
Kriminaliza difamasaun iha Timor-Leste tenki halo

ho kuidadu no la'ós agora, afirma Mari Alkatiri 

LUSA/SAPO 08 de Junho de 2020, 23:31

Iha loron-segunda ne'e, líder hosi partidu boot hatete ona ba Lusa katak eventual 

kriminalizasaun hosi difamasaun iha nasaun tenki halo ho kuidadu no la'ós iha momentu 
atual krizi polítika nian, haketak klaru komunikasaun sosial hosi rede sosial sira.

"Tenki hein oituan hodi ami sai hosi impase polítika ne'e no tenki hanesan tolerante liu 
iha faze ne'e, hodi la hamosu saltu sira iha desizaun sira Governu nian", hatete ba Lusa 
hos Mari Alkatiri, sekretáriu-jeral hosi Frente Revolucionária do Timor-Leste 
Independente (Fretilin).

Alkatiri reaje ba notísia ne'ebé avansa hosi Lusa iha loron-sábadu katak Governu hakarak
kriminaliza difamasaun ho insultu sira hodi hatán ba situasaun sira ofensa honra nian, 
naran di'ak ho reputasaun hosi ema sira ho entidade sira, iha komunikasaun sosial ho 
rede sosial sira.

Medida sira ne'ebé hato'o, introduz iha planu hosi dekretu-lei ne'ebé prepara hosi 
Ministériu Justisa no ne'ebé maka Lusa iha asesu, hanoin kastigu kadeia nian ba kazu 
sira difamasaun ho insultu sira, ba krimi ofensa ba prestíjiu hosi ema koletivu ka 
ekiparadu, ho krimi ofensa ba memória hosi ema sira ne'ebé mate.

"Governu konsidera oportunu julga no kastigu imputasaun balun hosi faktu sira ka juízu 
sensível sira hodi ofende, introduz iha Kódigu Penal krimi sira hosi difamasaun ho 

insultu sira, krimi ofenta sira ba prestíjiu hosi ema koletivu ka ekiparadu, ho krimi ofensa 
ba ema sira ne'ebé mate ona", refere hosi testu.

Mari Alkatiri konsdiera katak ne'e la'ós momentu oportunu hodi aprova diploma ne'e, 
hodi husu kuidadu iha elaborasaun hosi testu no husik klaru katak proposta hanesan 
ne'e bele viola aspetu sira hosi konstituisaun.
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"Konteúdu hosi proposta hanesan polémiku tebes. No hamosu asaun balun ne'ebé laiha 

ligasaun ho ita nia kultura no la'ós hanesan razoável iha nível sira konformasaun nian ho 
konstituisaun rasik", Alkatiri afirma.

"Ne'e hanesan proposta ida maibé bainhira ami aplika saida maka hakerek iha ne'e, ami 
bele hamosu risku direitu ba liberdade espresaun nian", nia esplika.

Maski kontesta elementu sira hosi proposta, Alkatiri admiti katak iha kazu balun, 
difamasaun tenki kriminaliza, hodi konsidera katak "depende hosi gravidade hosi kazu" 
no tenki "iha intensaun ida hodi atinji objetivu polítiku sira".

"Bainhira difamasaun nakonu ho intensaun deliberadu hodi hamosu estraga sira ba ema 
ruma ka ba ema sira, hanesan klaru katak tenki kriminalizadu", nia afirma.

Maibé nia subliña katak lei labele konfundi jornalizmu ho rede sosial sira no kestaun ne'e 
tenki trata ho dalan separadu.

Iha kazu jornalizmu nian, Alkatiri insisti atu profisional sira hosi área tenki atual ho 
dalan "imparsial" no "investiga kazu ida-idak ho kuidadu, ho dalan konsistente", hodi 
evita problema ruma ne'ebé bele mosu pontualmente iha media nasional sira.

"Iha rede sosial sira ita tenki hasoru ne'e ho dalan klaru ho frontal. Tenki iha lei 
espesífiku ida kona-ba ne'e, maibé labele jeneraliza. No labele konfundi ne'e ho 
jornalizmu rasik", nia afirma.

Alkatiri rekorda katak rede sosial sira iha Timor-Leste to'o ona "audiénsia boot ida" no 
admiti katak, iha "momentu balun hosi moris polítika", komentáriu balun ka publikasaun 
sira "hamosu daudaun estraga sira".

"Maibé tenki introduz kriminalizasaun ruma hosi kestaun ne'e ho kuidadu no la kahur ho
jornalizmu", nia afirma.

Kestaun hosi tratamentu ne'ebé tenki fó ba difamasaun iha Timor-Leste hamosu nafatin 
polémika, ho área ida defende nia kriminalizasaun ho seluk konsidera katak tenki trata 
iha nível hosi kódigu sivil.

Faktu tanba difamasaun uza, iha tempu hosi okupasaun indonéziu nian, ho 'arma' ida 
hodi hapara lian krítiku sira, sustenta ona argumentu daruak ne'ebé hala'o to'o agora.

