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Comunicado de imprensa do IDHBP e do IDHAE 

À LUZ DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS, O CONFINAMENTO FORÇADO GERAL É LEGAL? 

 

Da violação do princípio da proporcionalidade pela da França.  

 
«Saber o que deve ser feito, faz desaparecer o medo. » Rosa Parks (1913 - 2005)  

__________________ 

Data: 3 de maio de 2020  

Publicação do relatório elaborado por especialistas em direitos fundamentais que apela ao fim 
do confinamento forçado geral (CFG) e de outras violacoes dàs liberdades públicas, tomando 
simultaneamente medidas sanitárias proporcionais à pandemia.  

O Decreto do16 de março de 2020 e a Lei de 23 domarço de 2020, que organizam emergência 
sanitária em França, foram analisados em pormenor pelos Institutos dos Direitos do Homem, da 
Ordem dos Advogados de Paris e dos Advogados Europeus (IDHBP e IDHAE). O relatório esses 
institutos, publicado em 3 de maio de 2020 ;   

- idhbp.org  

- idhae.fr  

conclui que o dispositivo implica graves violações dos direitos fundamentais aplicáveis em França, 
estinadas a lutar contra a pandemia do coronavírus. Estas restrições das liberdades públicas são 
consideradas provisórias, mas o relatório alerta os cidadãos para as ameaças que fazem pesar sobre 
a democracia em transformando um regime de excepção em regra, sem que seja adaptado à 
protecção das pessoas mais frágeis.  

A falta de proporcionalidade das violações dos direitos fundamentais torna-as ilegais. 

Os peritos jurídicos, que analisaram os textos sobre o estado de emergência sanitária, interrogam-
se sobre a sua compatibilidade com o princípio da proporcionalidade. No direito internacional, ele  
limita controla o poder dos Estados e aparece anto na Convenção Europeia para a Protecção das 
Liberdades Fundamentais (CEDH) de 1950 como na Carta dos Direitos Fundamentais da União 
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Europeia (CDFUE) do 7 de Dezembro de 2000, no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos (PIDCP). 

A derrogação e as medidas dela decorrentes podem também ser consideradas ilícitas se o Estado 
não as tiver declarado aos Secretários-Gerais do Conselho da Europa e da ONU, como é o caso da 
França. 

 
Para pôr em causa a proporcionalidade do dispositivo, o relatório compara as decisões tomadas 
noutros países europeus, como a Alemanha, a Suíça ou a Suécia, cujos dispositivos prejudicaram 
muito menos as liberdades, enquanto o número de mortes devidas à epidemia continua a ser menos 
elevado do que em França, em relação à sua população. A justificação da medida radical tomada 
pela França é a de uma cultura latina da população considerada «indisciplinada» e «táctil». 

Isto não pode justificar, numa sociedade democrática, a extensão considerável das violações dos 
direitos fundamentais. Com efeito, decorre do princípio da indivisibilidade destes direitos que o 
direito à vida só tem sentido se permitir plenamente o exercício dos outros direitos, ligados à 
dignidade humana. O motivo pelo qual René Cassin, um dos principais redactores da Declaração 
Universal do10 de Dezembro de 1948, afirmava: « O direito à vida, sim, mas não a qualquer vida! 
». 

A urgência sanitária não dispensa nem de um controlo de proporcionalidade efectivo nem do 
recurso à peritagem jurídica ad hoc. O Estado decidiu recorrer exclusivamente a cientistas para 
avaliar o risco sanitário e definir o seu dispositivo. No entanto, também deveria ter pedido aos 
juristas que avaliassem o risco de violação dos direitos fundamentais. A ausência desta dupla 
avaliação impediu o controlo da proporcionalidade do CFG.  

Na Alemanha, são numerosos os juristas, cujo lugar é central, que zelam de forma muito atenta pelo 
respeito das liberdades, especialmente para que as medidas tomadas para lutar contra a pandemia 
não perturbem os equilíbrios institucionais. Por esta razão, o Governo federal nunca evocou a 
possibilidade de recorrer ao estado de emergência. 

Em França, o Governo não quis avaliar os riscos jurídicos ligados à criação do CFG. Também não 
consultou as instâncias competentes sobre a protecção dos direitos fundamentais, como a Comissão 
Nacional Consultiva dos Direitos do Homem (CNCDH), o Defensor dos Direitos ou peritos 
especializados(as) em direitos fundamentais (professora(as)s ou advogado(as).  

A lei de emergência sanitária e as medidas de confinamento generalizado põem em causa 
direitos fundamentais. 

Nem os cientistas pediram o QG! Inicialmente, nos seus pareceres de 12 a 14 de março de 2020, o 
Conselho Científico recomendou o confinamento apenas para as pessoas em risco, em especial para 
as pessoas «com mais de 70 anos de idade, e para as pessoas «clinicamente frágeis ». 
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O seu objectivo era aliviar os serviços de reanimação franceses, reduzindo o número de formas 
graves que exigem uma estadia em serviço de reanimação. Mas, no 16 de Março, o CFG foi aplicado 
a toda a população, com o aval do Conselho Científico. Este dispositivo, reforçado pela Lei de 23 
de março de 2020, aplica um «estado de emergência sanitária», mais severo do que o anterior. 
Aplicável até 1 de abril de 2021, esta lei prevê que o estado de emergência seja declarado por 
decreto no Conselho de Ministros sobre a totalidade ou parte do território, «em caso de catástrofe 
sanitária que ponha em perigo, pela sua natureza e gravidade, a saúde da população» (e não «a vida 
da nação», como estipulado nas convenções internacionais). 

