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RESUMO 
Este trabalho teve o fito de realizar um estudo dos Casos “Mehmet Altan” e “Sahin 
Alpay” em face da Turquia, por memorizando os fatos ocorridos, assim como a 
fundamentação da decisão do Tribunal Europeu, de modo a realizar uma análise crítica 
sobre os casos e os argumentos das sentenças. Para tanto, fora necessário realizar 
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pesquisas no sítio eletrônico do Tribunal, para ter acesso às sentenças, assim como a 
Convenção Europeia, que fora suporte para o Tribunal fundamentar a decisão, e 
pesquisas bibliográficas para correlacionar as análises que foram feitas a alguns pontos 
dos casos. Com base nisso optou-se por dividir a pesquisa em três capítulos, sendo o 
primeiro o dos fatos, o segundo com a fundamentação da decisão e o terceiro o que detém 
a percepção crítica do caso. Assim, constatou-se que nos dois casos, houve uma violação 
ao “checks and balances”, assim como nas detenções preventivas sem prova concreta e 
uma violação à liberdade de expressão. No entanto, percebeu-se que o Tribunal, deixou 
de analisar o caso sob a perspectiva da Tutela Jurisdicional Efetiva, embora esta não 
tenha sido arguida, pois seria importante a decisão abordar este aspecto “incidenter 
tantum”, para servir de exemplo para os demais Estados Partes. 
 
Palavras-Chave: Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Freios e Contrapesos. Direito à Liberdade de Expressão. Tutela 
Jurisdicional Efetiva.  
 
ABSTRACT 
This work was intended to carry out a study of the “Mehmet Altan” and “Sahin Alpay” 
cases against Turkey, by memorizing the facts as well as the rationale of the European 
Court's decision in order to carry out a critical analysis of the cases and the arguments of 
the sentences. To this end, it had been necessary to search the Court's website to access 
the judgments, as well as the European Convention, which had been supported by the 
Court, and bibliographic searches to correlate the analyzes that were made to some points 
of the cases.Based on this it was decided to divide the research into three chapters, the 
first being the facts, the second with the reasoning of the decision and the third that holds 
the critical perception of the case. Thus, it was found that in both cases, there was a 
violation of checks and balances, as well as pre-trial detention without concrete evidence 
and a violation of freedom of expression. However, it was realized that the Court failed to 
analyze the case from the perspective of Effective Jurisdictional Guardianship, although 
it was not argued, as it would be important for the decision to address this “incidenter 
tantum” aspect as an example for other States Parties. 
 
Key Words: European Court of Human Rights. European Convention on Human Right. 
Checks and Balances. Right to Freedom of Expression. Effective Jurisdiction.  
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Os Casos dos Senhores Mehmet Altan e Sahin Alpay, no aspecto da 

Jurisprudência Europeia dos Direitos Humanos, detém uma relevante importância, de 

modo a estes serem parâmetro para outros casos que tiverem o direito à liberdade de 

expressão sendo violados.  

Tal perspectiva pode se depreender, pois nos dois casos citados, os Senhores 

Mehmet e Sahin, foram arbitrariamente detidos provisoriamente pelo Estado Turco, por 

serem “suspeitos”, de integrar, facilitar ou instigar uma organização terrorista, que queria 

realizar um golpe no governo atual deste estado. Tal suspeita, fora embasada, em críticas 
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realizadas por estes senhores, no âmbito de suas profissões, contra o governo local, que 

em suas opiniões, não estavam desempenhando um bom papel, motivo pelo qual eles 

proferiam palavras solicitando que o respectivo governo se retirasse deste cargo. 

Tal situação faz pensar, se haveria uma violação aos “checks and balances”, a 

partir do momento em que é observado uma certa influência do Executivo, no Poder 

Judiciário, para que este mantenha detido os Senhores Mehmet e Sahin, sem provas 

concretas.  

Diante desta perspectiva apresentada, será analisado, trazendo uma análise crítica, 

sobre qual seria o limite da liberdade de expressão, se poderia haver essas prisões sem a 

apresentação de uma prova contundente, se houve uma espécie de ativismo judicial e 

principalmente se o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quando julgou os casos, 

poderia ter se debruçado sobre a Tutela Jurisdicional Efetiva e não na liberdade de 

expressão, pois assim, este caso poderia servir de paradigma para outras situações que por 

ventura venham a ocorrer futuramente.  

