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A Exoneração e a Nomeação das Chefias Militares de Timor-Leste: 
Invalidade por Inconstitucionalidade e Competência Jurisdicional1

JORGE BACELAR GOUVEIA2

CONSULTA

Díli, 16 de março de 2016

Sua Excelência
Senhor Professor
Doutor Jorge Bacelar Gouveia

Assunto: pedido de parecer

Na sequência de anteriores contactos informais tidos com Vossa 
Excelência, venho solicitar-lhe um parecer sobre a questão jurídico-
-constitucional que emerge dos atos de exoneração e de nomeação 
das chefias militares praticados por S. E. o Presidente da República 
Democrática de Timor-Leste, os quais mereceram a discordância clara 
e frontal do VI Governo Constitucional que chefio, por razões cons-
tantes da petição inicial que anexo.

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL)  
dispõe, na alínea m) do artigo 86.º, que compete ao Presidente da 

1 Parecer de Direito inédito. Entregue: 22.6.2017; aprovado: 8.8.2017.
2 Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 

(Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa, Portugal) e da Universidade Autónoma de 
Lisboa. Presidente do Instituto de Direito Público. Correio eletrónico: jbg@fd.unl.pt. 
Investigador do CEDIS – Centro de Investigação & Desenvolvimento sobre Direito e 
Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
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República “Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe do 
Estado Maior General das Forças Armadas, o Vice-Chefe do Estado 
Maior General das Forças Armadas e os Chefes do Estado Maior das 
Forças Armadas, ouvido, nos últimos casos, o Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas”.

Esta disposição constitucional é complementada pela Lei da Defesa 
Nacional (Lei n.º 3/2010, de 21 de abril) e pelo Estatuto dos Militares 
das Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste (aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 7/2014, de 12 de março), cujas cópias também anexo.

No dia 9 de fevereiro p.p., sem que tal tenha sido proposto pelo 
Governo, S. E. o Presidente da República Democrática de Timor-Leste 
exonerou o chefe do Estado Maior General das Forças Armadas e 
o Vice-Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas. Fê-lo 
através do Decreto do Presidente da República n.º 3/2016, de 9 de  
fevereiro.

Ainda no citado dia 9 de fevereiro p. p., também sem que lhe 
tenha sido proposto pelo Governo, S. E. o Presidente da República 
Democrática de Timor-Leste nomeou um novo Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas. Fê-lo através do Decreto do Presidente 
da República n.º 4/2016, de 9 de fevereiro.

Os Decretos do Presidente da República acima identificados aguar-
dam a necessária publicação no Jornal da República, pelo que os atos 
que contêm não são ainda eficazes.

Face à disposição constitucional acima referida e às normas legais 
que a complementam, pergunta-se:

1. O ato constante do Decreto do Presidente da República que, 
sem proposta do Governo, exonerou o Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas e o Vice-Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas é constitucional e legal?

2. O ato constante do Decreto do Presidente da República 
que, sem proposta do Governo, nomeou um novo Chefe do 
Estado Maior General das Forças Armadas é constitucional e  
legal?

3. Sendo inconstitucionais e ilegais, tais atos estão sujeitos à apre-
ciação e pronunciamento dos tribunais?
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4. É conciliável com o princípio da constitucionalidade a existência 
de decisões de órgãos do Estado cuja constitucionalidade não 
esteja sujeita à apreciação e pronunciamento dos tribunais?

Ciente de que Vossa Excelência dará a melhor atenção a este 
pedido, reitero-lhe os melhores cumprimentos.

Dr. Rui Maria de Araújo
Primeiro-Ministro de Timor-Leste
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I

INTRODUÇÃO

1. O tema do Parecer de Direito

1.1. O tema deste Parecer de Direito prende-se com a definição do 
regime jurídico – constitucional e legal – da exoneração e nomeação 
das chefias militares do Estado Maior General das Forças Armadas, 
nos termos em que o mesmo que se encontra estatuído na Constitui-
ção da República Democrática de Timor-Leste de 2002, bem como 
na legislação ordinária pertinente: a Lei de Defesa Nacional, o Esta-
tuto Orgânico das FALINTIL – FDTL e o Estatuto dos Militares das 
FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste.

Mas como muito bem se frisou na Consulta, o tema do Parecer 
não é apenas teórico, uma vez que o esclarecimento daquele regime 
jurídico tem implicações concretas em relação a dois atos que foram 
praticados: um de exoneração dos anteriores Chefe e Vice-Chefe do 
Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA e VCEMGFA) 
e o outro de nomeação de um novo Chefe do Estado Maior General 
das Forças Armadas de Timor-Leste.

Por isso mesmo, além da apreciação de Direito Substantivo que 
interessa fazer, é de considerar, paralelamente, o estudo do Direito 
Adjetivo, que se consubstancia nos mecanismos jurídico-processuais 
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que facultam a deteção – para posterior eliminação – de eventuais 
inconstitucionalidades e ilegalidades que tenham sido perpetradas.

1.2. Os atos jurídico-públicos sob apreciação são os seguintes:

– o Decreto do Presidente da República n.º 3/2016, de 9 de feve-
reiro – o ato do Presidente da República de exoneração tanto do 
Major-General Lere Anan Timur do cargo de CEMGFA como 
do Brigadeiro-General Filomeno da Paixão Jesus do cargo de  
VCEMGFA, sem qualquer proposta prévia por parte do 
Governo; e

– o Decreto do Presidente da República n.º 4/2016, de 9 de feve-
reiro – o ato do Presidente da República de nomeação do Major-
-General (no mesmo ato promovido de Brigadeiro a General) 
Filomeno da Paixão de Jesus para o cargo de CEMGFA, sem 
que o Governo o tivesse proposto para tal cargo.

1.3. Do ponto de vista constitucional, é à Constituição da Repú-
blica Democrática de Timor-Leste (CRDTL) que compete estabelecer 
o enquadramento jurídico fundamental sobre a matéria, o que pode 
ser observado no conjunto das competências que aquele articulado 
atribui ao Presidente da República.

É de suma importância analisar o art. 86.º da CRDTL, o qual – 
sob a epígrafe “Competência quanto a outros órgãos” – integra pre-
ceitos pertinentes à exoneração e nomeação das chefias militares na 
respetiva alínea m).

O texto constitucional de Timor-Leste em vigor é ainda o texto 
originário3, aprovado pela Assembleia Constituinte em 22 de março 
de 2002, tendo entrado em vigor a 20 de maio desse mesmo ano4.

3 Cfr. o respetivo texto em Jorge Bacelar Gouveia, As Constituições dos Estados 
de Língua Portuguesa, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 2014, pp. 519 e ss.

Sobre a Constituição de Timor-Leste, numa sua apreciação global, v. AAVV, 
Constituição Anotada da República Democrática de Timor-Leste (coord. de Pedro 
Bacelar de Vasconcelos), Direitos Humanos – Centro de Investigação Interdisciplinar, 
Braga, 2011; Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, IDiLP, 
Lisboa-Díli, 2012, pp. 201 e ss.

4 Nos termos do art. 170.º da Constituição da República Democrática de Timor-
-Leste (CRDTL).
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1.4. Na indagação desse regime jurídico, é igualmente de consultar 
um conjunto de legislação – integrando o Direito Militar de Timor-
-Leste – que concretiza e desenvolve aspetos que são apenas perfunc-
toriamente definidos ao nível constitucional.

São três esses diplomas legislativos:

– a Lei de Defesa Nacional (LDN) – a Lei n.º 3/2010, de 21 de 
abril; 

– o Estatuto Orgânico das FALINTIL-FDTL (EOF) – Decreto-Lei 
n.º 15/2006, de 8 de Novembro; e

– o Estatuto dos Militares das FALINTIL – Forças de Defesa de 
Timor-Leste (EMF) – Decreto-Lei n.º 7/2014, de 12 de março.

1.5. É ainda de observar, no plano do Direito Legal numa dimensão 
processual, a legislação que operacionaliza a vertente prática da defesa 
da constitucionalidade dos atos jurídico-públicos que foram tomados, 
para o que é de analisar dois diplomas fundamentais:

– a lei processual da fiscalização da constitucionalidade; e
– a lei processual do contencioso administrativo.

1.6. A definição do regime jurídico da nomeação e exoneração das 
chefias militares – maxime a nomeação e a exoneração do CEMGFA – 
não pode contextualmente desprender-se do sistema de governo cons-
titucionalmente fixado, pois este tópico é um elemento que só poderá 
ser devidamente interpretado no conjunto dos freios e contrapesos que 
envolvem a pluralidade de órgãos jurídico-públicos regulados por um 
texto constitucional.

2. A sequência das questões 

2.1. Porém, só na aparência tal esforço doutrinal que se pede se 
traduzirá num percurso linear no tema que foi globalmente recortado 
porque é indispensável localizar os núcleos que vão ocupar o fio con-
dutor do presente Parecer de Direito, os quais corresponderão, de 
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resto, às certeiras perguntas colocadas na Consulta do mesmo, e que 
se passa a sintetizar:

– a constitucionalidade e ilegalidade da exoneração e nomea-
ção das chefias no tocante aos cargos de Chefe e Vice-Chefe 
do Estado Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) de 
Timor-Leste, numa lógica de Direito Substantivo; e

– a sindicabilidade judicial da antijuridicidade – constitucional e 
legal – dessas decisões, inquirindo-se ainda, no caso de resposta 
afirmativa, sobre os termos em que se pode realizar a fiscalização 
daqueles atos, numa lógica de Direito Adjetivo.

2.2. A cada um destes dois núcleos corresponderá uma parte do 
Parecer, seguindo-se esta sequência:

– o primeiro núcleo é o da discussão da juridicidade dos dois 
decretos presidenciais de exoneração e de nomeação das chefias 
militares do Estado Maior General das Forças Armadas, consi-
derando a Constituição e a legislação ordinária aplicável; 

– o outro núcleo é o da discussão da competência dos tribunais 
timorenses na apreciação da validade dos decretos presidenciais 
sob a perspetiva da deteção dos respetivos vícios de antijuridi-
cidade, considerando a singularidade de estarem em causa não 
apenas atos de jaez político como – e sobretudo – atos discri-
cionários do Presidente da República, num ambiente em que se 
registam restrições ao exercício da fiscalização da constitucio-
nalidade relativamente a estes atos.

2.3. No fim, enunciaremos as conclusões a que tivermos chegado, 
referindo-as por cada uma destas duas partes em que os assuntos 
tenham sido versados. 



ReDiLP – Revista do Direito de Língua Portuguesa, n.° 10 (julho / dezembro de 2017): 239-294

II

A INVALIDADE POR INCONSTITUCIONALIDADE
DOS ATOS PRESIDENCIAIS DE EXONERAÇÃO

E NOMEAÇÃO DAS CHEFIAS MILITARES

3.  A exoneração e a nomeação das chefias do EMGFA através de um 
percurso procedimental

3.1. Nos termos do art. 86.º, al. m), da CRDTL, “Compete ao 
Presidente da República relativamente aos outros órgãos: (…) m) 
Nomear e exonerar, sob proposta do Governo, o Chefe do Estado 
Maior General das Forças Armadas, o Vice-Chefe do Estado Maior 
General das Forças Armadas e os Chefes de Estado Maior das Forças 
Armadas, ouvido, nos últimos casos, o Chefe do Estado Maior General 
das Forças Armadas”5.

Este preceito constitucional é depois confirmado pelo Direito Legal 
Militar, sendo de evidenciar três dos seus diplomas básicos:

– a Lei de Defesa Nacional (LDN);
– o Estatuto Orgânico das FALINTIL-FDTL (EOF);

5 Art. 86.º, al. m), da CRDTL. 
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– o Estatuto dos Militares das FALINTIL – Forças de Defesa de 
Timor-Leste (EMF).

Vejamos o que cada um deles preceitua a este respeito.

3.2. A LDN é o diploma axial do Direito Legal Militar de Timor-
-Leste, competindo-lhe a regulação legislativa em matéria de Defesa 
Nacional, sendo certo que “O Estado Timorense garante, nos termos da 
Constituição, a independência nacional, a integridade do seu território 
e a liberdade e a segurança das populações aí residentes de qualquer 
agressão ou ameaça externa”6.

A LDN especificamente prevê no seu articulado, como disposição 
central quanto ao problema que nos ocupa, que “O CEMGFA é ofi-
cial general nomeado e exonerado pelo Presidente da República, por 
proposta do Governo, precedida da audição do Conselho Superior de 
Defesa Militar e do Conselho Superior de Segurança e Defesa, atra-
vés do membro do Governo com competência em matéria de Defesa 
Nacional”7.