Difamasaun tama ona iha projetu dahuluk hosi Kódigu Penal, elabora hosi Governu 
dahuluk hafoin restaurasaun, lidera hosi Fretilin, ne'ebé ikusmai la promulga hosi 
Prezidente Repúblika iha momentu ne'ebá, Xanana Gusmão.

Kódigu Penal ikusmai aprova hosi Governu dahaat, lidera hosi Xanana Gusmão, ho 
sesaun ne'e hosi bosok, difamasaun ho insultu sira ne'ebé destitui.

Agora daudaun, Kódigu Penal iha de'it krimi hosi "deklarasaun bosok nian".

Lusa



Criminalizar difamação em Timor-Leste deve

ser feito com cuidado e não agora, afirma Mari

Alkatiri 

LUSA 08 de Junho de 2020, 18:52

O líder do maior partido disse hoje à Lusa que a eventual criminalização da difamação
no país deve ser feita com cuidado e não no atual momento de crise política, separando
claramente comunicação social das redes sociais.

“Deve esperar-se um pouco mais para sairmos deste impasse político e ser mais
tolerantes nesta fase, para não provocar saltos nas decisões do Governo”, disse à Lusa
Mari Alkatiri, secretário-geral da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente
(Fretilin).

Alkatiri reagia à notícia avançada pela Lusa no sábado de que o Governo quer
criminalizar difamação e injúrias em resposta a situações de ofensa da honra, do bom
nome e da reputação de indivíduos e entidades, na comunicação social e nas redes
sociais.

As medidas propostas, introduzidas num esboço de decreto-lei de alteração ao Código
Penal, preparado pelo Ministério da Justiça e ao qual a Lusa teve acesso, preveem penas
de prisão para casos de difamação e injúrias, para o crime de ofensa ao prestígio de
pessoa coletiva ou equiparada, e o crime de ofensa à memória de pessoa falecida.

“O Governo considera oportuno prever e punir determinadas imputações de factos ou
juízos suscetíveis de os ofender, introduzindo no Código Penal os crimes de difamação e
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injúrias, o crime de ofensa ao prestígio de pessoa coletiva ou equiparada, e o crime de
ofensa à memória de pessoa falecida”, refere-se no texto.

Mari Alkatiri considera que este não é o momento oportuno para aprovar este diploma,
pedindo cuidado na elaboração do texto e vincando que tal como está a proposta pode
violar aspetos da constituição.

“O conteúdo da proposta é bastante polémico. E levanta algumas coisas que não têm
nada a ver com a nossa cultura e muito menos são razoáveis em termos de conformação
com a própria constituição”, afirmou Alkatiri.

“Isto é uma proposta, mas se aplicarmos o que está aqui, podemos estar a pôr em risco o
direito à liberdade de expressão”, explicou.

Apesar de contestar elementos da proposta, Alkatiri admite que em certos casos, a
difamação deve estar criminalizada, considerando que “depende da gravidade do caso” e
de a “haver uma intenção de atingir objetivos políticos”.

“Se a difamação vem carregada de intenção deliberada de provocar danos a alguma
pessoa ou pessoas, naturalmente que deve ser criminalizada”, afirmou.

Mas, sublinhou, a lei não pode confundir jornalismo com redes sociais e que esta
questão deve ser tratada de forma separada.

No caso do jornalismo, Alkatiri insiste que os profissionais do setor devem atuar de
forma “imparcial” e “investigar cada caso cuidadosamente, de forma consistente”, para
evitar alguns problemas que pontualmente surgem nos media nacionais.

“Nas redes sociais temos que lidar com isto de forma clara e frontal. Tem que haver uma
lei específica sobre isso, mas não se pode generalizar. E não se pode confundir isso com
o jornalismo propriamente dito”, afirmou.

Alkatiri recorda que as redes sociais em Timor-Leste atingem “uma vasta audiência” e
admite que, em “certos momentos da vida política”, alguns comentários ou publicações
“têm provocado danos”.

“Mas deve introduzir-se qualquer criminalização desta questão com cuidado e não
misturando com jornalismo”, afirmou.

A questão do tratamento que deve ser dado à difamação em Timor-Leste tem sempre
suscitado polémica, com um setor a defender a sua criminalização e outro a considerar
que deve ser tratada a nível do código cível.

O facto da difamação ter sido usada, no tempo da ocupação indonésia, com uma ‘arma’
para calar vozes criticas, sustentou o segundo argumento que vingou até agora.

A difamação chegou a estar no primeiro projeto do Código Penal, elaborado pelo
primeiro Governo depois da restauração, liderado pela Fretilin, que acabou por não ser
promulgado pelo então Presidente da República, Xanana Gusmão.

O Código Penal acabou por ser aprovado depois pelo IV Governo, liderado por Xanana
Gusmão, com esta secção de calúnia, difamação e injúria removidos.

Atualmente o Código Penal tem apenas o crime de "denúncia caluniosa".