Ora, o isolamento dos mais frágeis, conjugado com outras medidas e aplicado no respeito da 
dignidade das pessoas em causa (prioridade ao consentimento, risco medicamente certificado sem 
critério de idade, contacto seguro com alguns familiares, deslocações livres fora do agrupamento, 
locais dedicados e agradáveis para as pessoas que não podem ficar em casa, garantia de emprego, 
auxílios materiais, se necessário...) parecia, no entanto, a resposta mais proporcionada. 
 

A escolha do CFG conduziu a uma violação da liberdade de circulação e do direito à vida privada e 
familiar, sancionada por penas de prisão, elas próprias contrárias às liberdades garantidas pela 
Constituição. O relatório enumera as violações dos direitos fundamentais, que são impressionantes. 
O CFG, embora seja declarado provisório, fez assim com que a França passasse a um regime de 
excepção, permitindo que fossem tomadas numerosas medidas que agravam ainda mais as violações 
dos direitos fundamentais.  

Restaurar as liberdades públicas para lutar contra a pandemia e preservar a democracia. 

A urgência é agora, apesar e devido à imensidão dos danos, fazer tudo o que estiver ao seu alcance 
para restaurar a democracia. Como não recordar que a Declaração Universal dos Direitos de 1948 
foi adoptada em reacção aos atentados à dignidade humana e à democracia perpetrados durante a 
Segunda Guerra Mundial ?  

Com efeito, permitir que o executivo governe sem controlo os cidadãos(s) só pode agravar a situação 
e acrescentar-lhe outros perigos. A França experimentou isto após os atentados de 2015, as 
derrogações criadas pelo estado de emergência tendem a inscrever-se permanentemente no arsenal 
legislativo, como no quadro do estado de emergência em matéria de segurança. 

A instauração de um regime derrogatório sem controlo não é uma resposta nem à urgência social, 
nem à urgência ecológica, nem à urgência económica, que poderiam acompanhar a urgência 
sanitária. Pelo contrário, estes desafios exigem uma mobilização livre, consciente e voluntária de 
toda a população. Isto passa por uma reapropriação dos direitos fundamentais pelos indivíduos.  

Para isso, o relatório recomenda que: 
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1°/ O CFG ditado pelo pânico, seja completamente abandonado, no menor tempo possível.  

 
2°/ Seja assegurada uma protecção eficaz para as pessoas em risco no estrito respeito dos 
seus direitos (prioridade ao consentimento, risco certificado medicamente, sem critério de idade 
pré-determinado...).  

 
3°/ A Lei de Emergência de Saúde seja revogada, porque inútil (se necessário, o direito interno 
e a CEDH permitem restrições aos direitos fundamentais, para atingir finalidades legítimas e 
proporcionais, sem recorrer a tal lei).  

 
4°/ As medidas tomadas em aplicação do estado de emergência sejam todas suprimidas, se 
necessário, em benefício de outras medidas tomadas pelos canais legais ordinários, tendo em 
conta as exigências de saúde pública e os direitos e liberdades fundamentais. 
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■ Artigo 4. PIDCP 
 
1. Quando situações excepcionais ameacem a existência da nação e sejam proclamadas oficialmente, os Estados-partes no presente 
Pacto podem adotar, na estrita medida em que a situação o exigir medidas que BASES LEGAIS 
 
 
■ Artigo 15°  alinéa 1, 3 Derrogação em caso de estado de emergencia  
 
1. Em caso de guerra ou de outro perigo público que ameace a vida da nação, qualquer Alta Parte Contratante pode tomar 
providênmedidas que derroguem as obrigações previstas na presente Convenção, na estrita medida em que o exigir a 
situação, e em que tais providências não estejam em contradição com as outras obrigações decorrentes do direito 
internacional.  
 
3. Qualquer Alta Parte Contratante que exerce este direito de derrogação manterá completamente informado o Secretário- Geral do 
Conselho da Europa das providências tomadas e dos motivos que as provocaram. Deverá igualmente informar o Secretário - Geral 
do Conselho da Europa da data em que essas disposições tiverem deixado de estar em vigor e da data em que as da Convenção 
voltarem a ter plena aplicação.  
 
 
■ Artigo 52.o al.1 CDFUE - Âmbito e interpretação dos direitos e dos princípios  
 
1. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o 
conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser 
introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União, ou à 
necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros.  
decorrem as obrigações decorrente do presente Pacto, desde que tais medidas ão sejam incompatíveis com as demais obrigações que 
lhes sejam impostas pelo Direito Internacional e não acarretem discriminação alguma apenas por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião ou origem social.  
 
2. A disposição precedente não autoriza qualquer derrogação dos artigos 6o. 7o, 8o (parágrafos 1o e 2o), 11, 15, 16 e 18.  
 
3. Os Estados-partes no presente Pacto que fizerem uso do direito de derrogação devem comunicar imediatamente aos outros Estados-
partes no presente Pacto, por intermédio do Secretário Geral da organização das Nações Unidas, as disposições que tenham 
derrogado, bem como os motivos de tal derrogação. Os Estados-partes deverão fazer uma nova comunicação igualmente por 
intermédio do Secretário Geral das Nações Unidas, na data em que terminar tal suspensão.  
 