Esta é uma disposição que depois se confirma por outras particu-
lares disposições, a saber:

– “O Presidente da República exerce as competências em matéria 
de Defesa Nacional previstas na Constituição, na presente lei e 
na demais legislação em vigor, nomeadamente: (…) e) Nomear 
e exonerar, sob proposta do Governo, o CEMGFA e o Vice-
-CEMGFA”8;

– “Ao Governo compete, em matéria de Defesa Nacional, nomea-
damente: (…) f) Propor ao Presidente da República a nomeação 
e a exoneração do CEMGFA”9;

– “O Primeiro-Ministro é politicamente responsável pela direção 
da Política de Defesa Nacional, competindo-lhe, nomeadamente: 

6 Art. 1.º da Lei de Defesa Nacional (LDN). 
7 Art. 29.º, n.º 2, da LDN. 
8 Art. 14.º, n.º 1, al. e), da LDN. 
9 Art. 16.º, n.º 2, al. f), da LDN. 
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(…) d) Propor ao Conselho de Ministros, conjuntamente com o 
membro do Governo responsável pela Defesa, a nomeação e a 
exoneração do CEMGFA, Vice-CEMGFA e Comandantes das 
Componentes”10; 

– “Compete ao Conselho Superior de Defesa Militar dar parecer, 
sempre que solicitado pelo membro do Governo com compe-
tência em matéria responsável pela área da Defesa Nacional, 
em matérias de competência do Governo no âmbito da Defesa 
Nacional”11.

É finalmente de não esquecer o papel do Governo na Política de 
Defesa Nacional: “O Governo é o órgão de soberania responsável 
pela condução e execução da política em matéria de Defesa Nacional 
e o órgão superior das Forças Armadas, nos termos da Constituição 
e da lei”12. 

3.3. O EOF é um diploma de 2006, o qual – regulando o funcio-
namento das Forças Armadas timorenses – alude às questões do regime 
da designação das suas mais altas chefias, em preceitos que confirmam 
tudo quanto se referiu no âmbito da LDN:

– “O Governo é o órgão executivo da política de defesa nacional 
e o órgão superior da administração das F-FDTL”13;

– “O Chefe do Estado Maior General das F-FDTL é nomeado 
e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta do 
Governo”14;

– “O Vice-Chefe do Estado Maior General das F-FDTL é nomea- 
do e exonerado pelo Presidente da República, sob proposta do 
Governo, ouvido o Chefe Estado Maior General das F-FDTL”15.

10 Art. 17.º, al. d), da LDN. 
11 Art. 20.º, n.º 3, da LDN.
12 Art. 16.º, n.º 1, da LDN. 
13 Art. 7.º, n.º 1, do Estatuto Orgânico das Falintil (EOF). 
14 Art. 8.º, n.º 2, do EOF. 
15 Art. 9.º, n.º 2, do EOF.
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3.4. O EMF é o diploma que contempla a condição estatutária 
dos militares timorenses, diploma extenso e que fixa, ao pormenor, 
toda a dinâmica das suas carreiras, sendo de transcrever estas dispo-
sições que, tal como o EOF, identicamente confirmam o disposto na 
CRDTL e na LDN:

– “1. O CEMG das F-FDTL é um oficial general nomeado e exo-
nerado pelo Presidente da República, por proposta do Governo, 
precedida da audição do Conselho Superior de Defesa e Segu-
rança, através do membro do Governo com competência em 
matéria de Defesa Nacional”16;

– “2. O Vice-CEMG das F- FDTL é nomeado e exonerado pelo 
Presidente da República, sob proposta do Governo, ouvido o 
CEMG das F-FDTL e precedida de audição do Conselho Supe-
rior de Defesa e Segurança”17.

3.5. Em termos constitucionais, eis uma competência presidencial 
que se apresenta no âmbito de um procedimento jurídico18, o qual 
integra, pelo menos, três fases:

– uma fase de impulso ou iniciativa – “…sob proposta do 
Governo…”, prevista constitucionalmente, à qual ainda se vai 
acoplar a intervenção, legalmente estatuída, de dois órgãos 
consultivos, a saber: o Conselho Superior de Defesa Militar e o 
Conselho Superior de Segurança e Defesa;

– uma fase decisória – a tomada da decisão no sentido da escolha 
dos titulares, no caso de nomeação, ou no sentido da cessação 
das suas funções, no caso de exoneração; e

– uma fase de eficácia – a vigência da decisão, através da sua 
publicação no jornal oficial19, após o que pode produzir efei-

16 Art. 74.º, n.º 1, do Estatuto Militar das Falintil (EMF).
17 Art. 74.º, n.º 2, do EMF. 
18 Quanto ao conceito e importância do procedimento na elaboração de atos 

jurídico-públicos, v. Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, 
pp. 453 e ss. 

19 Nos termos do art. 5.º da Lei n.º 1/2002, de 7 de agosto. 
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tos jurídicos, que ficam dependentes daquela formalidade  
externa.

3.6. A conceção procedimental da tomada destas decisões é reflexo 
da necessidade que é sentida tanto pela CRDTL como por aqueles três 
diplomas legais de conjugar diversas vontades, as quais se afiguram 
relevantes para a finalidade da escolha dos altos dirigentes das Forças 
Armadas, atenta a delicadeza da matéria e a sua repercussão nos pla-
nos político e administrativo.

Não se trata, pois, de um ato instantâneo, e muito menos de um ato 
isolado do Chefe do Estado, numa decisão que, embora sendo tomada 
por este discricionariamente, deve ser inserida num procedimento que 
se inicia no Governo e não no Presidente da República. 

4.  A amplitude do condicionamento da “proposta do Governo” na  
decisão presidencial final de exonerar e nomear as chefias do 
EMGFA

4.1. Se não parece suscitar qualquer controvérsia o facto de a deci-
são presidencial, na exoneração e nomeação das chefias do EMGFA, 
implicar um procedimento jurídico que compreende fases até à prola-
ção daquele ato final, já o mesmo não se pode dizer do tipo de limi-
tação jurídica que a proposta do Governo implica na liberdade dessa 
decisão presidencial final.

Torna-se, pois, necessário discorrer um pouco sobre as várias 
alternativas que se suscitam na modelação da amplitude que aquela 
“proposta do Governo” ao Chefe de Estado pode conter.

4.2. Um primeiro resultado que parece seguro é, simplesmente, o 
de considerar que sem a proposta do Governo não pode haver sequer 
qualquer decisão presidencial.

Quer isto dizer que a proposta do Governo, independentemente do 
seu teor, se apresenta como uma iniciativa que abre o procedimento 
decisório respetivo, sem a qual aquela decisão não se poderá legiti-
mamente produzir.
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Está aqui presente um procedimento para a formação de um ato 
jurídico-público em que a iniciativa do mesmo é constitucionalmente 
– e também do ponto de vista legal – atribuída ao Governo, o que não 
tem nada de extraordinário e é frequente em múltiplas decisões dos 
titulares de órgãos de soberania, mesmo no Direito Constitucional de 
Timor-Leste.

4.3. Todavia, cumpre ir mais fundo e perceber a amplitude do con-
dicionamento que a proposta do Governo acarreta na decisão final do 
Presidente da República, sendo agora de colocar diversas hipóteses, na 
omissão da CRDTL e da legislação ordinária sobre o assunto, o que 
nem sempre sucede em ordens jurídicas congéneres:

– a proposta do Governo ser de um nome, o qual, sendo rejeitado, 
não permitiria ao Presidente da República efetuar a designação de 
outra pessoa que não tivesse sido a indicada, devendo o Governo 
repetir uma nova proposta com outro nome, ou nada fazer, 
mantendo-se em prolongamento de funções quem está no cargo;

– a proposta do Governo ser de um nome, o qual, sendo rejei-
tado, permitiria ao Presidente da República a escolha de outra 
pessoa, valendo aqui a iniciativa do Governo como uma simples 
abertura de um procedimento de escolha, que consequentemente 
permitiria a amplificação da decisão presidencial para outras 
personalidades diversas da que fora indicada;

– a proposta do Governo ser de vários nomes – designadamente, 
uma lista tríplice de nomes – e devendo a decisão presidencial 
recair sobre um deles, e jamais podendo escolher alguém que 
não constasse dessa lista.

Como parece evidente, estas três hipóteses – e outras ainda seriam 
imagináveis – não são equivalentes do ponto de vista da amplitude 
que conferem ao Chefe de Estado na sua margem de escolha, estabele-
cendo-se uma distinção entre uma mera discricionariedade disjuntiva 
– de nomear ou não nomear certa pessoa – e uma discricionariedade 
alternativa – de nomear esta ou aquela pessoa, ou de não nomear 
nenhuma delas.
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4.4. Perante a ausência de quaisquer elementos literais constitu-
cionais e legais sobre a configuração da proposta inicial do Governo 
na abertura deste procedimento de seleção das chefias militares, pode 
recorrer-se a costumes constitucionais que eventualmente se reconhe-
çam nestas matérias20.

Cabe, a este propósito, referir o costume de em Portugal em certos 
casos paralelos – como sucede com a designação do Presidente do Tri-
bunal de Contras ou do Procurador-Geral da República – ser habitual 
que o Chefe de Estado solicite uma proposta ao Governo com uma 
lista tríplice, da qual um dos nomes será o escolhido, jamais podendo 
tal decisão recair sobre nome que não tenha sido proposto.

Mas essa é uma conduta costumeira de outro país – ou, pelo menos, 
de praxe ou até de mera cortesia política… – e nem se vê como fosse 
possível fazer uma sua qualquer “transplantação” para a realidade 
jurídico-política de Timor-Leste.

4.5. Só que tal possibilidade, no limite, está na dependência do 
Governo, que ao aceitar a indicação de uma lista tríplice, está a auto-
limitar o seu poder de iniciativa no procedimento, ainda que muitas 
vezes essa limitação seja mais aparente do que real se entender sugerir 
três nomes nos quais haja um que manifestamente sobressaia na sua 
competência e qualidade, não deixando dúvidas da preferência pela 
sua escolha por parte do Chefe de Estado.

Nada havendo que o imponha e não se descortinando qualquer 
costume constitucional nesse sentido, julga-se que o assunto se deve 
resolver dentro da primeira hipótese aventada: a decisão final deve 
ater-se a dizer “sim” ou “não” ao nome proposto e apenas isso.

A eventualidade de a proposta do Governo ser apenas considerada 
como a mera abertura do procedimento, podendo depois o Chefe de 
Estado escolher o nome que bem entendesse, contrariaria flagrante-

20 Isto no pressuposto de que as fontes do Direito Constitucional não são apenas 
de teor legal.

Sobre as diversas fontes do Direito Constitucional em geral, v. AAVV, Consti-
tuição Anotada…, pp. 22 e 23; Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de 
Timor-Leste, pp. 184 e ss. 
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mente a orientação constitucional de legitimação da pessoa a escolher 
através de uma prévia indicação por parte do Governo.

Por outra parte, essa interpretação também seria abertamente posta 
em causa pela legislação ordinária timorense, que ao impor a audição 
de órgãos consultivos, nitidamente supõe que a escolha final só possa 
recair sobre os nomes em relação aos quais houve essa auscultação, e 
não quaisquer outros: se assim não fosse, isso inutilizaria por completo 
a função inerente a tais audições, com uma manifesta relevância no 
sentido de se obter uma legitimação prévia da pessoa a escolher por 
parte do meio castrense.

5.  A juridicidade da exoneração e nomeação presidenciais das chefias 
do EMGFA sem proposta do Governo à luz da unidade de sentido 
da Constituição de Timor-Leste

5.1. Para além daquilo que decorre, sem qualquer dúvida, dos 
diversos preceitos que definem a competência exclusiva do Governo 
na “proposta da exoneração e da nomeação das chefias do EMGFA” 
(a decidir depois pelo Presidente da República), justifica-se que para-
lelamente se faça uma contextualização de tais normas no espírito 
da Constituição, à luz de um importante princípio de hermenêutica 
constitucional, o princípio da unidade da Constituição21. 

Esta é uma necessidade tanto mais ingente quanto é certo ser o 
texto constitucional, na constelação dos textos legislativos, o mais 
compromissório de todos, pelo que tal atividade se apresenta, como 
bem se compreenderá, singularmente árdua.

5.2. Uma primeira resposta – que sempre padeceria de um sério 
problema de superficialidade – seria a de considerar que o Presidente 
da República jamais estaria submetido àquele tipo de restrição, 
embora a mesma seja constitucionalmente prevista (como pudemos 

21 Sobre este princípio interpretativo do Direito Constitucional, v. Jorge Bacelar 
Gouveia, Manual de Direito Constitucional, I, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2013, 
pp. 589 e ss.
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demonstrar), em nome da sua posição constitucional de Comandante 
Supremo da Forças Armadas, além de ser, protocolarmente, o órgão 
mais representativo da República, de resto colocado em primeiro lugar 
na sequência sistemática que o articulado constitucional apresenta dos 
diversos órgãos de soberania22.

Decerto que não se desconhece esta sua posição, a qual se consubs-
tancia no art. 74.º da CRDTL, nestes seus dois preceitos:

– “O Presidente da República é o Chefe do Estado, símbolo e 
garante da independência nacional, da unidade do Estado e do 
regular funcionamento das instituições democráticas”23; e

– “O Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças 
Armadas”24. 