Com base nisso, pretende-se com a percepção crítica que será feita, fomentar a 

discussão, da importância que um caso julgado pelo Tribunal Europeu, detém sob a 

perspectiva de educação em direitos humanos, dos demais estados partes, assim como 

qual seria o limite a se estabelecer para o direito à liberdade de expressão e se de fato, 

pode-se considerar que houve uma influência do Poder Executivo Turco, no Judiciário. 

 

2 EXPOSIÇÃO FÁTICA DOS CASO DE MEHMET ALTAN E SAHIN ALPAY 

VS. TURQUIA  

 

2.1 Breve Introdução Fática comum aos dois casos 

 

Durante a noite de 15 a 16 de julho de 2016, um grupo de Membros das Forças 

Armadas turcas, que se denomina “Conselho de Paz em Casa”, tentou realizar um golpe 

militar visando a derrubada do parlamento, governo e do presidente, que foram 

democraticamente eleitos na Turquia, fato que gerou trezentas mortes e mais de duas mil 

e quinhentas pessoas feridas.  

Após essa tentativa, as autoridades nacionais culparam a rede ligada à Fetullah 

Gülen, que era um cidadão turco que vive na Pensilvânia, considerado o líder de uma 

organização terrorista, conhecida como FETÔ/PDY, considerado um estruturado estado 
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paralelo, tendo sido iniciada assim, várias investigações criminais em relação aos 

membros desta organização. 

Em 20 de julho de 2016, o governo Turco, declarou estado de emergência pelo 

período de três meses, a partir de 21 de julho de 2016, tendo este prazo sido estendido 

para mais três meses pelo Conselho de Ministros, presididos pelo Presidente, tendo 

efeitos até 19 de janeiro de 2018.  

 

2.2 Mehmet Hassan Altan 

 

Mehmet é um professor de economia e jornalista com visões críticas fortes sobre 

as políticas do governo da Turquia, nascido em 1953 e apresentava um programa com 

discussões políticas na “Erzican TV”, que vinha a ser um canal de televisão que fora 

fechado após a adoção do Decreto Legislativo número 668 de 27 de julho de 2016, em 

razão do estado de emergência da Turquia, que fora instaurado.  

 

2.2.1 Detenção de Mehmet e a determinação da sua Prisão Preventiva 

 

O Procurador Geral de Istambul iniciou uma investigação criminal em face dos 

membros suspeitos de integrar a FETÖ/PDY, realizando a detenção de Mehmet, na casa 

deste, no dia 10 de setembro de 2016, por suspeita de ser ligação ao grupo terrorista, 

tendo sido tal casa analisada pelos policiais, sem a presença dos seus advogados.  

Na parte da tarde, fora apresentado um pedido requerendo sua liberdade, que fora 

negado pelo Tribunal de Istambul, no dia 12 de setembro, motivo pelo qual, fez com que 

Mehmet ficasse sob custódia por doze dias na seção antiterrorista da polícia de Istambul, 

cinco destes, sem comunicação com seus advogados.  

No dia 20 de setembro de 2016, Mehmet afirmou sua vontade em se manter em 

silêncio, tendo sido interrogado no dia seguinte pelo Procurador Geral.   

Um dia após a este interrogatório, Mehmet, ouviu do 10º Tribunal de Istambul, 

que suas declarações críticas ao governo, tiveram o fito de preparar um futuro golpe 

militar e que estas não são cobertas pela liberdade de imprensa.   

Após oito dias, o Senhor Mehmet, impugnou a ordem de detenção, tendo esta sido 

negada, em 10 de outubro, pelo 2º Tribunal de Istambul, motivo que fez a defesa, 

requerer um novo pedido para o 3º Tribunal que o negou também. 
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No ano de 2017, em 14 de abril, o Procurador Geral, estabeleceu uma denúncia, 

baseando-se tão somente em dois artigos escritos pelo Senhor Mehmet, um comentário 

feito em um programa de televisão no ano anterior e uma conta no banco Asya, fato que 

levou o 26º Tribunal de Istambul Assize, em 16 de fevereiro de 2018, a condenar o 

Senhor Mehmet, a prisão perpétua, por tentar derrubar a ordem constitucional. 

