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Tradicionalmente há 3 poderes principais num sistema político – executivo, legislativo e judiciário.  
 
Artigo 67 da CRDTL prevê 4 órgãos de soberania, estes que dividem os 3 poderes: 

• Presidente da República – poder executivo 
• Parlamento Nacional – poder legislativo 
• Governo – poder executivo 
• Tribunal – poder judicial 

 
Ao Parlamento Nacional compete “legislar sobre as questões básicas da política interna e externa do 
país” (art. 95.º, n.1 CRDTL). 
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O Governo tem a competência de elaborar leis. Ver artigo 115.º CRDTL (especialmente o artigo 96.º, 
n.3) e ainda a competência no artigo 96.º (competência derivada ou delegada). 
 
O Presidente tem poderes executivos. Os seus poderes acabam sendo um poder de menor alcance, 
mas que se torna mais saliente quando em situações de crise institucional, estados de exceção (como 
estado de emergência) ou ainda conflito. 
 
Há uma sobreposição de órgãos que partilham 
poderes – dois órgãos de soberania partilham o 
poder executivo, outros dois o poder legislativo.  
 
No entanto, o Governo tem mais poderes 
executivos, sendo o órgão de soberania principal 
com o poder executivo. O Presidente da República 
tendo um poder executivo de menor 
tamanho/alcance. 
 
O Parlamento Nacional é o órgão principal legislativo (“primado parlamentar da competência 
legislativa”), mas o Governo tem previsto poderes legislativos na Constituição. 
 
O Tribunal de Recurso já reconheceu que o Presidente possui poder de natureza executiva: 

“Efetivamente, num sistema constitucional de governo semipresidencial, como 
é claramente o adoptado por Timor-Leste, o Presidente da República também 
tem funções executivas (…). Como se sabe, as constituições moder“nas instituem 
o princípio da separação de poderes, mas, simultaneamente, consagram a 
interdependência dos poderes do Estado. No caso das constituições que 
consagram um regime semipresidencialista, os poderes do Presidente da 
República podem variar desde uma maior aproximação ao modelo presidencial 
(como por exemplo em França), a um modelo mais próximo do modelo 
parlamentar (como será o caso na nossa Constituição). Porém, sempre o 
Presidente da República tem poderes de ‘ingerência’ na área executiva, tendo 
mesmo alguns poderes próprios do executivo em exclusividade”  

Tribunal de Recurso, Acórdão de 14 de Junho de 2010, Proc. 24/CO/ /10/TR, 81 
 
A divisão dos poderes diz respeito a quem tem “a maior fatia/parte” de certo poder de um Estado de 
Direito democrático.  
 
Na separação de poderes não é essencial que cada poder seja somente ocupado por um único órgão 
de soberania, mas que não haja a concentração dos três poderes em um único órgão. 
 
O sistema político utilizado em Timor-Leste é por vezes chamado de “semipresidencialista” ou “misto 
parlamentar-presidencial”.  
 
A doutrina faz referência aos ambos termos, que na verdade possui o mesmo sentido, mas muda a 
perspectiva ou visão:  
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(a) Semipresidencialista: considera-se do ponto de vista do Presidente da República (pois este é 
o Chefe de Estado), o Timor-Leste é semipresidencialista pois o poder executivo não se 
encontra somente com o Presidente, é partilhado com o Governo (este chefiado pelo 
Primeiro Ministro) [termo utilizado pelo Tribunal de Recurso em 2010]; 

(b) Misto Parlamentar-Presidencial: quando se vem de uma perspectiva da responsabilização do 
poder executivo, sendo que em Timor-Leste o Governo (quem possui um poder executivo 
maior) responde perante ao Parlamento Nacional mas também proveem seu poder de uma 
nomeação presidencial 

 
O poder judiciário em Timor-Leste é exclusivamente desempenhado pelos juízes, sendo no momento 
atual de desenvolvimento limitado aos juízes de carreira (por vezes chamados de ‘juízes togados” – 
pois possuem a toga) (cfr. art. 121.º, n.1 CRDTL).  
 
Um número grande de países tem uma provisão semelhante, no entanto não é estranho na história 
de países civilistas, conferir poderes jurisdicionais (de natureza judicial) para pessoas que não são 
juízes de carreira, como foi o caso em Ruanda no âmbito dos tribunais de Gacaca. Em outras 
jurisdições, como Portugal, há os julgados da paz, que podem promover a mediação e conciliação 
mas que possuem também poder decisório, sendo estes os “juízes da paz”1. A decisão do juiz da paz 
tem força equivalente à decisão de um tribunal de primeira instância. De modo diferente, no Brasil 
o juiz leigo atua no âmbito da resolução não judicial de conflitos, mas quando não haja uma 
conciliação, então pode proferir uma sentença esta que deve ser homologada por um juiz de carreira. 
 