Estamos, assim, em face de uma cláusula geral, mas ela – como 
sucede, aliás, com todas as cláusulas gerais – não pode ser desligada 
das outras disposições constitucionais.

Acrescendo à alusão genérica de ser o “Comandante Supremo das 
Forças Armadas”, a posição constitucional do Chefe de Estado ainda 
beneficia de outras disposições, agora particulares, que densificam, 
nessa sua exata medida, aquela cláusula geral, não se indicando agora 
– porque já feito – a sua competência na nomeação e na exoneração 
das chefias militares.

5.3. Para se obter um resultado metodologicamente seguro no que 
tange ao estatuto jurídico-constitucional do Presidente da República, 
não pode desconsiderar-se a conciliação que se impõe fazer entre essa 
cláusula geral e estas normas específicas.

Ora, se é certo que as normas específicas confirmam a proeminên-
cia do Chefe de Estado, não é menos certo que, dogmaticamente, elas 
do mesmo passo balizam a sua competência, nesta área da Defesa 
Nacional, dentro do conceito de “competência partilhada”, como se 

22 Cfr. os arts. 74.º e ss. da CRDTL. 
23 Art. 74.º, n.º 1, da CRDTL. 
24 Art. 74.º, n.º 2, da CRDTL. 
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demonstra à saciedade pela leitura dos seguintes preceitos constitu- 
cionais25:

– na decretação dos estados de exceção: “Compete exclusivamente 
ao Presidente da República: (…) g) Declarar o estado de sítio ou 
o estado de emergência, mediante autorização do Parlamento 
Nacional, ouvidos o Conselho de Estado, o Governo e o Con-
selho de Defesa e Segurança”26;

– na declaração de guerra e na feitura da paz: a) Declarar a guerra, 
em caso de agressão efetiva ou iminente, e fazer a paz, sob pro-
posta do Governo, ouvido o Conselho Superior de Defesa e 
Segurança e mediante autorização do Parlamento Nacional ou 
da sua Comissão Permanente”27;

– na celebração de convenções internacionais na área da defesa e 
segurança: “Compete ao Presidente da República, no domínio 
das relações internacionais: (…) d) Conduzir, em concertação 
com o Governo, todo o processo negocial para a conclusão de 
acordos internacionais na área da defesa e segurança”28.

5.4. É por isto que se deve concluir que aquela cláusula geral 
desvitaliza os peculiares poderes de iniciativa de que o Governo  
dispõe?

Nitidamente que não e há que realizar a concordância interpre-
tativa entre todas as disposições, parecendo que se pode alcançar um 
resultado racional.

Tal solução passa pelo reconhecimento de que as normas que espe-
cificamente conferem o poder de iniciativa a outros órgãos forçam a 
que, no plano hermenêutico, essa conciliação favoreça o sentido da 
norma especial – a que dá competência ao Governo no início do pro-

25 Além daquele preceito que no caso nos ocupa e que já tivemos ocasião de 
transcrever.

26 Art. 85.º, al. g), da CRDTL. Cfr. também o art. 115.º, n.º 2, al. c), da CRDTL.
27 Art. 87.º, al. a), da CRDTL. Cfr. o idêntico preceito constante do art. 85.º,  

al. h), da CRDTL. Cfr. ainda o art. 115.º, n.º 2, al. b), da CRDTL.
28 Art. 87.º, al. c), da CRDTL.
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cedimento – em detrimento de um sentido interpretativo que pudesse 
expropriar o alcance da participação governamental, não lhe reconhe-
cendo juridicidade.

Até porque se pode sempre dizer que a cláusula geral se cumpre 
na sua essência porque a decisão, se bem que limitada pela iniciativa 
governamental, é só e apenas do Chefe de Estado.

5.5. Todavia, se se quiser fazer finca-pé numa hermenêutica cons-
titucional que sobrevalorize as cláusulas gerais – e esse não é o nosso 
caminho –, do mesmo jeito se pode atingir idêntica conclusão porque 
o Governo beneficia, também ele, de uma própria cláusula geral nesta 
matéria – de uma verdadeira “contra-cláusula” geral governamental, 
dir-se-ia – e que confere a este órgão a condução da política do país: 
“O Governo é o órgão de soberania responsável pela condução e exe-
cução da política geral do país e o órgão superior da Administração 
Pública”29.

Significa isto que em matéria de Defesa Nacional – uma das com-
ponentes da política geral do país – se depara com duas cláusulas 
gerais parcialmente sobrepostas, atribuindo contrários papéis a dois 
órgãos de soberania.

Daí que o “desempate hermenêutico” só possa ser dado por normas 
específicas, e nesta matéria o resultado favorece sempre o Governo.

Esta cláusula geral do Governo na condução da política geral é 
ainda importante para desfazer a ideia errada de que tal órgão não teria 
uma qualquer competência genérica nesta matéria, o que se comprova 
não ser exata, com base neste art. 103.º da CRDTL.

Em resumo: a função das cláusulas gerais é, a bem dizer, dupla: 
sintetizar as competências de que já se dispõe; servir de norma com-
petencial na previsão de alguma competência que não tenha sido par-
ticularmente cometida a outro órgão.

29 Art. 103.º da CRDTL. Cfr. também o art. 115.º, n.º 1, al. a), da CRDTL, que 
sujeita essa condução à responsabilidade política que o Governo tem perante o Par-
lamento Nacional, não deferindo aqui qualquer papel ao Presidente da República. 
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5.6. Este problema deve ser finalmente perspetivado sob a lógica 
do princípio da separação dos poderes30, que a CRDTL consagra na 
sua maior atualização, sob a vertente da interdependência dos pode-
res, dizendo o seguinte: “Os órgãos de soberania, nas suas relações 
recíprocas e no exercício das suas funções, observam o princípio da 
separação e interdependência dos poderes estabelecidos na Cons- 
tituição”31.

Eis a formulação hodierna da separação dos poderes, assim se 
redescobrindo a essência original da conceção de Montesquieu: cada 
distinta função jurídico-pública tem meios de interação com as outras, 
as faculdades de estabelecer e de impedir.

Este vem a ser um caso em que dois órgãos de soberania – o Presi-
dente da República e o Governo – colaboram entre si para a produção 
do resultado final, que é o da nomeação ou exoneração das chefias 
militares, ilustrando este caso com evidência uma interdependência 
de poderes.

Entender o contrário e atribuir apenas ao Chefe de Estado o “domí-
nio completo” deste procedimento significaria cair numa “confusão 
de poderes”, o que é muito distinto da separação e interdependência 
de poderes.

6.  A “proposta do Governo” na exoneração e nomeação das chefias 
do EMGFA como requisito de natureza jurídica

6.1. Descrito o regime jurídico aplicável ao procedimento de exo-
neração e nomeação das chefias do EMGFA, verifica-se que no caso 
em apreço dos Decretos Presidenciais n.º 3 e n.º 4 – respetivamente, 
de exoneração dos anteriores CEMGFA e VCEMGFA e de nomeação 
do novo CEMGFA – não se encontra qualquer proposta do Governo 
no sentido de fazer desencadear a abertura de tais procedimentos.

30 Sobre a teoria da separação de poderes, v. AAVV, Constituição Anotada…,  
pp. 242 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 226 
e ss.

31 Art. 69.º da CRDTL.
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A pergunta a fazer é esta: a omissão dessa iniciativa, que é a pro-
posta do Governo, considera-se formalidade obrigatória, ou apenas se 
deve avaliar como uma mera praxe ou cortesia político-institucional?

6.2. O normal é que os preceitos mencionados nos articulados 
constitucionais devam possuir valor jurídico, situando-se dentro da 
órbita da juridicidade, e não se coloquem como elementos extraju-
rídicos, mesmo que normativos para outras ordens que não sejam  
jurídicas.

É necessário partir de uma presunção – ainda que iuris tantum – de 
que quando o legislador constitucional, no caso proliferamente secun-
dado pelo legislador ordinário, refere a existência de formalidades as 
entende juridicamente relevantes, não as invocando em vão, ao não 
lhes atribuir um valor jurídico próprio.

6.3. Só assim não será se esse for um resultado que se deduza de 
fenómenos anómalos que venham a retirar juridicidade a tais forma-
lidades.

Um deles é a verificação de um costume contra-Constitutionem 
que eventualmente viesse a determinar a cessação de vigência de tal 
procedimento32, o que não se antolha que tenha acontecido, não só 
porque a LDN, o EOF e o EMF repetem tal exigência como sobretudo 
por a prática anterior – agora quebrada por estes dois decretos presi-
denciais – se alinhar no caminho exatamente inverso. 

Outra possibilidade é a ocorrência de uma qualquer revisão cons-
titucional que tivesse eliminado este preceito constitucional, o que não 
sucedeu até ao momento e desde a entrada em vigor da CRDTL33.

A conclusão segura é a de que a formalidade da iniciativa do pro-
cedimento de exoneração e nomeação do CEMGFA se mostra juridi-
camente relevante, sendo regulada pelo Direito Constitucional e pelo 
Direito Militar.

32 Quanto aos limitados termos da relevância do costume contra a Constituição, 
v. Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 184 e ss.

33 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 201 e ss.
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7.  A “proposta do Governo” na exoneração e nomeação das chefias 
do EMGFA como requisito jurídico de validade

7.1. Fixado o âmbito jurídico da regulação da formalidade de o 
Governo dever iniciar, junto do Presidente da República, o procedi-
mento de exoneração e nomeação das chefias do EMGFA, coloca-se 
uma segunda dúvida, a qual diz respeito à determinação das conse-
quências da preterição dessa formalidade, que se sabe juridicamente  
devida.

Cura-se de averiguar o seguinte: sendo uma formalidade jurídica, 
tem ela a virtualidade de conduzir ao desvalor jurídico do ato prati-
cado pelo Chefe de Estado, no sentido de acarretar a sua invalidação?

7.2. Prima facie, esta pergunta não faria sentido porque, tratando-
-se de uma formalidade obrigatória, seria de supor que o Direito fulmi-
naria a sua violação com a desvalorização do ato que a desrespeitasse, 
pelo que seria automaticamente de considerar que à preterição daquela 
formalidade se seguiria a invalidade do respetivo ato.

É que a inconstitucionalidade só se mostra verdadeiramente opera-
tiva quando confrontada com as reações que o Direito Constitucional 
organiza para a hipótese desse incumprimento, com incidência em 
dois níveis, numa dimensão sancionatória que comporta por força do 
princípio da constitucionalidade34:

– a desvalorização dos atos jurídicos inconstitucionais; e
– a responsabilização dos autores de tais atos.

A importância desta matéria é tão significativa que já no tempo 
do Estado Romano era bem conhecida a classificação que teorizava 
várias categorias de normas jurídicas precisamente na sua relação com 

34 Quanto ao Direito sancionatório, que aqui encontra uma das suas múltiplas 
aplicações, Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 6.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 
1984, pp. 162 e ss., e Teoria Geral do Direito e do Estado, 3.ª ed., Martins Fontes, 
São Paulo, 2000, pp. 71 e ss.; Marcelo Rebelo de Sousa, O valor jurídico do ato 
inconstitucional, I, Livraria Cruz, Braga, 1988, pp. 19 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, 
Manual de Direito Constitucional, II, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2013, p. 1219.
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a existência de normas secundárias de tipo sancionatório para o caso 
da sua violação:

a) a lex imperfecta – desprovida de sanção;
b) a lex minus quam perfecta – assistida de sanções para os infra-

tores, mas o ato antijurídico permanecia válido;
c) a lex perfecta – assistida da invalidade do ato antijurídico;
d) a lex maius quam perfecta – que cumulava a invalidade do ato 

antijurídico com outro tipo de sanções35.

7.3. A verdade, porém, é que em casos pontuais o Direito pode 
admitir que a preterição de formalidades não tenha a normal conse-
quência da desvalorização do ato jurídico que a desconsiderou.

E isto pode surgir por intermédio de dois eixos jurídico-dogmáticos:

– tratar-se, simplesmente, de um valor positivo de um ato antiju-
rídico, inconstitucional, ilegal ou ilícito; ou

– tratar-se de uma irregularidade, através da qual nada de mal 
acontece ao ato praticado em violação de alguma regra ou prin-
cípio aplicável, ainda que possam advir consequências para o 
respetivo autor.

Em qualquer desses casos, depara-se com a temática das relações 
que se estabelecem entre a violação do Direito por parte de atos jurí-
dicos e as consequências que surgem – para esses atos jurídicos e para 
os seus autores – dessas mesmas violações, podendo não haver uma 
exata correspondência entre si36.

35 Quanto aos contornos e importância desta classificação, v. João de Castro Men-
des, Introdução ao Estudo do Direito, Lisboa, 1983, p. 71; João Baptista Machado, 
Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 1983,  
pp. 95 e 96; Jorge Bacelar Gouveia, O valor positivo do ato inconstitucional, AAFDL, 
Lisboa, 1992, p. 20, e Manual…, II, p. 1219; José de Oliveira Ascensão, O Direito – 
Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Almedina, Coimbra, 2005, p. 126. 