 

2.2.2 Aplicação ao Tribunal Constitucional 

 

É importante salutar que em 8 de novembro de 2016, o Senhor Mehmet, 

apresentou um pedido ao Tribunal Constitucional, alegando ser ilegal sua detenção 

preventiva, pois esta violava o direito à liberdade, segurança e liberdade de expressão, 

inclusive tendo ficado detido por tempo excessivo, não sendo ouvido por nenhum juiz. 

Em 11 de janeiro de 2018, o Tribunal Constitucional proferiu acórdão, com onze 

votos a seis, concluindo que houve uma violação do direito à liberdade e segurança, 

assim como a liberdade de expressão e à imprensa, informando ainda, que deveria ser 

concedido a Mehmet, 20.000 liras turcas, pelo dano pecuniário e 2219,50, pelos custos e 

despesas.  

Contudo, como o Senhor Mehmet, ainda estava em detenção preventiva, na data 

da entrega do acórdão, o Tribunal, decidiu transmitir este, ao 26° Istambul Assize, para 

assim poder prosseguir o caso.  

 

2.2.3 Reação dos Tribunais de Istambul ao Acórdão do Tribunal Constitucional 

 

Em 11 de janeiro de 2018, a defesa de Mehmet, recorreu ao 26° Tribunal de 

Istambul, requerendo a sua liberdade. Contudo, no mesmo dia, o pedido fora rejeitado, 

com fundamento de que, não havia chegado a notificação oficial do acórdão do Tribunal 

Constitucional, motivo pelo qual, em 15 de janeiro, o 27° Tribunal de Istambul Assize, 

determinou a continuação da detenção preventiva, por dois votos à um.  

Em 19 de janeiro, o acórdão do Tribunal Constitucional sobre o pedido individual 

de liberdade, fora publicado no boletim oficial, razão pela qual o 26° Tribunal analisou a 

sua manifestação, observando que ordenar a libertação do Senhor Mehmet, como 

consequência automática do acórdão, seria contrário aos princípios gerais da lei, a 

independência dos tribunais, devendo assim, continuar a detenção pré-julgamento, em 



98 
 

 
Revista Direito Diário, Fortaleza, vol. 3, n. 1, jan./fev. 2020.  

ISSN 2595-1408 

razão da grande escala dos atentados e o risco de fuga deste. 

 

2.2.4 Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

 

Com base no exposto relatado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

declarou, admissível as queixas no tocante ao artigo 5 §1°, §4° (falta de revisão judicial 

rápida pelo Tribunal Constitucional) e artigo 10° da CEDH (violação à liberdade de 

expressão), contudo, declarou a inadmissibilidade das queixas com base no artigo 5 §3° 

(legalidade da detenção custodiada), §4° (falta de acesso ao arquivo de investigação) e 

§5° (direito à indenização por detenção ilegal).  

Além disso, entendeu que houve violação do artigo 5 §1° e do artigo 10° da 

CEDH, mas não do artigo 5 §4° da mesma Convenção.  

Por fim, condenou por seis votos à um, o Estado Turco a pagar ao Senhor 

Mehmet, no prazo de três meses a contar da data em que a sentença se torna definitiva em 

razão do artigo 44 § 2º da CEDH, vinte e um mil e quinhentos euros, convertidos na 

moeda local, com juros e correção, em respeito dos danos pecuniários. 

 

2.3 Sahin Alpay 

  

Sahin, é um jornalista com opiniões críticas sobre o governo Turco e professor 

universitário, nascido em 1944, que trabalhava desde 2002, para o jornal diário “Zaman”, 

que era visto como o principal meio de publicação da rede “gülenist”, tendo sido 

encerrado após a adoção do mesmo decreto legislativo n° 668. 

  

2.3.1 Detenção de Sahin e Prisão Preventiva 

 

Em 27 de julho de 2016, em uma das investigações aos suspeitos de integrarem a 

FETÖ/PDY, Sahin, fora detido na sua casa em Istambul e custodiado pela polícia.  

No dia 30 de julho, fora interrogado na direção de segurança de Istambul, negando 

pertencer a qualquer organização ilegal. Contudo, mesmo assim, o Procurador Geral 

protocolou uma ordem judicial para obter a sua detenção preventiva.  

