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Editorial
Neste quarto número do e-boletim Lei & Justiça, publicação
jurídico-doutrinária timorense de tema livre, orgulhamo-nos de reunir e
apresentar uma palete de contributos versando sobre os mais variados
temas. Em comum, registamos a análise crítica ao atual estado do
ordenamento jurídico de Timor-Leste, seja pela procura de soluções
adequadas para problemas jurídicos proeminentes, seja pela esperança
de introdução de (novas) respostas legislativas. Os textos de jovens
juristas timorenses, integrantes de instituições nacionais, tomaram
conta de mais de metade deste número, introduzindo-os num novo
universo, o qual, acreditamos, virá a ser a sua casa. Esperamos ter
proporcionado nesta publicação um espaço de exposição para as suas
ideias e visões sobre o futuro de Timor-Leste.
Começamos o nosso elenco pelo campo das Finanças Públicas e
do Direito Tributário, no qual colhemos dois contributos: Angelito
Mendes Ribeiro apresenta-nos a insuficiência da legislação tributária
nacional em matéria de garantias dos contribuintes, uma questão que
se avoluma perante a atuação, muitas vezes arbitrária, da
Administração Tributária; por sua vez, Guido Lopes traz-nos uma
análise sistemática do regime duodecimal timorense, desde a sua
génese até às previsões legislativas vigentes. Seguimos, com Helena
Dias Ximenes e a falta de resposta adequada para o problema do
mobbing ou assédio moral no ordenamento jurídico timorense.
Refletindo sobre um tema deveras atual, Jorge Gonçalves observa a
ausência de especial proteção ao bem jurídico “honra” dos membros
dos órgãos de soberania, dando particular atenção à figura do
Presidente da República. Na senda do Direito do Trabalho contamos
com o contributo de Pedro Barrambana Santos que dedica especial
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atenção ao desenvolvimento das condições de trabalho através da
contratação coletiva e do seu impacto nos contratos de trabalho. Do
Brasil chega-nos a participação de Ricardo Brandão Cavalcanti sobre a
Defensoria Pública, as razões para a sua adoção no Brasil e em TimorLeste, e as diferenças com os outros modelos de assistência jurídica
que se foram implementando no palco das Nações. A Constituição da
República Democrática de Timor-Leste é auscultada a propósito dos
transplantes jurídicos e da hierarquia normativa, numa perspetiva de
argumentação jurídica comparada pela mão de Ricardo Sousa da
Cunha. Yazalde Rodrigues Pereira traz-nos uma análise panorâmica
sobre a descentralização administrativa no setor da educação em
Timor-Leste, elencando os benefícios e os riscos desta opção política e
governativa setorial. Finalmente, Zenilton Zeneves esmiúça as opções
da figura presidencial em períodos de crise governativa, excursando
sobre a dialética do semipresidencialismo timorense.
Paulatinamente, o e-boletim Lei & Justiça vem-se afirmando
como espaço de eleição para a divulgação do conhecimento jurídico
entre a Academia timorense, e vai-se tornando de leitura obrigatória
para todos aqueles que se interessam pelo fascinante mundo do Direito
Timorense.
Quanto a nós, muito nos honramos pelo nosso humilde esforço
na edição de mais um número com contributos tão variados. Tendo
encontrado matriz tão fecunda, saibamos nutri-la para a eternidade!

Ana Rita Carneiro
Manuel Sá Martins

***
Iha e-boletim Lei & Justiça ba númeru dahaat ida ne’e,
publikasaun jurídiku-doutrinária Timor-Leste nian ho tema livre, ami
orgullu ami bele tau hamutuk no aprezenta kontribuisaun lubuk ida
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kona-ba tema oin-oin. Hamutuk, ami rejista análize krítika ba estadu
ordenamentu jurídiku Timor-Leste nian agora daudaun, bele liuhusi
buka solusaun di’akliu ba problema jurídiku sira-ne’ebé aas liu sira
seluk, bele husi fiar katak sei mosu resposta lejislativa (foun). Hakerek
husi jurista foin-sa’e timoroan sira, ne’ebé integra iha instituisaun
nasionál sira, mak okupa liuhusi sorin balun iha númeru ida-ne’e,
introdús sira iha universu foun, ne’ebé ami fiar katak sei bele sai sira-nia
uma. Ami hein katak ami bele fó espasu espozisaun ida ba sira iha
publikasaun ida-ne’e hodi sira bele hato’o sira-nia ideia no vizaun konaba Timor-Leste aban bainrua nian.
Ami hahu husi área Finansas Públikas no Direitu Tributáriu, ne’ebé
ami iha kontribuisaun rua: Angelito Mendes Ribeiro aprezenta kona-ba
insufisiénsia lejislasaun tributária nasionál iha matéria garantia ba
kontribuinte sira, kestaun ida-ne’ebé sai boot tanba dala barak mosu
atuasaun arbiru husi Administrasaun Tributária; husi nia parte, Guido
Lopes hato’o análize sistemátika ba rejime duodésimu Timor-Leste
nian, hahú husi nia huun to’o previzaun lejislativa ne’ebé vijente.
Tuirmai, Helena Dias Ximenes ko’alia kona-ba la iha resposta
ne’ebé di’ak ba problema mobbing ka asédiu morál iha ordenamentu
jurídiku Timor-Leste nian.
Ho hanoin kona-ba tema ida-ne’ebé atuál tebetebes, Jorge
Gonçalves haree ba falta protesaun espesiál ba bem-jurídiku “onra”
membru órgaun soberanu nian, ho atensaun espesiál ba figura
Prezidente Repúblika.
Iha parte Direitu Traballu nian, ita konta ho Pedro Barrambana
Santos nia kontribuisaun ne’ebé nia fó an tomak liu-liu atu dezenvolve
kondisaun traballu nian ba oin liuhusi kontratasaun koletiva no ninia
impaktu iha kontratu traballu sira.
Husi Brazil to’o mai partisipasaun husi Ricardo Brandão
Cavalcanti kona-ba Defensoria Públika, razaun tansá mak harii iha
Brazil nomós iha Timor-Leste, no diferensa ho modelu asisténsia
jurídika sira seluk ne’ebé implementa iha palku Nasaun sira nian.
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Lei-inan Repúblika Demokrátika Timor-Leste hetan auskultasaun
kona-ba transplante jurídiku no ierárkia normativa, husi perspetiva
argumentasaun jurídika komparada liuhusi Ricardo Sousa da Cunha nia
liman.
Yazalde Rodrigues Pereira hato’o análize panorámika kona-ba
desentralizasaun administrativa iha setór edukasaun iha Timor-Leste,
ho esplikasaun kona-ba benefísiu no risku husi opsaun polítika no
governativa setoriál ida-ne’e.
Ikusliu, Zenilton Zeneves dezenvolve kona-ba opsaun husi figura
prezidensiál iha períodu krize governativa, inklui ko’alia mós kona-ba
dialétika husi semi-prezidensializmu Timor-Leste nian.
Neineik-neineik, e-boletim Lei & Justiça afirma nia an hanesan
fatin ne’ebé eleitu atu hato’o matenek jurídiku entre Akademia TimorLeste nian no atu hasa’e leitura obrigatóriu ba ema hotu-hotu ne’ebé
iha interese ba kmanek mundu Direitu Timór nian.
Husi ami, ami sente onra tebes ho ami-nia haka’as-an ba edisaun
númeru ida tan ho kontribuisaun oin-oin. Hetan tiha ona abut ne’ebé
bele haburas, lori matenek mai ita hodi fó han nia sai boot ba beibeik!

Ana Rita Carneiro
Manuel Sá Martins
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