36 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, II, pp. 1216.
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7.4. A solução deste problema está na própria CRDTL, através da 
formulação que faz do princípio da constitucionalidade37, que integra 
o princípio geral do Estado de Direito38.

O texto constitucional é muito claro, neste ponto, em dois dos seus 
preceitos iniciais:

– “A soberania reside no povo, que a exerce nos termos da 
Constituição”39; e

– “O Estado subordina-se à Constituição e às leis”40.

7.5. Isto implica que, sendo esta uma exigência inserta no pró-
prio texto constitucional, logo depois secundado pela lei ordinária, 
a sua violação é sinónimo de uma inconstitucionalidade41, que se 
consubstancia numa discrepância entre o padrão superior aferidor da 
conformidade da Ordem Jurídica – que é a Constituição – e o objeto 
inferior que à mesma se deve submeter – o ato jurídico praticado e que  
a viola.

Ora, nos termos constitucionais, a produção de inconstitucionali-
dades tem uma resposta explícita, o que nem sempre sucede em vários 
textos constitucionais, que apenas enunciam a conclusão da inconsti-
tucionalidade, nada esclarecendo quanto ao que a mesma depois traz 
em termos práticos.

Não é isso o que se passa porque a CRDTL é bem veemente naquilo 
que comina para os atos jurídicos que infrinjam as suas normas e os 
seus princípios: “As leis e os demais atos do Estado e do poder local 
só são válidos se forem conformes com a Constituição”42.

37 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, p. 226.
38 Sobre o princípio do Estado de Direito na Constituição de Timor-Leste, 

incluindo este princípio da constitucionalidade, v. AAVV, Constituição Anotada…,  
pp. 19 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 217  
e ss.

39 Art. 2.º, n.º 1, da CRDTL.
40 Art. 2.º, n.º 2, da CRDTL. 
41 Quanto ao conceito e modalidades de inconstitucionalidade, v., por todos, Jorge 

Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 569 e ss.
42 Art. 2.º, n.º 3, da CRDTL. 
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Aqui se estipula que a consequência geral da prática de uma 
inconstitucionalidade é a da invalidade dos respetivos atos jurídicos 
inconstitucionais.

Simetricamente, não se prevê qualquer outra consequência contrá-
ria que bloqueie este resultado de a desconformidade ser considerada 
como uma inconstitucionalidade, nem mesmo no caso particular que 
estamos analisando.

8.  A falta de “proposta do Governo” na exoneração e nomeação das 
chefias do EMGFA como causa de invalidade mesmo considerando 
a sua natureza de formalidade procedimental

8.1. Aferida a obrigatoriedade jurídica, bem como comprovada ser 
a invalidade como a consequência de respetiva inconstitucionalidade, 
resta saber quais as consequências concretas que impendem sobre o 
procedimento que se está a apreciar e que consiste na preterição da 
proposta do Governo na emissão dos decretos presidenciais, ponde-
rando a natureza organizatória de tal inconstitucionalidade.

Se se chegou à conclusão de que há um ato que não está conforme 
à Constituição, a decorrência dessa desconformidade, sendo uma 
inconstitucionalidade, é ela redundar na invalidade do ato praticado.

A linearidade desta resposta carece, porém, de algum aprofunda-
mento tomando nota da natureza da desconformidade assinalada, que 
foi a ausência de uma proposta inicial por parte do Governo, relem-
brando que se trata de um ato jurídico cuja decisão central compete 
ao Chefe de Estado.

8.2. Por um lado, é de indagar se a esta preterição de formali-
dade, não deixando de ser uma inconstitucionalidade, não terá o 
texto constitucional atribuído um significado menos severo, podendo 
apenas avaliá-la como uma formalidade de cunho secundário, sem a 
virtualidade de desembocar nas nefastas consequências da invalidade 
do ato jurídico praticado.

Assim será se tal resposta for expressa pelo texto constitucional, na 
medida em que a regra geral é a de que a uma inconstitucionalidade 
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corresponde a invalidade jurídica do ato que com a Constituição é 
desconforme.

Ora, no caso em apreço, não se regista em todo o texto constitu-
cional qualquer regra ou princípio do qual se possa extrair uma exce-
ção a esta orientação geral de que a inconstitucionalidade praticada 
– qualquer que ela seja – implica a invalidade do correspondente ato 
jurídico praticado.

De resto, no texto da CRDTL – ao invés do que sucede, por exem-
plo, na Constituição Portuguesa, no seu famoso art. 277, n.º 243 – não 
há qualquer desvio admitido a esta consequência geral, pelo que, no 
plano literal, o problema tem uma solução fácil: a resposta é negativa 
quanto à descoberta dessa exceção44.

8.3. A procura de uma solução excecional que permitisse salvar a 
validade dos atos presidenciais praticados obliterando a formalidade 
da iniciativa obrigatória do Governo poderia ainda perscrutar-se, de 
um modo implícito, na própria essência do requisito em causa: um 
requisito de mera validade procedimental, que não se colocaria no 
âmago da discricionariedade presidencial na tomada da decisão45.

No entanto, esta conclusão, para além de desvalorizar um requisito 
procedimental imposto pela Constituição e reforçado pelo Direito ordi-
nário, ignoraria grosseiramente a arquitetura jurídico-constitucional 
do estatuto das Forças Armadas46.

43 O qual tivemos ocasião de estudar aprofundadamente: Jorge Bacelar Gouveia, 
O valor positivo do ato inconstitucional, pp. 43 e ss.

44 Frisando esta orientação geral da invalidade como consequência dos atos 
inconstitucionais em Timor-Leste, Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de 
Timor-Leste, pp. 576 e 577.

45 Sobre os diversos requisitos de validade dos atos jurídico-públicos, incluindo 
também os requisitos procedimentais, v. Jorge Bacelar Gouveia, A Dissolução da 
Assembleia da República – uma nova Perspetiva da Dogmática do Direito Constitu-
cional, Almedina, Coimbra, 2007, pp. 127 e ss., e Direito Constitucional de Timor-
-Leste, pp. 427 e ss.

46 Além de que, na substância das coisas, a CRDTL não opera qualquer conse-
quência, em termos práticos, entre, por um lado, a inconstitucionalidade material, e, do 
outro lado, a inconstitucionalidade organizatória (orgânica, formal e procedimental), 
ao contrário do que faz a CRP, no referido art. 277.º, n.º 2. 
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Não é por acaso que na designação das mais altas chefias militares 
o Governo tem este poder de iniciativa, poder que ainda é reforçado 
se se considerar a designação das chefias dos três ramos das Forças 
Armadas: é que ao Governo cabe a condução da política de Defesa 
Nacional.

Além disso, convém não esquecer que as Forças Armadas incorpo-
ram-se na Administração Pública Militar, que integra um dos braços da 
Administração Direta do Estado, intimamente dependente do Governo.

A intervenção do Presidente da República não é de tipo executivo 
porque no desenho constitucional de Timor-Leste o Chefe de Estado 
não governa, apenas preside, conferindo-lhe o articulado constitu-
cional alguns pontuais poderes de intervenção em matéria de Forças 
Armadas e Defesa Nacional.

Só que isso não chega para lhe entregar um poder exclusivo, o 
qual seria sempre desviante em relação à cláusula geral que confere 
ao Governo a direção da política de Defesa Nacional.

Mesmo nos casos em que o Chefe de Estado intervém, é sempre 
na lógica das competências partilhadas em que o Governo detém uma 
importante iniciativa na prática de atos mais simbólicos ou de maior 
solenidade: a decretação do estado de guerra e a feitura da paz também 
dependem da iniciativa do Governo.
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III

A JURISDIÇÃO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO
DA INVALIDADE POR INCONSTITUCIONALIDADE

DOS ATOS PRESIDENCIAIS DE EXONERAÇÃO
E NOMEAÇÃO DAS CHEFIAS MILITARES

9. Garantia da Constituição e fiscalização da constitucionalidade

9.1. O outro núcleo temático sobre o qual se impõe uma explici-
tação – sendo, porventura, o mais complexo de todos – é concernente 
a saber a quem incumbe, no plano jurisdicional, a intervenção para 
detetar a existência de atos jurídico-públicos inconstitucionais, daí 
tirando as devidas consequências na respetiva desvalorização.

Eis um assunto fundamental no Constitucionalismo Contempo-
râneo e que nos países dos sistemas romano-germânicos, em cuja 
linhagem se filia Timor-Leste, se desenvolveu de um modo decisivo 
no século XX.

Trata-se de reconhecer a proeminência do poder judicial, para 
além do seu ancestral papel na resolução de litígios, agora também 
na dilucidação de aspetos atinentes à preservação do “bloco da cons-
titucionalidade”, descobrindo a existência de inconstitucionalidades 
e, depois, fulminando-as com a desvalorização dos respetivos atos de 
poder público.
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9.2. É assim que hoje os países em Estado de Direito Democrático 
não podem prescindir de mecanismos jurisdicionais que se destinem à 
tarefa de garantir a Constituição47.

E o poder jurisdicional tem aqui um lugar privilegiado por força 
das suas características de independência e imparcialidade, às quais se 
alia o próprio estatuto dos titulares dos respetivos tribunais, com todas 
as garantias que lhe estão associadas, tudo em conjunto contribuindo 
para a consolidação de um Estado de Direito que encontra na Função 
Jurisdicional um dos seus elementos de referência.

9.3. Naturalmente que o princípio da fiscalização judicial da cons-
titucionalidade dos atos jurídico-públicos não tem de ser interpretado 
e aplicado pelos países sempre da mesma forma, havendo variantes 
a assinalar segundo duas tradições estabelecidas, que são, brevitatis 
causa, a tradição norte-americana e a tradição austríaca48.

Timor-Leste não escapa a esta orientação geral e assume a existên-
cia de uma fiscalização judicial da constitucionalidade, ainda que com 
elementos próprios, o que se procurará ilustrar.

10.  A fiscalização da constitucionalidade no Direito Constitucional 
de Timor-Leste em geral

10.1. Este é um assunto de que se ocupa o Título I da Parte VI da 
CRDTL, sobre a Garantia da Constituição, percebendo-se que o texto 
constitucional timorense está longe de desconhecer o fenómeno: pelo 
contrário, mostra-se muito atento à questão, dedicando-lhe relevan-
tíssimas orientações, o que confirma, também neste tópico, o desejo 
da efetividade de um Estado de Direito49.

47 Relacionando a fiscalização da constitucionalidade com a garantia da Consti-
tuição, Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, p. 569. 

48 Quanto aos modelos de fiscalização judicial da constitucionalidade, v. Jorge 
Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 584 e ss., e Manual…, 
II, pp. 1235 e ss. 

49 Sobre a fiscalização da constitucionalidade em Timor-Leste numa perspetiva 
geral, v. Carlos Bastide Horbach, O controle de constitucionalidade na Constituição de 
Timor-Leste, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, vol. XLVI, 
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A fiscalização da constitucionalidade no sistema constitucional 
timorense corresponde a um sistema misto, nele se incorporando ele-
mentos oriundos dos dois principais modelos indicados.

Em contrapartida, importa desde já arredar do sistema timorense 
vigente a presença de quaisquer elementos próprios da fiscalização 
política da constitucionalidade, em qualquer das suas modalidades, 
porque as entidades que levam a cabo esse controlo são sempre per-
tença da função jurisdicional.

10.2. O sistema de fiscalização da constitucionalidade em Timor-
-Leste, de acordo com a CRDTL, é um sistema jurisdicional, com 
intervenção de uma pluralidade instâncias judiciais, cobrindo grande 
parte dos atos jurídico-públicos:

– é um sistema jurisdicional, e não político, porque esta tarefa está 
cometida a órgãos de soberania que são tribunais;

– é um sistema difuso e concentrado porque a intervenção de fis-
calização é atribuída tanto aos tribunais em geral como especi-
ficamente ao Supremo Tribunal de Justiça, este tendo a última 
palavra;

– é um sistema preventivo e sucessivo porque a fiscalização incide 
tanto no procedimento de elaboração de certos atos jurídico-
-públicos como fundamentalmente depois de os atos jurídico-
-públicos estarem concluídos;

– é um sistema de fiscalização da inconstitucionalidade por ação 
e por omissão porque se controla a inconstitucionalidade que 
se traduz na violação da Constituição tanto por ação como por 
omissão.

n.º 2 de 2005, pp. 1031 e ss.; Florbela Pires, Fontes do Direito e procedimento legis-
lativo na República Democrática de Timor-Leste, in AAVV, Estudos em Memória do 
Professor Doutor António Marques dos Santos, II, Almedina, Coimbra, 2005, pp. 125 
e 126; AAVV, Constituição Anotada…, pp. 467 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Direito 
Constitucional de Timor-Leste, pp. 587 e ss.; Rodrigo Torquato Maia, O controle 
de constitucionalidade em Timor-Leste e Portugal e o acesso do juiz à Constituição, 
in AAVV, Estudos sobre o Constitucionalismo no Mundo de Língua Portuguesa, I, 
AAFDL, Lisboa, 2015, pp. 357 e ss.
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10.3. Do ponto de vista da proteção da Ordem Constitucional 
– também designada, na esteira da famosa expressão francesa, por 
“bloco da constitucionalidade” – a fiscalização da constitucionalidade 
assume-se como total, pois que tudo o que ali se integra (os princípios 
e as normas constitucionais) serve de parâmetro aferidor do respetivo 
juízo jurisdicional.

