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Díli, 10 de fevereiro de 2017 

Governo presta homenagem a Sir Elihu Lauterpacht 

Foi com profundo pesar que o Governo de Timor-Leste recebeu a notícia do falecimento de Sir Elihu 

Lauterpacht, no dia 8 de fevereiro de 2017. "Sir Eli” foi uma figura marcante no Direito Internacional, com 

uma carreira ilustre, que durou mais de 60 anos, tanto no exercício da profissão como no meio académico.  

O Governo apresenta as suas condolências à família de “Sir Eli” e aos amigos, particularmente a Lady 

Catherine Lauterpacht, aos filhos Michael e Connor e às filhas Gabrielle e Deborah. 

Elihu Lauterpacht nasceu em Cricklewood, Londres, em 13 de julho de 1928, filho de Hersch e Rachel 

Lauterpacht. Seu pai, o falecido Sir Hersch, desempenhou um papel importante e pioneiro no surgimento do 

moderno sistema de direito internacional, um legado continuado e honrado por “Sir Eli” através do seu 

trabalho e através da fundação Centro de Direito Internacional Lauterpacht na Universidade de Cambridge. 

Sir Elihu estudou no Trinity College de Cambridge. Inscrito na Ordem em 1950, foi nomeado como 

Conselheiro da Rainha em 1970. Na sua área de especialização, do Direito Internacional, trabalhou como 

advogado, conselheiro e juiz. Foi também catedrático e Professor Honorário de Direito Internacional na 

Universidade de Cambridge. 

Nas muitas intervenções de Sir Elihu no Tribunal Internacional de Justiça, inclui-se a sua representação de 

Timor-Leste no caso “Questões relativas à apreensão e detenção de certos documentos e dados”, que 

incluiu audiências públicas em Haia em janeiro de 2014. Ao longo de vários anos, aconselhou o Governo de 

Timor-Leste em assuntos relacionados com o Direito Internacional e esteve profundamente empenhado em 

conseguir resultados justos para a nossa nação. 

O Porta-Voz do Governo, Ministro de Estado Agio Pereira, observou que “Sir Eli foi um notável ser humano. 

Foi um feroz defensor da lei, uma das mentes brilhantes no mundo. Foi também sempre um verdadeiro 

cavalheiro, encantador e generoso. O Governo recorda a sua paixão pela justiça, a sua monumental 

contribuição para o desenvolvimento do Direito Internacional e a sua solicitude constante para o tratamento 

equitativo de Timor-Leste. Foi uma grande honra tê-lo a servir o nosso país e tanto ele como Lady Cathy 

serão sempre considerados queridos amigos de Timor-Leste". FIM 

 