Nesta mesma data, vários editores e colunistas do jornal “Zaman” e o requerente, 

foram levados ao 4° Tribunal de Istambul, tendo o magistrado, questionado o Senhor 
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Sahin, sobre as acusações alegadas em seu desfavor, tendo este afirmado que aderiu ao 

“Zaman”, para poder exprimir suas opiniões, que eram, o favoritismo a um sistema 

democrático correspondente às normas europeias, que ele era uma pessoa secular, que ele 

não tinha sido consciente da ameaça colocada pelo Movimento Terrorista, e que ele não 

concordava com qualquer ataque à democracia.  

Mesmo com essa declaração, o juiz, se baseando nos artigos escritos, decretou a 

prisão preventiva de Sahin, fundamentando que o caso detinha “infrações de catálogo” 

(artigo 100 §3° do Código de Processo Penal Turco), o estado de provas e o risco da sua 

deterioração, além do risco de ser insuficientes as medidas alternativas, para garantir a 

participação de Sahin no processo penal.  

Com base nesta decisão, em cinco de agosto, o Senhor Sahin, contestou a ordem 

de detenção, alegando que não havia razão para detê-lo, e que seu estado de saúde era 

incompatível com o local onde estava sendo mantido. Contudo, este pedido fora negado 

pelo 5° Tribunal de Istambul.  

Inconformado, em 17 de outubro de 2016, interpôs um novo pedido de libertação, 

que fora negado em 19 de outubro pelo 10° Tribunal de Istambul, pois para este, o Senhor 

Sahin, criou a percepção de que os líderes do país eram ditadores, fazendo com que estas 

manifestações contribuíssem para a tentativa de golpe. 

No ano seguinte, em 10 de abril, o Procurador Geral, apresentou um pedido 

acusatório, em face do Senhor Sahin, por razão de suspeitar que este, integrasse o Grupo 

“FETÖ/PDY”, acusando-o nos termos dos artigos 309, 311 e 312 junto ao 220 §6° do 

Código Penal Turco, por tentativa de derrubar a ordem constitucional, a grande 

Assembleia Nacional Turca e o Governo pela força e violência, além de ter cometido 

infrações em nome de uma organização terrorista sem ser membro do mesmo, anexando 

como prova, seis artigos escritos por Sahin, entre 2013 e 2014, que para o procurador, 

foram além do limite da liberdade de imprensa, prejudicando os direitos das autoridades e 

colocando a paz social e ordem pública, em perigo. 

 

2.3.2 Aplicação ao Tribunal Constitucional 

 

Em 8 de setembro de 2016, Sahin, apresentou um pedido ao Tribunal, queixando-

se da sua detenção preventiva em razão dos artigos e que isso, violaria seu direito à 

liberdade, à segurança e a liberdade de expressão e da imprensa, afirmando que seu 
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estado de saúde era incompatível com as condições de sua detenção, pois ele sofria de 

múltiplas doenças, solicitando assim, uma medida alternativa provisória à detenção. 

Contudo, em 26 de outubro de 2017, o Tribunal, negou este pedido, informando que a 

saúde dele, estava sendo monitorada, desde o início da detenção, havendo inclusive um 

hospital dentro da prisão, onde ele era mantido. 

Inclusive, no dia 11 de janeiro do ano seguinte, o Tribunal, declarou que houve 

violação do direito à liberdade, à segurança e à liberdade de expressão e à imprensa, 

afirmando que nos artigos escritos, o Senhor Sahin, estabeleceu sua opinião de que os 

membros do governo que estivessem sendo investigados criminalmente, deveriam ser 

levados à justiça e que era responsabilidade dos governantes, adotar medidas para isto. 

Afirmou ainda, que as autoridades, não trouxeram qualquer fundamento que indicasse 

que o acusado, teria agido de acordo com os objetivos terroristas, razão pela qual, não 

pode a sua manifestação no jornal, ser utilizada como única prova para sua condenação. 

Quanto à violação ao direito à liberdade e segurança, na forma do artigo 15 da 

Constituição Turca, que prevê a suspensão destes em caso de guerra ou estado de 

emergência, entendeu o Tribunal, que não é correto, manter pessoas em detenção 

preventiva, sem provas concretas de que cometeram a infração criminal, considerando 

assim, violado o artigo 19, nº 3 da Constituição Turca, que prevê as garantias acima. 

No que toca à liberdade de expressão e à imprensa, observou que a detenção 

preventiva, não é necessária e proporcional, num estado democrático, pois se basearam 

apenas com os artigos escritos, violando assim os artigos 26 e 28 da Constituição Turca.  

