importância no sistema das fontes no direito internacional, 
representando o método mais confiável para a identificação das normas que foram acordadas entre 
e pelos Estados.18 

Como pode uma lei internacional ser superior a uma lei do Parlamento Nacional? Tal não significa 
uma ofensa aos órgãos de soberania do país? 

Quem ratifica os tratados internacionais é o Parlamento Nacional. Assim apesar do instrumento ser 
um instrumento internacional, é uma decisão de um órgão de soberania a saber se entra ou não no 
ordemanto jurídico nacional.  

 

7. GERAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 63 
18 18 Bárbara Nazareth de Oliveira e outros, p. 64 
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8. REGIME DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Existem duas áreas essenciais do regime de direitos humanos: a restrição (art. 24.º, CRDTL)19 
e a suspensão (art. 25.º, CRDTL)20. 

A restrição de direitos humanos é a limitação temporária do alcance de uma garantia à vida 
sociedade, como por exemplo a pena de prisão decorrente do cometimento de um crime tipificado 
no Código Penal, a qual restringe o direito fundamental à liberdade. Ocorre em momentos regulares 
de normalidade constitucional, e se manifesta através de legislação (como a lei penal, por exemplo). 

Já a suspensão, é a não aplicação temporária de certos direitos ou certas garantias. Somente 
pode ocorrer em estados temporais excepcionais; o chamado Estado de Exceção. Para isso ocorrer de 

                                                             
19 Artigo 24.º (Leis restritivas) 
1. A restrição dos direitos, liberdades e garantias só pode fazer-se por lei, para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos e nos casos expressamente previstos na Constituição. 
2. As leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias têm, necessariamente, caráter geral e abstrato, não podem diminuir 
a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos dispositivos constitucionais e não podem ter efeito retroativo. 
20 Artigo 25.º (Estado de exceção) 
1. A suspensão do exercício dos direitos, liberdades e garantias fundamentais só pode ter lugar declarado o estado de sítio 
ou o estado de emergência nos termos previstos na Constituição. 
2. O estado de sítio ou o estado de emergência só podem ser declarados em caso de agressão efetiva ou iminente por forças 
estrangeiras, de grave perturbação ou ameaça de perturbação séria da ordem constitucional democrática ou de calamidade 
pública. 
3. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência é fundamentada, com especificação dos direitos, liberdades 
e garantias cujo exercício fica suspenso. 
4. A suspensão não pode prolongar-se por mais de trinta dias, sem impedimento de eventual renovação fundamentada por 
iguais períodos de tempo, quando absolutamente necessário. 
5. A declaração do estado de sítio em caso algum pode afetar os direitos à vida, integridade física, cidadania e não 
retroatividade da lei penal, o direito à defesa em processo criminal, a liberdade de consciência e de religião, o direito a não 
ser sujeito a tortura, escravatura ou servidão, o direito a não ser sujeito a tratamento ou punição cruel, desumano ou 
degradante e a garantia de não discriminação. 
6. As autoridades estão obrigadas a restabelecer a normalidade constitucional no mais curto espaço de tempo. 
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forma legal, deve observar as regras e circunstâncias dispostas no artigo 25.º da Constituição 
timorense, e somente pode ser realizada através de Declaração. 

Ambos os regimes devem observar os critérios de necessidade e proporcionalidade. No caso 
da restrição, esses critérios existem para proteger os interesses e direitos constitucionalmente 
reconhecidos e, no caso da suspensão, para retornar à normalidade (que foi temporariamente 
acometida). 

 

9. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (art. 24.º, da CRTL)21 

 

10. ESTADO DE EXCEÇÃO: ESTADO DE SÍTIO & EMERGÊNCIA (art. 25.º CRDTL22 e art. 4.º PIDCP23, e 
Lei n.º 3/2008, de 22 de Fevereiro) 

 

 

                                                             
21 Artigo 24.º (Leis restritivas) 
1. A restrição dos direitos, liberdades e garantias só pode fazer-se por lei, para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos e nos casos expressamente previstos na Constituição. 
2. As leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias têm, necessariamente, caráter geral e abstrato, não podem diminuir 
a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos dispositivos constitucionais e não podem ter efeito retroativo. 
22 Ver nota acima 
23 Artigo 4.º. Em situações excepcionais de perigo para a nação, declaradas oficialmente, os Estados-Signatários do presente 
Pacto poderão adoptar disposições, nos limites estritamente exigidos pela situação, que suspendam as obrigações contraídas 
em virtude deste Pacto, sempre que tais disposições não sejam incompatíveis com as restantes obrigações que lhes impôe 
o direito internacional e não contenham nenhuma discriminação fundamentada unicamente em motivos de raça, cor, sexo, 
língua, religião ou origem social. A disposição anterior não autoriza qualquer suspensão dos artigos 6º., 7º., 8º. (parágrafos 
1 e 2), 11., 15., 16. e 18. Qualquer Estado-Signatário do presente Pacto que faça uso do direito de suspensão deverá informar 
imediatamente os restantes Estados-Signatários no presente Pacto, por intermédio do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
das disposições cuja aplicação tenha suspendido e dos motivos que tenham suscitado a suspensão. Far-se-á uma nova 
comunicação pelo mesmo meio na data em que seja dada por terminada essa suspensão. 
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O Estado de Exceção somente pode ser declarado nas situações excepcionais autorizadas pela 
Constituição timorense, com o objetivo de retornar à normalidade e caso estritamente necessário 
(art. 4.º, Lei n.º 3/2008, de 22 de fevereiro)24.  