SEPARAÇÃO DE PODERES – PESOS E CONTRAPESOS 
 
O diagrama a seguir, desenvolvido por Barbara Nazareth Oliveira e outras, partiu de uma adaptação 
do diagrama elaborado por Gomes Canotilho sobre a forma de governo mista parlamentar-
presidencial portuguesa.  
 
O diagrama mostra as principais características da forma de governo timorense, identificando, ainda, 
os principais elementos da separação e interdependência dos poderes. 
 
 
 

                                                        
1 O STJ argumenta que “Os julgados de paz são órgãos jurisdicionais de resolução alternativa de litígios e, 
consequentemente, não sucederam na competência dos tribunais da ordem judicial nem são seus substitutos, 
integrando-se na categoria de tribunais de resolução de conflitos de existência facultativa”. 
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Referência: Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. “Os direitos fundamentais em Timor-
Leste: teoria e prática”, Timor-Leste-Portugal (2015), p. 127 
 
Do diagrama pode se observar um número de relações de interdependência e complementariedade 
entre os diversos órgãos de soberania, assim promovendo os “pesos e contrapesos” do sistema de 
uma separação de poderes. Por exemplo, o Presidente da República quem nomeia o Chefe de 
Governo, no entanto é o Parlamento Nacional que pode decidir por uma moção de censura. 
 

 
 
De uma perspectiva do sistema jurídico – ou o ordenamento jurídico - o sistema escolhido em Timor-
Leste é o de matriz civilista.  
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Um sistema civilista tem na sua base o princípio positivista. De tradição romana, o sistema civilista 
considera como principal fonte de direito o processo legislativo, sendo a norma jurídica a principal 
fonte imediata de direito. A norma jurídica constitui-se em um comando abstrato e geral procurando 
abranger, em uma moldura, uma diversidade de casos futuros, possuindo força obrigatória 
(vinculante – kbiit hodi kesi). 
 
As decisões judiciais não têm a natureza de gerar eficácia vinculante para o julgamento de casos 
posteriores, desempenhando uma função secundária como fonte de direito. 
 
Do outro lado, o sistema Common Law, sob forte influência anglo-americana, é baseado 
essencialmente em precedentes jurisprudenciais. As decisões judiciais são fontes imediatas do 
direito (fontes diretas), com efeitos vinculantes (força obrigatória – kbiit hodi kesi). A norma de 
direito é extraída a partir de uma decisão concreta, sendo aplicada por meio de um processo 
analítico, aos casos semelhantes no futuro. 
 

 
 
O ordenamento jurídico nacional é marcado pelo desenvolvimento histórico, não sendo um processo 
linear. 
 
Até 1975: aplicavam-se as leis de Portugal 
Entre 1975 e 1999: aplicavam-se as leis Indonésias 
Entre 1999 e 2002: foram criadas as leis no âmbito da gestão da UNTAET 
2002 até agora: as normas jurídicas são aquelas emanadas (elaboradas) pelos órgãos de soberania 
em Timor-Leste independente 
 
Ainda não se pode esquecer que em 2002, Timor-Leste se tornou Estado-membro das Nações Unidas, 
e assim decidiu, através de seus órgãos de soberania (Governo com a competência de negociar os 
tratados internacionais, e o Parlamento a competência de ratificar os tratados), trazer para o 
ordenamento jurídico nacional o direito internacional, incluindo os tratados internacionais, costumes 
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e princípios internacionais (cfr. artigo 9.º e ratificação em 2003 pelo Parlamento Nacional de um 
número de tratados de direitos humanos da ONU). 
 
A própria Constituição prevê o reconhecimento do direito anterior, devendo este ser aplicado 
quando não for contrário às normas Constitucionais ou aos princípios do Estado de Direito 
democrático com reconhecimento de direitos humanos/fundamentais (cfr. art. 165.º CRDTL). 
 
A ilustração abaixo é uma tentativa de formar o “quebra-cabeça” das leis e normas, e as suas fontes 
normativas, considerando o desenvolvimento histórico de Timor-Leste. Este tenta incluir não 
somente as fontes nacionais de direito, dos diversos tempos históricos, mas ainda o direito 
internacional recebido no ordenamento jurídico nacional por virtude do artigo 9.º da CRDTL. 

 
Referência: Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. “Os direitos fundamentais em Timor-
Leste: teoria e prática”, Timor-Leste-Portugal (2015), p. 203 
 
A ilustração identifica a hierarquia dos atos normativos considerando uma análise global das 
provisões constitucionais relevantes, e ainda da doutrina corrente. 
 
O ordenamento jurídico é verdadeiramente complexo, não somente considerando os diversos 
idiomas utilizados nos diplomas legislativos, mas ainda o contexto em que estes foram elaborados. 
Notando, especialmente, o facto de que os diplomas legislativos Indonésios potencialmente 
aplicáveis são aqueles aprovadas antes de 1999, tempo em que o sistema político-militarizado da 
Indonésia refletia nos diplomas normativos. 
 