 

2.3.3 Reação dos Tribunais de Istambul ao Acórdão do Tribunal Constitucional 

 

Ocorre, que em 11 de janeiro de 2018, a defesa de Sahin, interpôs ao 13° Tribunal 

de Istambul Assize, um pedido de libertação, tendo este sido, rejeitado, pois ainda não 

havia sido recebido a notificação oficial do acórdão do Tribunal Constitucional.  

Assim, que tomou ciência do acórdão, o Tribunal em 12 de janeiro de 2018, 

examinou o pedido e observou que não tinha jurisdição para avaliar os elementos de 

prova, não estando em conformidade com a lei, por usurpação de poder.  

Com base nisso, o Tribunal de Assize, considerou que era impossível aceitar o 

acórdão do Tribunal Constitucional, determinado por dois votos à um, que não era 

necessário tomar uma decisão sobre a detenção preventiva de Sahin.  
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Vale dizer, que o Voto da minoria, mencionou que concordava com a alegação da 

usurpação de poder, mas entendia que a libertação de Sahin, deveria ser ordenada, em 

razão dos acórdãos do Tribunal Constitucional, serem definitivos e vinculativos para o 

Tribunal de Assize.  

Inobstante o acontecido, em 12 de janeiro de 2018, Sahin, apresentou um pedido 

de objeção, solicitando a liberdade, tendo três dias depois, o 14° Tribunal de Istambul 

Assize, negado por unanimidade, com base nos fundamentos do 13° Tribunal. 

 

2.3.4 Decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

  

Com base em todo exposto narrado, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem 

(TEDH), declarou admissível as queixas nos termos do artigo 5 § § 1, 3 e 4 e do artigo 10 

da CEDH e inadmissível, as queixas formuladas nos termos do artigo 5, n° 5, da CEDH.  

Além disso, considerou que houve violação do artigo 5 §1°, assim como do Artigo 

10, mas que não houve violação do artigo 5 §4° da CEDH.  

Por fim, condenou o Estado Turco, a tomar todas as medidas necessárias para por 

fim à detenção preventiva do Senhor Sahin, além de ter que pagá-lo, no prazo de três 

meses, na forma do artigo 44 § 2º da CEDH, 21.500,00 euros, convertidos na moeda 

local, com juros e correção, no tocante aos danos não pecuniários.  

 

3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS ABORDADOS NAS SENTENÇAS DOS CASOS 

MEHMET ALTAN E SAHIN ALPAY VS. TURQUIA 

 

3.1 Artigos da Convenção Europeia que foram considerados pelo Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem como violados pela Turquia 

  

Primeiramente, é válido mencionar que segundo Valério Mazzuoli (2018, p. 149), 

as sentenças do Tribunal Europeu, são juridicamente vinculantes, devendo os Estados nos 

casos em que forem partes, dar seguimento (no seu direito interno), ao conteúdo da 

decisão, na forma do artigo 46 §1° da CEDH, o que significa que as sentenças do 

Tribunal Europeu, detém autoridade de coisa julgada. 

Quanto à Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), atualmente 

quarenta e sete estados europeus, já ratificaram esta e seus protocolos, estendendo o 
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conteúdo dos direitos previstos neste tratado a mais de oitocentas milhões de pessoas 

(RAMOS, 2012, p. 90).  

 

3.1.1. Artigo 5 §1º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

  

O Artigo 5° §1° da CEDH, aborda o direito à liberdade e à segurança, 

mencionando que toda pessoa tem direito à liberdade e segurança, além de que, ninguém 

poderá ser privado da sua liberdade, exceto nos casos previstos no próprio dispositivo, 

desde que estejam de acordo com o procedimento legal: 

 