Que assim é, confirma-o a presença de vários preceitos constitu-
cionais, que unanimemente apontam no sentido da coincidência do 
parâmetro da constitucionalidade com o bloco da constitucionalidade:

– a formulação do princípio da constitucionalidade: “As leis e os 
demais atos do Estado e do poder local só são válidos se forem 
conformes com a Constituição”50;

– a faculdade atribuída aos tribunais em geral de poderem proceder 
à fiscalização da constitucionalidade: “Os Tribunais não podem 
aplicar normas contrárias à Constituição ou aos princípios nela 
consignados”51.

Não se julgue que esta seria uma solução óbvia porque nem sempre 
se realiza, como é desejável, a exata sobreposição do parâmetro de 
constitucionalidade com o bloco da constitucionalidade.

10.4. É ainda de considerar a fiscalização da legalidade reforçada, 
ainda que, na sua Parte VI, a CRDTL não se lhe refira a título espe-
cífico, embora globalmente atribua ao Supremo Tribunal de Justiça 
a competência para fiscalizar a legalidade dos atos jurídico-públicos: 
“Apreciar e declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos 
legislativos e normativos dos órgãos do Estado”52.

Isto mesmo veio o Tribunal de Recurso confirmar no Processo  
n.º 4/2003, sobre a fiscalização abstrata da Lei do Orçamento Geral 
do Estado para 2003: “Deste modo, podemos assentar que o sis-
tema de fiscalização da legitimidade de normas, previsto na Cons-

50 Art. 2.º, n.º 3, da CRDTL.
51 Art. 119.º da CRDTL. 
52 Cfr. o art. 126.º, n.º 1, al. a), da CRDTL.
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tituição de Timor-Leste, compreende os dois institutos de controlo: 
controlo de constitucionalidade das normas e controlo de legalidade  
de leis”53.

10.5. Na perspetiva dos atos jurídico-públicos que se submetem 
à fiscalização da constitucionalidade, a opção da CRDTL alinha-se 
com a preocupação de fazer esse exame sobre as fontes do Direito em 
geral54, o que se depreende não apenas do enunciado do princípio da 
constitucionalidade como da definição de inconstitucionalidade, a qual 
se prende com o facto de haver “normas contrárias à Constituição…”55.

Esta delimitação do objeto geral de fiscalização da constituciona-
lidade, mercê do facto de em diversas ocasiões se omitir a natureza 
do ato fiscalizando, faculta alcançar uma maior abrangência naquilo 
que se controla, aí se incluindo alguns atos jurídico-públicos não nor-
mativos, e outras fontes não voluntárias, embora tudo tenha de ficar 
dependente da lei do processo constitucional ainda em falta. 

A lista de atos e fontes que podem submeter-se ao juízo da consti-
tucionalidade apresenta-se bastante lata, incluindo fontes intencionais 
e fontes espontâneas de Direito, inserindo atos de Direito Público e 
atos de Direito Privado.

10.6. Os órgãos que intervêm na fiscalização da constitucionali-
dade, dentro da sua inserção geral na judicatura, são de variada índole, 
em razão de outros tantos critérios de classificação.

Todos eles têm de comum o facto de integrarem os tribunais como 
órgãos de soberania, nas suas diversas ramificações, sendo indepen-
dentes e imparciais, de acordo com o estatuto de inamovibilidade e de 
irresponsabilidade dos respetivos titulares, os magistrados judiciais.

53 Acórdão do Tribunal de Recurso de 27 de outubro de 2008.
54 Quanto ao recorte do objeto da fiscalização da constitucionalidade, a partir 

do conceito de norma, tomando por referência o sistema português, v. J. J. Gomes 
Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª ed., Almedina, 
Coimbra, 2003, pp. 932 e ss.; Jorge Miranda, Manual de Direito Constitucional, VI, 
Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pp. 154 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, 
II, pp. 1350 e ss.

55 Art. 120.º da CRDTL. 
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Pode ser discutido até que ponto o sistema timorense de fiscali-
zação da constitucionalidade é apenas protagonizado pelos tribunais 
ou se pode, além disso, ser desenvolvido por outras estruturas que, à 
luz da CRDTL, se aproximam do universo da função jurisdicional: os 
tribunais arbitrais e os julgados de paz.

Na medida em que estas estruturas exercem uma competência 
jurisdicional delegada pela CRDTL, implicitamente lhes é conferida 
a competência de fiscalização da constitucionalidade, havendo ainda 
um outro argumento funcional: a circunstância de, a não ser assim, a 
fiscalização jamais poderia exercer-se porque aqueles tribunais produ-
ziriam decisões insuscetíveis de recurso, dessa forma se vedando que 
os tribunais estaduais, a intervir depois, pudessem alguma vez efetuar 
um exame de constitucionalidade. 

11.  O problema processual da fiscalização judicial da constituciona-
lidade de atos jurídico-públicos não normativos

11.1. Mas a apresentação do regime geral da fiscalização da consti-
tucionalidade em Timor-Leste deixa-nos a dúvida sobre o modo como 
se realiza essa mesma fiscalização nos casos em que o objeto processual 
– o ato jurídico sobre o qual se pede uma intervenção judicial fisca-
lizadora na mira de lhe detetar vícios de inconstitucionalidade que o 
invalidem – não se reveste de uma feição jurídico-normativa.

Esta é uma incerteza que está longe de se apresentar despropositada 
porque aquele objeto processo processual é expressamente definido 
pela CRDTL nos seguintes termos, considerando os dois tipos de fis-
calização que diretamente interessam56:

– fiscalização abstrata: “Ao Supremo Tribunal de Justiça com-
pete, no domínio das questões jurídico-constitucionais: (…)  

56 E deixando de parte os outros dois tipos de fiscalização da constitucionalidade: 
a fiscalização preventiva – que não tem aqui aplicação – e a fiscalização da inconsti-
tucionalidade por omissão – porque se trata de um ato, não de uma omissão jurídica, 
para estes efeitos.
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a) Apreciar e declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade dos 
atos legislativos e normativos dos órgãos do Estado”57;

– fiscalização concreta: “Os tribunais não podem aplicar normas 
contrárias à Constituição ou aos princípios nela consagrados”58; 
“Ao Supremo Tribunal de Justiça compete, no domínio das ques-
tões jurídico-constitucionais: (…) d) Decidir, em sede de recurso, 
sobre a desaplicação de normas consideradas inconstitucionais 
pelos tribunais de instância”59.

Ora, daqui se deduz que se tal objeto processual não for consti-
tuído por “normas jurídicas dos órgãos do Estado” – ou, pelo menos 
no caso da fiscalização abstrata, pelos seus “atos legislativos”, não 
contendo normas em sentido material – sobre o mesmo não poderá 
recair o exercício daquele poder jurisdicional de fiscalização da cons-
titucionalidade?

Claro que não: essa resposta negativa seria um total absurdo 
jurídico-político, na medida em que, se assim fosse, os atos não nor-
mativos – a não ser os legislativos – escapulir-se-iam ao “império da 
Constituição”…

11.2. É certo que em relação a preceito semelhante a doutrina e a 
jurisprudência em Portugal construíram um controverso alargamento 
de tal conceito, de acordo com uma aceção funcional de norma, através 
do qual o objeto da fiscalização poderia ser não apenas o de norma em 
sentido material, mas igualmente certos atos legislativos desprovidos 
de tal conteúdo normativo60.

Por outro lado, no âmbito da fiscalização concreta, também se tem 
procedido à extensão de tal objeto através da construção do conceito 
da norma ad hoc de aplicação que em cada decisão judicial necessa-
riamente o juiz comum idealiza naquilo que para si é a Constituição, 
com a qual confronta o ato impugnando61.

57 Art. 126.º, n.º 1, al. a), da CRDTL.
58 Art. 120.º da CRDTL. 
59 Art. 126.º, n.º 1, al. d), da CRDTL.
60 Cfr., por todos, Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, II, pp. 1242 e ss.
61 Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, Manual…, II, pp. 1268 e 1269.
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Não só esta construção lusa é discutível como a mesma dificil-
mente se aplicaria a Timor-Leste, perante a inexistência de qual-
quer pronunciamento sobre o assunto por parte da sua jurispru- 
dência.

Como quer que seja, a resultado nunca seria o da aceitação de uma 
imunidade constitucional porque sempre haveria um outro caminho – 
mais sinuoso e tortuoso, certamente – para se chegar à possibilidade 
de os tribunais judiciais invalidarem um ato jurídico público por ser 
inconstitucional, ainda que isso não integre o conceito de fiscalização 
judicial da constitucionalidade.

11.3. Obviamente que esta discussão assenta no pressuposto – que 
não se julga poder ser posto em crise – de que os atos presidenciais 
praticados jamais representam qualquer conceito de norma jurídica, 
seja em termos formais, seja em termos materiais:

– formalmente, os decretos presidenciais não o são certamente, 
pois não têm a forma de lei e os atos legislativos são da autoria 
do Parlamento Nacional e do Governo; e

– materialmente, os decretos presidenciais em causa configuram 
a exoneração e a nomeação de titulares de cargos públicos, o 
que por definição não pode ser considerado como um ato nor-
mativo, porquanto desprovidos das fundamentais características 
da generalidade e abstração.

12.  O “acesso à Constituição” como dimensão do acesso à Justiça e 
do direito à tutela jurisdicional efetiva

12.1. A interrogação que se segue é esta: qual a solução para a 
sindicabilidade judicial de atos jurídico-públicos que, violando a Cons-
tituição, não sejam normas jurídicas, aparentemente se excluindo do 
recorte do objeto processual sujeito aos mecanismos da fiscalização 
da constitucionalidade no âmbito específico em que este regime está 
previsto pela CRDTL, tendo como órgão de cúpula o Supremo Tri-
bunal de Justiça?
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A resposta verdadeira – que é constitucionalmente implícita e 
indireta, o que não deixa de obter idêntica fidedignidade – é a de 
que tal controlo judicial deve igualmente existir sobre os atos jurí-
dico-públicos não normativos, ainda que se admita que não nos 
exatos moldes que estão delineados para a fiscalização da constitu-
cionalidade que tenha as normas jurídicas como objeto processual  
típico62.

12.2. A primeira parte desta resposta afirmativa ao problema 
colocado é, ao invés do que se possa supor, de natureza substantiva, 
decorrendo da conclusão de que, em Estado de Direito Democrático, 
não seria concebível que se impedisse o controlo dos tribunais sobre 
atos jurídico-públicos inválidos e, por consequência, se autorizasse a 
sua permanência na Ordem Jurídica.

O fundamento para o conhecimento judicial dos atos jurídico-
-públicos não normativos viciados de inconstitucionalidade que acar-
reta a sua invalidade é inerente à própria ideia de Estado de Direito 
Democrático, na vertente do princípio da constitucionalidade, expres-
samente referida pela CRDTL.

62 O mesmo problema enfrentámos no estudo do ato de dissolução da Assembleia 
da República, tendo então chamado a atenção para a necessidade de não deixar de 
haver sindicabilidade judicial de todos os atos jurídico-públicos, ainda que quanto a 
este em especial a sua normatividade pudesse ser facilmente defendida.

Escrevemos na altura contra essa posição favorável à não sindicabilidade de atos 
políticos não normativos, como em geral quanto aos atos jurídico-públicos (Jorge 
Bacelar Gouveia, A Dissolução…, pp. 149 e 150):

“Eis uma conclusão, contudo, que não resiste a duas evidências que se impõem 
a partir do texto constitucional:

– de um lado, a impossibilidade da fiscalização da constitucionalidade não cria 
propriamente imunidades de fiscalização judicial, mas somente impede o fun-
cionamento de uma estrutura específica de fiscalização da constitucionalidade, 
que é a justiça constitucional;

– do outro lado, um Estado de Direito a sério não pode viver sem que se retirem 
todas as forçosas consequências da separação dos poderes, e sem dúvida que 
uma delas é a da efetivação da intervenção judicial em todos os atos que violem 
a Constituição, devendo nesse caso considerar-se a jurisdição comum como a 
jurisdição residual”. 
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12.3. Mas tal cláusula geral de Estado de Direito Democrático não 
se concretiza apenas no princípio da constitucionalidade, que implica 
uma construção hierarquizante da Ordem Jurídica, encimada pela 
Ordem Constitucional.