 

Diferença Estado de Sítio e Estado de Emergência 

Estado de Sítio:  em situação de iminentes actos de força ou insurreição que ponham em causa a soberania, 
a independência, a integridade territorial ou a ordem constitucional democrática (art. 9.º Lei n.º 3/2008, 
de 22 de fevereiro). Mais intenso; situação de guerra externa e interna que impactam a soberania. 

Estado de Emergência: é declarado quando se verifiquem situações de menor gravidade, nomeadamente 
quando se verifiquem ou ameacem verificar-se casos de grave alteração da ordem pública ou casos de 
calamidade pública (art. 10.º Lei n.º 3/2008, de 22 de fevereiro). Menos gravoso; situação de violência 
específica, desastre natural, pandemia, etc. 

 

                                                             
24 Artigo 4.º (Proporcionalidade e adequação das medidas) 
1. A suspensão ou a restrição de direitos, liberdades e garantias previstas nos artigos 9.º e 10.º devem limitar-se, 
nomeadamente quanto à sua extensão, à sua duração e aos meios utilizados, ao estritamente necessário ao pronto 
restabelecimento da normalidade. 
2. A declaração do estado de sítio ou do estado de emergência só pode alterar a normalidade constitucional nos termos 
previstos na própria Constituição e na presente lei, não podendo nomeadamente afectar a aplicação das regras 
constitucionais relativas à competência e ao funcionamento dos órgãos de soberania e bem assim os direitos e imunidades 
dos respectivos titulares. 
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São critérios-chaves material para determinação do estado de exceção: a necessidade e a 
proporcionalidade. 

Com o objetivo de retorno à normalidade, alguns direitos podem ser temporariamente 
suspensos, em razão da situação excepcional de estado de sítio ou estado de emergência (art. 25.º, n. 
10 CRDTL) vivenciada pelo país.  

Contudo, existem alguns direitos humanos fundamentais que não podem ser abandonados 
sob circunstância alguma, isto é, que nunca podem ser suspensos, mesmo em caso de estado de sítio 
ou estado de emergência (art. 25.º, n. 4, CRDTL). São exemplos os direitos à vida, à integridade física, 
a liberdade religiosa, a não retroatividade da lei penal e o direito a não ser sujeito a tortura. 
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Processo de Declaração do Estado de Exceção 

Conforme esquema abaixo. 

 

 

Quando se trata do prazo, é de notar que o prazo máximo é de 30 dias, estando previsto na 
CRDTL que a “ suspensão não pode prolongar-se por mais de trinta dias, sem impedimento de eventual 
renovação fundamentada por iguais períodos de tempo, quando absolutamente necessário” (art. 
25.º, n.4 CRDTL). Assim, o prazo de 30 dias é um máximo e não um mínimo, podendo haver 
declarações por menos tempo que os trinta dias. 

Ainda considerando o critério de “absolutamente necessário”, é possível que um Estado de 
Exceção seja concluído antes do termo inicial declarado, caso as condições para a sua declaração não 
mais passam a existir. Tal também é ponderado com o objetivo de retorno à normalidade. 

Dando resposta ao critério de necessidade, e assegurando a capacidade do Parlamento 
Nacional em monitorar a execução do Estado de Exceção, o artigo 29.º da Lei n.º 3/2008, de 22 de 
fevereiro prevê o dever do Governo em relatar ao Parlamento Nacional sobre a execução do Estado 
de Exceção 15 dias quando da renovação do Estado de Exceção. 

A responsabilidade entre os 3 órgãos de soberania é muito clara: 

(a) Parlamento Nacional: autoriza a declaração; monitoriza a implementação 
(b) Presidente da República: declara o Estado de Exceção 
(c) Governo: propõe a declaração e executa ou implementa as medidas necessárias no 

âmbito da declaração (art. 18.º Lei n.º 3/2008, de 22 de fevereiro) 

Exemplo de instrumentos de execução do Estado de Exceção são os diversos Decretos do Governo 
aprovados no âmbito dos Estados de Emergência declarado para dar resposta à pandemia do COVID-
19, ex. Decreto do Governo n.º 2/2021, de 15 de Janeiro “Medidas de Execução da Declaração do 
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Estado de Emergência Efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 73/2020, de 30 de 
dezembro, e Revoga o Decreto do Governo n.º 21/2020”.  

 