Os diplomas da UNTAET e os diplomas Indonésios possuem natureza subsidiária, quer dizer somente 
serão aplicados quando não haja lei de órgão soberano de Timor-Leste independente que aborde 
uma mesma matéria. O processos de identificar se há ou não lei já substituída é um processo analítico 
de certa complexidade.  
 
Com o passar do tempo vai-se criando cada vez mais diplomas legislativos, que vão “trocando de 
lugar” com os diplomas da UNTAET e da Indonésia.  Há ainda uma tendência, com o passar do tempo, 
de ser cada vez mais difícil “encaixar” uma legislação indonésia dentro do ordenamento jurídico 
Timorense, visto que as alterações já realizadas podem resultar em mudanças estruturais e 
institucionais que fazem com que seja difícil implementar a lei da Indonésia. Por vezes é ainda exigido 
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que seja “retirado” certos normativos ou interpretados de uma maneira que seja em conformidade 
com padrões de direitos humanos. 
 
Assim, por muitas vezes acaba-se por considerar que não há lei subsidiária, mas sim uma lacuna, e 
simplesmente não se aplica a lei indonésia, apesar de rigorosamente dever-se aplicar tal lei. Um 
exemplo é a Lei 3/1997 Justiça Juvenil da Indonesia (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
Pengadilan Anak), tendo ainda como exemplo a Lei dos Tribunais Adminsitrativos 5/1986 (Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). 
 

 
 
 “Em Timor-Leste, o Parlamento Nacional e o Governo possuem a competência para elaborar leis 
(competência legislativa). 
Ao analisar a Constituição, e utilizando a interpretação oferecida pelo Tribunal de Recurso, atuando 
como Supremo Tribunal de Justiça, em questões relacionadas com o sistema legislativo (58), 
identificamos como principais características deste sistema, as seguintes: 
— primado parlamentar da competência legislativa [o Parlamento Nacional é o órgão de soberania 
principal com o poder legislativo] 
—matérias de reserva absoluta da competência exclusiva do Parlamento Nacional [certas áreas 
somente o Parlamento Nacional pode legislar, ficando o Governo impedido de legislar – estas são as 
matérias previstas no art. 95.º, n.2 da CRDTL] 
—matérias de reserva relativa da competência exclusiva do Parlamento Nacional, a que corresponde 
a competência derivada ou delegada do Governo [por vezes o Parlamento Nacional pode escolher 
por dar o poder ao Parlamento Nacional para legislar, como foi o caso do Código Processo Penal, nas 
áreas previstas no art. 95.º, n.2 da CRDTL] 
—matérias da competência exclusiva do Governo [o Governo também tem competência exclusiva 
para legislar no que diz respeito à sua estrutura interna – assim todos os diplomas legislativos 
referentes aos Ministérios, institutos públicos, empresas públicas, e outros são Decretos-Leis] 
—matérias da competência dependente do Governo [quando o Parlamento Nacional aprova uma lei 
e dentro desta lei prevê que o Governo venha posteriormente a desenvolver as normas da Lei do 
Parlamento] 



 8 

—matérias da competência legislativa concorrente entre o Parlamento Nacional e o Governo [áreas 
que ambos o Parlamento Nacional como o Governo podem legislar, nenhum dos órgãos de soberania 
com poder legislativo tem o direito único/exclusivo de legislar. De acordo com o Tribunal de Recurso, 
toda a matéria que não é da competência exclusiva do Parlamento Nacional e não é da competência 
exclusiva do Governo, então é da competência concorrente. Resulta deste que pode um Decreto-Lei 
vir a modificar/alterar uma lei, quando seja da matéria da competência concorrencial do Parlamento 
Nacional e do Governo] 
— controlo parlamentar do exercício da competência legislativa concorrente do Governo [o 
Parlamento Nacional tem o poder de suspender a vigência de qualquer Decreto-Lei do Governo, 
desde que não seja numa matéria da competência exclusiva do Governo. Assim com isto se 
demonstra realmente que é o Parlamento Nacional o órgão principal legislativo. Com estes poderes, 
se o Parlamento Nacional não concorda com uma nova lei emitida pelo Governo, pode chamá-la num 
processo de apreciação parlamentar, podendo modificar ou suspender a sua vigência] 
— controlo jurídico e político do Presidente da República dos atos legislativos do Parlamento Nacional 
e do Governo [O Presidente possui o poder de veto] 
—um procedimento legislativo formal e faseado [a própria Constituição prevê a algumas regras 
especificas para o processo de elaboração de novas leis, este que possui formalismos e passos 
específicos com ações formais como a votação e aprovação e ainda a promulgação de leis]2 
 
 
 

                                                        
2 Barbara Nazareth Oliveira, Carla de Marcelino Gomes & Rita Páscoa dos Santos. “Os direitos fundamentais em Timor-Leste: teoria e 
prática”, Timor-Leste-Portugal (2015), p. 129-130. 
 