O princípio do Estado de Direito Democrático identicamente 
contém, numa sua dimensão processual, a possibilidade de, no plano 
adjetivo, se afirmar o respeito por tal princípio da constitucionalidade 
através da função jurisdicional e dos tribunais como protagonistas da 
mesma.

É isso o que se retira do importante direito fundamental de acesso 
à justiça, através do qual se afirma que “A todos é assegurado o acesso 
aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos”63.

O que se garante é o direito a uma ação judicial, qualquer que 
ela seja, para fazer valer direitos subjetivos ou a própria juridicidade 
objetiva, não tanto agora cuidar do sistema processual que para o 
efeito se erigiu.

Aliás, este direito tem precisamente a função de estabelecer o pri-
mado do Direito Substantivo sobre o Direito Adjetivo, porquanto o 
Direito Substantivo não pode ser cerceado por meros mecanismos 
processuais que sempre devem visar, precisamente, a sua plena reali-
zação prática64.

12.4. Deste modo, e sendo seguro que os tribunais não podem 
deixar de aplicar a Constituição a todos os atos que sejam submetidos 
ao seu julgamento como primeiro estalão do Direito aplicável, pouco 
importando se são normativos ou não, se são públicos ou privados, se 
são ou não do Estado, a pergunta que se põe de seguida é a de como 
se operacionaliza tal controlo quando foi o próprio texto constitu-
cional a, aparentemente, reduzir a possibilidade da fiscalização da 
constitucionalidade somente a normas jurídicas, simetricamente de 
tal fiscalização excluindo os atos não normativos.

63 Art. 26.º da CRDTL. 
64 Cfr. AAVV, Constituição Anotada…, pp. 105 e ss.
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13.  A imprópria solução “interna” do alargamento do objeto proces-
sual da fiscalização judicial concreta da constitucionalidade

13.1. Uma primeira resposta para autorizar o pronunciamento 
dos tribunais no sentido de invalidarem atos jurídico-públicos incons-
titucionais não normativos seria supostamente de encontrar dentro da 
fiscalização judicial da constitucionalidade.

Infelizmente, a ausência de uma lei processual de fiscalização da 
constitucionalidade impede que algumas das soluções que, no plano 
constitucional surgem incertas ou incompletas, se apresentem desen-
volvidas pela margem de liberdade de conformação – ou discriciona-
riedade legislativa, como se queira – que a Constituição nesta matéria 
atribui ao legislador ordinário e que poderiam constar daquela lei, que 
não existe até ao momento.

Só que não cremos que ela pudesse ser a via adequada porque a 
invalidação de um ato jurídico-público inconstitucional não normativo 
não integra, conceptualmente, o edifício constitucional da fiscalização 
judicial concreta da constitucionalidade.

13.2. É certo que a doutrina e a jurisprudência constitucionais 
portuguesas se têm afadigado – e, diga-se, com sucesso – no esforço 
do alargamento do parâmetro que serve de base à tomada de decisões 
judiciais em litígios dirimidos no âmbito da fiscalização concreta da 
constitucionalidade.

E têm chegado à conclusão de que tal parâmetro – perante uma 
mesma norma que Portugal tem em relação à solução vigente em 
Timor-Leste – interessa não tanto o recorte dessa norma, como muito 
mais o parâmetro que o tribunal, no caso, percecionou para servir de 
“base constitucional” para considerar o caso, nos atos praticados e 
que são o objeto processual, como conforme ou desconforme à Cons-
tituição. 

13.3. Só que a tarefa do tribunal neste outro momento – afi-
nado o parâmetro, normativo ou interpretativo ad hoc, a aplicar, e 
ao decidir pela validade ou invalidade de atos jurídico-públicos que 
constituem o objeto processual (o mesmo raciocínio se fazendo a res-
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peito dos atos jurídico-privados, ainda que estes sofram uma menor 
intensidade regulativa por parte do texto constitucional) – já não é de 
fiscalização da constitucionalidade, mas de julgamento comum na apli-
cação do Direito, sendo o Direito Constitucional parte desse Direito  
aplicável.

Assim é porque para a CRDTL o conceito de fiscalização concreta 
da constitucionalidade pressupõe uma relação triangular:

(i) a Constituição, nas suas normas e princípios, de um lado;
(ii) uma norma ou parâmetro que com ela entra em conflito, de 

outro; e
(iii) um objeto processual, por fim.

Ora, com base neste triângulo, um dos seus lados – o do objeto 
processual – não se pode duplicar em objeto processual proprio sensu 
– o ato em apreciação e cuja validade se contesta frente ao bloco da 
constitucionalidade – e ser, em simultâneo, parâmetro que se considera 
inconstitucional em ordem à sua desaplicação: o ato inválido não é 
parâmetro de si próprio!

13.4. Dogmaticamente, o nosso problema não é resolúvel através 
alargamento do parâmetro da fiscalização judicial concreta da constitu-
cionalidade porque este tipo de controlo pressupõe aquele mencionado 
triângulo e ele aqui não existe. 

Mesmo que se considerasse os atos presidenciais que foram pratica-
dos – que não são normativos – como passíveis de serem alcandorados 
a parâmetro da fiscalização judicial concreta da constitucionalidade 
pelos tribunais, o resultado nunca se obteria porque o tribunal esta-
ria perante uma tarefa logicamente impossível de apreciar a validade 
constitucional de um ato jurídico-público desaplicando a esse ato 
jurídico-público esse mesmo ato jurídico-público por ele ser inconstitu- 
cional…

Não pode ser porque o objeto processual se confundiria com o 
parâmetro de apreciação da sua constitucionalidade, numa estranha 
fusão entre o pedido e a causa de pedir.



Jorge Bacelar Gouveia | 277

ReDiLP – Revista do Direito de Língua Portuguesa, n.° 10 (julho / dezembro de 2017): 239-294

14.  A adequada solução “externa” da fiscalização judicial da juridi-
cidade administrativa

14.1. É por isso que a via de solução para o problema prático 
colocado é a possibilidade de a inconstitucionalidade e subsequente 
invalidade dos decretos presidenciais em causa serem julgados no 
âmbito da jurisdição administrativa.

Assim se resolveria o problema de se não deixar qualquer vazio 
quanto à verificação da constitucionalidade dos atos jurídico-públicos 
no caso de não funcionar a jurisdição a quem a Constituição especifi-
camente atribuiu a fiscalização da constitucionalidade, no quadro em 
que funciona com tal conceito e respetivo nomen iuris.

Por outra parte, seria sempre de afastar que, no suposto de haver 
uma jurisdição administrativa, a competência processual pudesse per-
tencer aos tribunais comuns, os quais não lidam com a juridicidade 
dos atos do poder público, a não ser em casos excecionais.

Ainda que todo este esforço se vá fazer assinalando as dificuldades 
próprias que derivam da ausência de uma lei reguladora do contencioso 
administrativo, a despeito do facto de a CRDTL assegurar a existência 
de uma jurisdição administrativa, a qual só pode funcionar na pleni-
tude com uma lei ordinária que defina o estatuto de tais tribunais e 
que, ao mesmo tempo, organize processualmente as respetivas fases.

14.2. O primeiro pressuposto fundamental está cumprido, que é 
o pertinente à existência constitucional de jurisdição administrativa, 
sendo esta uma das várias jurisdições constitucionalmente integradas 
na categoria dos tribunais, e que são os seguintes65:

– Supremo Tribunal de Justiça e os outros tribunais judiciais;
– Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e tribunais 

administrativos de primeira instância; e
– os tribunais militares66.

65 Sobre os diversos tribunais previstos na CRDTL, v. AAVV, Constituição Ano-
tada…, pp. 381 e ss.; Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, 
pp. 410 e ss.

66 Cfr. o art. 123.º da CRDTL. 
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14.3. O segundo pressuposto que importa considerar é o de saber 
se os atos presidenciais em causa se encontram submetidos à jurisdição 
administrativa na delimitação que a CRDTL faz desta por referência 
à jurisdição comum.

Eis uma questão que se poderia tornar complexa dada a assimetria 
na densidade regulativa que o texto constitucional utiliza para a defi-
nição de ambos os âmbitos de intervenção, sendo a jurisdição comum 
residual – além das áreas específicas próprias em que é competente – 
e, por contraste, sendo a jurisdição administrativa, fiscal e de contas 
recortada por alusão a certos atos e certas relações jurídicas específicas 
de poder público.

A leitura de um dos preceitos da CRDTL não autoriza qualquer 
dúvida a respeito da competência que este atribuiu à jurisdição admi-
nistrativa nesta matéria: “Compete aos Tribunal Superior Adminis-
trativo, Fiscal e de Contas e aos tribunais administrativos e fiscais de 
primeira instância: (…) b) Julgar os recursos contenciosos interpostos 
das decisões dos órgãos do Estado e dos seus agentes”67.

14.4. Tudo quanto se acaba de dizer é suficiente para dilucidar esta 
questão e concluir, pacificamente, sobre a competência dos tribunais 
administrativos quanto à apreciação da invalidade por inconstitucio-
nalidade dos atos presidenciais em crise?

Ainda não porque subsistem cinco problemas que se levantam e 
que são os seguintes:

– a ausência de lei do contencioso administrativo; 
– a natureza política dos atos presidenciais;
– o teor discricionário dos atos presidenciais;
– a instância competente para conhecer os atos presidenciais; e
– a ausência de publicação no jornal oficial dos atos presidenciais. 

Cumpre ver cada um deles de per si. 

67 Art. 129.º, n.º 4, al. b), da CRDTL. 
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15.  A operacionalização da jurisdição administrativa perante a ausên-
cia de lei ordinária sobre o contencioso administrativo

15.1. O primeiro dos problemas enunciado é, decerto, o mais fácil 
deles todos, pois que, estabelecendo a CRDTL uma jurisdição, não 
pode a exequibilidade da mesma ficar dependente de uma qualquer 
realidade constitucional e sobretudo da inércia legislativa68.

Sem qualquer dúvida que a ausência dessa legislação configura 
uma inconstitucionalidade por omissão, devidamente prevista pela 
CRDTL, mas sempre os seus efeitos seriam escassos em face de 
um possível bloqueio do funcionamento do contencioso adminis- 
trativo.

Mas não seria por intermédio deste tipo de fiscalização da cons-
titucionalidade que – como se de um ato de “mágica constitucional” 
se tratasse – surgiria tal lei reguladora do contencioso administrativo, 
já que os efeitos da decisão de inconstitucionalidade por omissão, 
nesta perspetiva de uma lei em falta, são apenas declarativos, não se 
atribuindo ao julgador poderes de substituição da função legislativa 
inadimplente69: “O Presidente da República, o Procurador-Geral da 
República e o Provedor de Direitos Humanos e Justiça podem requerer 
junto do Supremo Tribunal de Justiça a verificação de inconstituciona-
lidade por omissão de medidas legislativas necessárias para concretizar 
as normas constitucionais”70.

15.2. A solução deste primeiro problema passa – provisoriamente 
e até essa legislação ser criada – pela aplicação da lei processual civil, 

68 Com idêntico problema já nos tínhamos confrontado no Direito de Timor-Leste 
em matéria de imunidades de titulares de cargos políticos perante a inadequação da 
legislação processual penal aplicável.

Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, A suspensão de funções dos membros do Governo 
criminalmente acusados na Constituição da República Democrática de Timor-Leste, 
in Revista de Direito Público, ano II, n.º 4, Julho-Dezembro de 2010, pp. 247 e ss. 

69 Sobre a fiscalização da inconstitucionalidade por omissão em Timor-Leste, 
v. AAVV, Constituição Anotada…, pp. 475 e 476; Jorge Bacelar Gouveia, Direito 
Constitucional de Timor-Leste, pp. 610 e ss. 

70 Art. 151.º da CRDTL. 
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que aqui funciona como lei processual subsidiária, nas suas duas 
dimensões71:

– quer na sua dimensão de Direito Judiciário, ao conferir aos tri-
bunais comuns a autoridade judicial para resolver os litígios que 
sejam inerentes à atuação administrativa jurídico-pública;

– quer na sua dimensão de Direito Processual, fazendo aplicar-se 
a lei processual civil72.

15.3. Naturalmente que isto supõe as devidas adaptações, em 
atenção às características próprias dos atos administrativos que sejam 
objeto de tal intervenção judicial, tanto na perspetiva dos poderes de 
cognição de que os tribunais sobre os mesmos possam exercer, como 
no recorte dos atos da atividade administrativa no sentido de sobre 
os mesmos funcionalmente se exercer um poder jurisdicional da sua 
apreciação no contexto do princípio da separação dos poderes. 

Seja como for, eis um resultado irrecusável em nome de um traço 
fundamental do direito de acesso à Justiça e à tutela jurisdicional efe-
tiva – e o acesso à justiça administrativa não pode ser exceção – como 
direito fundamental diretamente aplicável73.

É a lei ordinária que está dependente da Constituição; não é a 
Constituição que está dependente da lei ordinária... 

16.  A extensão da competência da jurisdição administrativa aos atos 
da função política do poder público

16.1. O segundo problema assinalado é mais complexo e consiste 
em saber se esta jurisdição administrativa – sobre a qual, contudo e sem 

71 Quanto à distinção entre Direito Judiciário e Direito Processual, v. Jorge Bacelar 
Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 41 e 42. 

72 É essa também a opinião expendida na obra coletiva, AAVV, Constituição 
Anotada…, pp. 408 e 409. 

73 Ainda que a CRDTL não o refira explicitamente, a aplicabilidade direta não 
pode deixar de ser um elemento fundamental deste direito, liberdade e garantia, sob 
pena de um perigoso esvaziamento desta categoria de direitos fundamentais.

Sobre a aplicabilidade direta dos direitos, liberdades e garantias em geral, v. Jorge 
Bacelar Gouveia, Manual…, II, pp. 997 e ss. 
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lei ordinária, apenas se sabe o que sobre ela a CRDTL, explicitamente, 
diz no art. 129.º e, implicitamente, se supõe através de princípios e 
direitos fundamentais – pode conhecer os atos jurídico-públicos da 
função política. 

Indubitavelmente que no imaginário de muitos juristas está a 
ideia de que a jurisdição administrativa não pode julgar atos jurídico-
-públicos da função política, com a consequência de ser materialmente 
incompetente para conhecer casos que sejam atinentes à sua invalidade 
por inconstitucionalidade.

Se assim fosse, o resultado não seria catastrófico porque sempre 
restaria a jurisdição dos tribunais comuns como jurisdição residual 
para conhecer litígios e objetos processuais que não pudessem ser jul-
gados por qualquer outra jurisdição.

16.2. É essa a posição expressa do Direito Administrativo Pro-
cessual Português, em cujo Estatuto dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais se pode ler o seguinte: “Está nomeadamente excluída do âmbito 
da jurisdição administrativa e fiscal a apreciação de litígios que tenham 
por objeto a impugnação de: a) Atos praticados no exercício da função 
política e legislativa”74. 

Mesmo em Portugal, depois de uma profunda e inteligente reforma 
do contencioso administrativo em 2002, esta não deixa de ser uma 
solução controversa, dado que, sendo casos de atos jurídico-públicos 
da função política que não possam ser sindicados em sede de fiscali-
zação da constitucionalidade, a jurisdição natural para deles tomar 
conhecimento seria, em primeiro lugar, o Tribunal Constitucional – 
porque o há autonomizado – e, depois, os tribunais administrativos.

Os tribunais comuns só aparecem aqui como “terceira escolha”, 
o que diz tudo sobre o “acerto” desta solução…

74 Art. 4.º, n.º 3, al. a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais de 
Portugal, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, tendo sido revisto pela 
última vez pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro.

Cfr. o texto em Jorge Bacelar Gouveia, Novo Código do Procedimento Adminis-
trativo e Legislação Complementar, 2.ª ed., Quid Juris, Lisboa, 2015, p. 114.
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16.3. Simplesmente, os termos em que esta questão se coloca em 
Timor-Leste – e, por isso, quando a lei do contencioso administrativo 
for feita não pode ignorar esta realidade – são assaz diversos daqueles 
que semelhante tópico tem em Portugal.

É que para a CRP a jurisdição administrativa e fiscal afigura-se 
competente para conhecer os “…litígios emergentes das relações jurí-
dicas administrativas e fiscais”75.

Ora, não é assim em Timor-Leste, para cujo texto constitucional a 
cláusula de competência dos tribunais administrativos é mais ampla, 
e não alude apenas às relações jurídico-administrativas.

Refere também, de um modo amplo e genérico, que “Compete ao 
Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas e aos tribunais 
administrativos e fiscais de primeira instância: (…) b) Julgar os recur-
sos contenciosos interpostos das decisões dos órgãos do Estado e dos 
seus agentes”76. 

16.4. Isto permite concluir que a delimitação da jurisdição admi-
nistrativa em Timor-Leste – e não se referindo agora a parte financeira 
e fiscal – não se afere apenas em função dos litígios emergentes das 
relações jurídicas administrativas e fiscais. 

Ela igualmente integra, além daquilo que a lei ordinária vier a 
adicionar, a discussão da validade – por inconstitucionalidade ou ile-
galidade, tanto faz – de atos jurídico-públicos, independentemente de 
pertencerem ou não a uma relação jurídica administrativa.

E a verdade é que há atos jurídico-públicos do Estado que podem 
não integrar aquele tipo de relação jurídica.

16.5. Ora, vem a ser esse o caso específico que nos ocupa, os atos 
presidenciais de exoneração e nomeação de chefias militares, inválidos 
por inconstitucionalidade.

Cumprem-se os requisitos que se estabelecem na cláusula consti-
tucional e que o julgador supletivo, na ausência de lei de contencioso 
administrativo, só tem de respeitar:

75 Art. 212.º, n.º 3, da CRP. 
76 Art. 129.º, n.º 4, al. b), da CRDTL. 
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– é um ato do Estado – o Presidente da República, ao decidir 
como órgão unipessoal, formula uma vontade que é imputada 
ao Estado; e

– é um ato inválido, por inconstitucionalidade e ilegalidade – o 
recurso contencioso significa a pronúncia judicial no sentido de 
averiguar da prática de violações do Direito aplicável, na lógica 
da tutela da juridicidade, e não na lógica da tutela do mérito, 
daí retirando as inevitáveis consequências. 

16.6. Perante esta conclusão, torna-se ocioso saber, com concisão, 
se os atos presidenciais em apreciação são mesmo atos jurídico-públicos 
da função política, não suscitando qualquer dúvida de que não são 
atos legislativos e muito menos jurisdicionais.

A inutilidade dessa discussão reside na circunstância de para o texto 
constitucional timorense a jurisdição administrativa ser competente em 
função da autoria do ato, não em razão da função jurídico-pública a 
que o mesmo pertence. Logo, se nenhuma distingue, todas são rele-
vantes, desde que não haja norma especial a excluí-lo.

De todo o mesmo, julga-se que estes atos presidenciais são ver-
dadeiramente atos políticos, na modalidade dos atos governativos77, 
ainda que as chefias militares dirijam um departamento da Adminis-
tração Pública.

17.  A intensidade da competência da jurisdição administrativa sobre 
os atos jurídico-públicos essencialmente discricionários

17.1. O terceiro problema elencado refere-se ao teor discricionário 
dos atos presidenciais que foram praticados, igualmente lembrando 
uma velha ideia segundo a qual, havendo discricionariedade, não 
poderia fazer sentido a intervenção dos tribunais.

77 Para uma introdução ao mundo complexo e nebuloso da função política e 
dos atos políticos, v. Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, 
pp. 431 e ss.
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Esse foi um dogma que muito tempo dominou o panorama da 
Ciência do Direito Administrativo, por duas razões fundamentais:

– por um lado, porque o contencioso administrativo deveria ser 
sempre de mera legalidade, e não imiscuir-se em questões de 
mérito, o que sucederia se pudesse conhecer do âmago da dis-
cricionariedade; e

– por outro lado, porque o contencioso administrativo deveria 
sempre respeitar o princípio da separação dos poderes, o que 
não aconteceria se julgasse as decisões de discricionariedade, 
as decisões que se situariam na essência de uma outra função 
jurídico-pública, precisamente a função administrativa do foro 
da Administração Pública, diversa da função jurisdicional que 
competiria aos tribunais.

17.2. Reconhecendo, embora, o acerto científico do que resta hoje 
destas conceções, não se deixa de assinalar um salto de gigante que o 
desenvolvimento do Estado de Direito trouxe nesta matéria.

A que nos parece fundamental reconhecer é que, não havendo 
decisões administrativas puramente discricionárias, mesmo naquilo 
que tenham de discricionário, tal não significa a sua total “impermea-
bilidade” aos princípios e aos valores fundamentais da Ordem Jurídica 
e da Constituição78.

É assim que mesmo as decisões discricionárias podem ser julgadas 
jurisdicionalmente quando aqueles princípios são violados, tendo-se 
tornado obsoletas as conceções que defendiam a presença de espaços 
de intervenção administrativa totalmente imunes aos valores e aos 
princípios imperativos que o Direito possui.

17.3. Curiosamente, esta é uma dificuldade que no caso em análise 
dos atos presidenciais inválidos por inconstitucionalidade nem sequer 
se coloca.

78 Discutimos este tema também aquando da análise do ato de dissolução da 
Assembleia da República, em que se manifesta uma larga margem de discricionarie-
dade política. Cfr. Jorge Bacelar Gouveia, A Dissolução…, pp. 156 e ss.
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E porquê: porque o que está em apreciação não é a margem de 
decisão discricionária, mas antes a margem de decisão vinculada, sobre 
a qual não há qualquer hesitação quanto à competência de os tribunais 
administrativos intervirem.

Essa margem de decisão vinculada não respeitada foi a preterição 
da formalidade obrigatória de o Presidente da República ter decidido 
sem proposta do Governo.

18.  A instância hierárquica competente na pluralidade de tribunais 
administrativos

18.1. O quarto problema referido consiste no aquilatar da instân-
cia judicial competente para julgar a impugnação dos atos presidenciais 
praticados, já se sabendo que a jurisdição administrativa é competente 
para o efeito.

A dúvida agora reside no facto de esta jurisdição, nos termos cons-
titucionais, se apresentar com, pelo menos, dois níveis:

– o “Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas”; e
– os “tribunais administrativos e fiscais de primeira instância”79.

E ao contrário do que sucede com os tribunais que pertençam à 
jurisdição administrativa (e também fiscal), a “jurisdição de contas” 
é sempre considerada uma instância única, pelo que se a nossa dúvida 
fosse do foro financeiro esta discussão não teria razão de ser.

18.2. Ainda sabemos que, globalmente, na ausência da instala-
ção desta jurisdição administrativa, exerce transitoriamente tal poder 
jurisdicional o Tribunal de Recurso, tal como a CRDTL o dispõe nas 
suas normas transitórias80: “Depois da entrada em funções do Supremo 
Tribunal de Justiça e enquanto não forem criados os tribunais referidos 

79 Art. 129.º, n.º 4, proémio, da CRDTL. 
80 Cfr. AAVV, Constituição Anotada…, pp. 407 e ss., e pp. 515 e 516.
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no art. 129.º, as respetivas competências são exercidas pelo Supremo 
Tribunal e demais tribunais judiciais”81.

Apenas foi criada uma “Câmara de Contas” – que não tem com-
petências na área da jurisdição administrativa, mas somente financeira 
– e é o Tribunal de Recurso ainda a instância judicial comum supe-
rior porque até ao momento não foi instalado o Supremo Tribunal de 
Justiça, nos termos da CRDTL: “Até à instalação e início de funções 
do Supremo Tribunal de Justiça todos os poderes atribuídos pela 
Constituição a este tribunal são exercidos pela Instância Máxima da 
organização judicial existente em Timor-Leste”82.

18.3. É então preciso saber, na ausência da lei do contencioso 
administrativo que pudesse elucidar, qual das duas instâncias que 
existem em Timor-Leste – o Supremo Tribunal de Justiça (este ainda 
provisoriamente como Tribunal de Recurso) e os tribunais distritais 
– é a competente para intervir, no contexto de esta parcela da função 
jurisdicional ser exercida pelos tribunais comuns, por não instalação 
dos tribunais administrativos.

Noutra perspetiva, como a lei processual que se aplica – a lei pro-
cessual civil, em termos gerais – não contempla a realidade idiossincrá-
tica do contencioso administrativo, não é aí de esperar uma qualquer 
resposta direta sobre este assunto.

18.4. Entende-se que se pode extrair uma orientação implícita do 
texto constitucional, ainda que as alusões textuais não se refiram à 
repartição da competência jurisdicional em função da hierarquia dos 
tribunais administrativos havendo estes dois níveis.

Se o texto constitucional admite, pelo menos, esses dois níveis, não 
é de supor que queira atribuir toda a competência ao primeiro nível, 
reservando para o segundo – o Tribunal Superior Administrativo, 
Fiscal e de Contas – a competência apenas exercida em recurso de 
uma primeira decisão judicial do tribunal administrativo de primeira  
instância.

81 Art. 164.º, n.º 1, da CRDTL. 
82 Art. 164.º, n.º 2, da CRDTL. 
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Isso por uma razão analógica com a dignidade dos órgãos do 
Estado, pelo menos daqueles que são de soberania, que beneficiam de 
uma intervenção apenas dos tribunais superiores noutras matérias, 
como sucede com a ativação da responsabilidade criminal.

Um raciocínio paralelo se pode aplicar quando se trata de impugnar 
os atos que sejam praticados por esses órgãos de soberania – e no caso 
do presente Parecer versa-se atos do principal órgão de soberania, o 
Presidente da República. 

De resto, a pouca e esparsa legislação ordinária que alude à inter-
venção da jurisdição administrativa – apesar de ainda não haver a 
legislação sobre o contencioso administrativo – já faz essa distinção, 
atribuindo ao tribunal superior – por enquanto, o Tribunal de Recurso 
no lugar do Supremo Tribunal de Justiça, não existindo Tribunal 
Superior Administrativo – certas competências em relação a atos de 
órgãos do Estado, não a cometendo aos tribunais distritais de primeira 
instância: veja-se o exemplo da impugnação das decisões do Conse-
lho Superior da Magistratura Judicial, a qual, segundo o Estatuto dos 
Magistrados Judiciais (aprovado pela Lei n.º 8/2002, de 9 de setem-
bro), deve ser feita junto do tribunal superior, e não no tribunal de 
primeira instância83. 

19.  A inclusão na competência da jurisdição administrativa dos atos 
jurídico-públicos não publicados

19.1. O quinto e último problema é atinente ao facto de os decre-
tos presidenciais em causa não terem sido publicados no jornal oficial 
de Timor-Leste.

Não interessa agora perscrutar as razões para que isso não tenha 
sucedido – e percebe-se que até podem ter sido louváveis razões de 
prudência político-militar – e, ao invés, avaliar qual a repercussão dessa 
omissão na sua sindicabilidade jurídico-administrativa.

83 Cfr. AAVV, Constituição Anotada…, p. 408.
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Cuida-se, sim, de saber se a ausência dessa publicação – que, nos 
termos constitucionais e legais, determina a “ineficácia jurídica”84, por 
motivos extrínsecos, dos atos jurídicos sujeitos a tal formalidade – tem 
alguma consequência na inviabilização da intervenção da jurisdição 
administrativa.

19.2. Demais a mais, esta é uma questão que foi diretamente 
versada no Acórdão do Tribunal de Recurso, de 2 de março de 2016, 
tendo então este alto tribunal concluído que a falta de publicidade 
dos atos presidenciais em causa teria comprometido a possibilidade 
da intervenção da jurisdição administrativa.

Escreve, em certo trecho, o Tribunal de Recurso nessa decisão: 
“Para além disso, só os actos administrativos definitivos e executórios 
podem ser impugnados judicialmente, sendo certo que, nos termos do 
art. 48.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 32/2008, a falta de publicidade dos 
actos, quando legalmente exigida, implica a sua ineficácia. Ora, o acto 
em questão está sujeito a publicação no jornal oficial (art. 5.º, n.º 2, 
al. g), da Lei n.º 1/2002, de 7 de agosto), o que ainda não ocorreu, 
pelo que, para já ou seja neste momento, ainda não produz qualquer 
efeito jurídico, e também por isso o recurso não seria admissível”85.

Portanto, para o Tribunal de Recurso, a resposta à pergunta for-
mulada é positiva: sim, a falta de publicação dos atos presidenciais em 
apreciação determina a impossibilidade do seu julgamento por even-
tuais motivos de inconstitucionalidade e de ilegalidade porque ainda 
não seriam atos executórios86.

84 Nos termos do art. 73.º, n.º 2, da CRDTL, “A falta de publicidade dos atos 
previstos no número anterior ou de qualquer ato de conteúdo genérico dos órgãos de 
soberania e do poder local implica a sua ineficácia jurídica”.

Cfr., em termos doutrinários, AAVV, Constituição Anotada…, pp. 257 e 258; 
Jorge Bacelar Gouveia, Direito Constitucional de Timor-Leste, pp. 467 e 468.

85 Acórdão do Tribunal de Recurso no processo n.º 1, recurso Contencioso/
Cível/2016/TR, p. 7. 

86 Ainda que aquele alto tribunal, no trecho que transcrevemos, tivesse usado o 
binómio “definitividade/executoriedade”, conceitos que não são propriamente sinó-
nimos, aqui só naturalmente interessando o segundo.
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19.3. Com o devido respeito pelos venerandos juízes conselheiros, 
essa não pode ser a resposta no específico campo em que nos move-
mos, que é o da juridicidade constitucional de atos do poder público.

Desde logo, cumpre realçar que, dogmaticamente, esta ineficácia 
tem uma raiz meramente externa ao vício do ato, vício procedimental 
esse que não desaparece no caso de haver a publicação do mesmo.

A inconstitucionalidade de que estamos falando é intrínseca, afe-
tando no seu cerne a estrutura e os requisitos de validade dos atos 
jurídicos em causa.

Daí que não possa uma instância judicial escudar-se no simples 
incumprimento de uma formalidade externa para se eximir de conhecer 
vícios internos desta gravidade e que comprometam o respeito pelo 
Direito, maxime o respeito pela Constituição.

19.4. Noutra perspetiva, a resposta simples que foi dada segundo 
a qual a não publicação, produzindo a ineficácia dos atos jurídicos, 
impediria a sua apreciação jurisdicional desconhece por completo toda 
a elaboração constitucional, jurisprudência e doutrinal acerca da pos-
sibilidade de se conhecer a inconstitucionalidade de atos ou normas 
não publicados no jornal oficial ou, em geral, a problemática de serem 
sindicáveis em sede de fiscalização da juridicidade, atos jurídicos que 
não sejam eficazes por motivos meramente extrínsecos.

Vale a pena lembrar toda essa construção para que se possa chegar 
a uma solução contrária mas convincente àquela a que chegou o Tri-
bunal de Recurso e afirmar, com toda a plausibilidade, que não é por 
um ato não ter sido publicado que deixará de poder ser apreciado na 
deteção dos respetivos vícios internos de inconstitucionalidade, num 
natural desvio que se assinala em relação à Teoria do Contencioso 
Administrativo neste específico problema.

Do ponto de vista jurídico-positivo, se a CRDTL aceita a sindica-
bilidade de atos que ainda não estão perfeitos, por maioria de razão se 
deve aceitar o controlo de atos já perfeitos, mas que ainda não sejam 
eficazes: é o que sucede com a fiscalização preventiva da constitucio-
nalidade.

É também isso o que sucede no âmbito da fiscalização abstrata, 
pois que é necessário supor a possibilidade de submeter a um juízo 
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de fiscalização atos que ainda não tenham produzido efeitos – porque 
ainda não publicados ou submetidos a uma cláusula suspensiva, con-
dição ou termo – ou que já tenham produzido os seus efeitos – porque 
foram entretanto revogados ou cuja vigência terminou por caducidade, 
mas tendo produzido nefastos efeitos porque inconstitucionais.

19.5. Na medida em que produzirão ou produziram efeitos jurídi-
cos de um modo inconstitucional, tem plena justificação que tais atos 
– a despeito de não terem sido publicados e de, por isso, não serem 
eficazes qua tale – sejam objeto de uma sindicação em apreciação judi-
cial de constitucionalidade.

De outro modo, não apenas se aceitaria manter na Ordem Jurídica 
efeitos que tivessem sido inconstitucionalmente produzidos – os efeitos 
jurídicos já emitidos por atos entretantos extintos – como também não 
se agiria com as cautelas devidas para se antecipar um julgamento de 
inconstitucionalidade, evitando a tempo a entrada em vigor na Ordem 
Jurídica de certos atos inconstitucionais que, pela sua gravidade, jus-
tificam essa tutela antecipada. 

Isso o requer o princípio do Estado de Direito, no prisma da juri-
dicidade constitucional, cobrindo na plenitude a procura, lá nos mais 
recônditos lugares onde se possam esconder, dos efeitos jurídicos 
inconstitucionalmente produzidos, por mais distantes ou específicos 
que sejam os respetivos atos. 
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IV

CONCLUSÕES

20. Enunciado das Conclusões

Do exposto, conclui-se o seguinte:

a) A exoneração e a nomeação das chefias do EMGFA, no Direito 
Constitucional e Legal de Timor-Leste, considerando a CRDTL, 
a LDN, o EOF e o EMF, têm uma natureza procedimental, 
pelo que aquela decisão final, ainda que da competência do 
Presidente da República, fica dependente de uma proposta do 
Governo, que tem o valor de uma competência exclusiva de 
impulso procedimental;

b) Este poder de iniciativa procedimental afigura-se como uma 
exigência juridicamente obrigatória para a regularidade do pro-
cedimento de exoneração e nomeação das chefias do EMGFA, 
apenas dispondo o Presidente da República de um poder dis-
cricionário final de aceitar ou rejeitar o nome proposto pelo 
Governo, não possuindo também aquela exigência um qualquer 
sentido de praxe ou cortesia política;

c) Esse é um resultado que se extrai de uma leitura sistemática da 
CRDTL na medida em que é ao Governo que compete a condu-
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ção geral da política do país, apenas gozando o Chefe de Estado 
de pontuais competências na área da Defesa Nacional, mas que 
não têm a virtualidade de absorver todo o procedimento de 
exoneração e nomeação das chefias do EMFA, nem esse seria o 
resultado do reconhecimento de ser o Presidente da República o 
Comandante Supremo das Forças Armadas, cláusula geral bem 
mais limitada se comparada com a cláusula geral em favor do 
Governo, segundo a qual a este competem todos os domínios 
da governação, incluindo a matéria da Defesa Nacional;

d) Pertencendo ao foro jurídico, a preterição desta formalidade 
da emissão de uma prévia proposta governamental é um vício 
de procedimento que implica a inconstitucionalidade do ato 
jurídico-público presidencial, desconformidade que desembo-
cará, em face da ausência de qualquer exceção, na invalidade 
desse ato final, na modalidade de invalidade organizatória;

e) No plano processual, o Direito de Timor-Leste reconhece o 
princípio do Estado de Direito, na ótica do princípio da consti-
tucionalidade, pelo que os tribunais em geral e o Supremo Tri-
bunal de Justiça em particular têm uma competência expressa 
na fiscalização judicial da constitucionalidade dos atos jurídico-
-públicos inconstitucionais, assim recebendo a crucial incum-
bência de defesa da Constituição;

f) Ainda que o conhecimento pelos tribunais da invalidade por 
inconstitucionalidade daqueles atos presidenciais suscite dúvi-
das, a conclusão não poderá deixar de ser a possibilidade da 
sua decretação judicial;

g) Mas isso não será feito no âmbito da fiscalização concreta da 
constitucionalidade porquanto esta pressupõe um triângulo no 
qual entram a Constituição, a norma a desaplicar e o ato objeto 
processual, não sendo isso o que se verifica na averiguação da 
invalidade por inconstitucionalidade dos decretos presidenciais 
em causa;

h) Daí que a solução para a sindicabilidade judicial da invalidade 
por inconstitucionalidade de tais atos presidenciais deva fazer-
-se através da jurisdição administrativa, a qual se apresenta 
adequada ao conhecimento da juridicidade de atos do poder 
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público, especialmente dos órgãos do Estado, mesmo enfren-
tando as diversas dificuldades que se levantam nesse âmbito;

i) O problema da ausência de lei reguladora do contencioso 
administrativo resolve-se pela aplicação subsidiária da lei pro-
cessual civil, sendo claro que o acesso à Justiça e o direito à 
tutela jurisdicional efetiva não pode ser boicotado pela inércia 
do legislador ordinário;

j) O problema da natureza política dos atos presidenciais pode 
ser contornado por a norma constitucional não limitar a inter-
venção dos tribunais administrativos unicamente aos litígios 
emergentes das relações jurídicas administrativas, mas aceitar 
que também possam conhecer os recursos contenciosos dos atos 
praticados pelos órgãos do Estado, e o Presidente da República 
é decerto um deles;

k) O problema concernente ao carácter discricionário dos atos 
presidenciais em questão é um falso problema porque se trata 
de solicitar a intervenção da jurisdição administrativa na parte 
vinculada – e não discricionária – daqueles atos, a qual consiste 
na preterição de uma formalidade juridicamente obrigatória, 
o impulso prévio através da proposta do Governo, que nunca 
existiu; 

l) O problema que se reporta à escolha da instância judicial 
competente perante a pluralidade de tribunais administrativos 
previstos na CRDTL logicamente se resolve, em face da prática 
de um ato do Chefe de Estado, com a intervenção da mais alta 
instância judicial administrativa, o Tribunal Superior Adminis-
trativo, Fiscal e de Contas, com competências temporariamente 
atribuídas ao Supremo Tribunal de Justiça, que são exercidas 
pelo Tribunal de Recurso;

m) O problema relativo à falta de publicação no jornal oficial 
dos atos presidenciais em crise não tem qualquer tradução na 
impossibilidade da intervenção da jurisdição administrativa 
porque esta não está impedida de conhecer a invalidade jurí-
dica por vícios intrínsecos de inconstitucionalidade, o que não 
se confunde com a ineficácia, que é determinada pela ausência 
de uma conduta extrínseca do ato, fazendo-se aqui um para-
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lelo com a fiscalização da constitucionalidade, que admite não 
apenas a fiscalização de atos revogados e não vigentes como 
ainda de atos em formação.

Este é, salvo melhor, o parecer de

Prof. Doutor Jorge Bacelar Gouveia
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 
e da Universidade Autónoma de Lisboa
Advogado, Árbitro e Jurisconsulto

Lisboa, 6 de maio de 2016.
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