Artigo 5° Direito à liberdade e à segurança  
1. Toda a pessoa tem direito à liberdade e segurança. Ninguém pode ser 
privado da sua liberdade, salvo nos casos seguintes e de acordo com o 
procedimento legal:  
a) Se for preso em consequência de condenação por tribunal competente;  
b) Se for preso ou detido legalmente, por desobediência a uma decisão tomada, 
em conformidade com a lei, por um tribunal, ou para garantir o cumprimento 
de uma obrigação prescrita pela lei;  
c) Se for preso e detido a fim de comparecer perante a autoridade judicial 
competente, quando houver suspeita razoável de ter cometido uma infracção, 
ou quando houver motivos razoáveis para crer que é necessário impedi-lo de 
cometer uma infracção ou de se pôr em fuga depois de a ter cometido;  
d) Se se tratar da detenção legal de 
 um menor, feita com o propósito de o educar sob vigilância, ou da sua 
detenção legal com o fim de o fazer comparecer perante a autoridade 
competente;  
e) Se se tratar da detenção legal de uma pessoa susceptível de propagar uma 
doença contagiosa, de um alienado mental, de um alcoólico, de um toxicómano 
ou de um vagabundo;  
f) Se se tratar de prisão ou detenção legal de uma pessoa para lhe impedir a 
entrada ilegal no território ou contra a qual está em curso um processo de 
expulsão ou de extradição. 

  

Como nos casos em tela, os Senhores Mehmet e Sahin, foram alvo de detenções 

preventivas, utilizando-se como base para estas, as suspeitas de integrarem uma 

organização terrorista Turca, que tentou um Golpe Militar, que foram realizadas com 

base nas declarações proferidas enquanto estavam no exercício de suas respectivas 

profissões, pois Mehmet debateu em um programa de televisão e Sahin escrevia artigos 

com conteúdo crítico ao governo político.  

Tais prisões sem o mínimo de fundamento concreto possível, demonstram ser 

ilícitas, por violar o dispositivo acima exposto, não havendo motivo razoável e concreto 

para se manter em detenção preventiva, duas pessoas que não tem culpa lastreada em 

provas robustas, fato pelo qual, deveria prevalecer a liberdade dos dois.  
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3.1.2. Artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

  

O Artigo 10° da CEDH, por sua vez, aborda o direito à liberdade de expressão, e 

em sua disposição, ele menciona os seguintes termos: 

 

Artigo 10° Liberdade de expressão  
1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Este direito 
compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir 
informações ou ideias sem que possa haver ingerência de quaisquer autoridades 
públicas e sem considerações de fronteiras. O presente artigo não impede que 
os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de cinematografia ou de 
televisão a um regime de autorização prévia.  
2. O exercício desta liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, 
pode ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, 
previstas pela lei, que constituam providências necessárias, numa sociedade 
democrática, para a segurança nacional, a integridade territorial ou a segurança 
pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a proteção da saúde ou da 
moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, para impedir a 
divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a 
imparcialidade do poder judicial. 

  

Diante do exposto neste dispositivo, o Tribunal Europeu, entendeu que tanto no 

Caso Mehmet, quanto no Caso Sahin, houve a violação do direito à liberdade de 

expressão destes, em razão deles estarem simplesmente manifestando o seu 

descontentamento com o governo político local, não havendo qualquer razão para 

considerar que o que fora expressado pelos dois, fosse uma exceção ao direito de 

liberdade de expressão, pois fora realizado dentro de um contexto proporcional, não 

havendo razão para que suas condenações fossem lastreadas tão somente com base nos 

comentários e artigos escritos por estes.  

 

3.2 Artigos da Convenção Europeia que foram considerados pelo Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem como não violados pela Turquia 

 

3.2.1 Artigo 5º §4º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH) 

 

Por sua vez, o Artigo 5° §4°, aborda que qualquer pessoa privada de liberdade tem 

direito a recorrer a um tribunal, para que este se pronuncie em curto prazo sobre a 

legalidade da detenção.  

 

Artigo 5° §4. Qualquer pessoa privada da sua liberdade por prisão ou detenção 
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tem direito a recorrer a um tribunal, a fim de que este se pronuncie, em curto 
prazo de tempo, sobre a legalidade da sua detenção e ordene a sua libertação, 
se a detenção for ilegal. 

 

Com base nisto, o Tribunal entendeu, que não houve violação deste dispositivo 

em nenhuma dos Casos (Mehmet e Sahin), pois, os dois tiveram a oportunidade de 

recorrer ao tribunal, para obter uma pronúncia sobre a legalidade da detenção preventiva. 

O que ocorreu fora que os tribunais em si, não entenderem favoravelmente pela liberdade 

dos dois.  

Logo, no entender do Tribunal Europeu (TEDH), não ocorrera violação do 

dispositivo supramencionado, pois este tem o intuito de proteger o direito da pessoa de 

recorrer ao tribunal para que este se pronuncie sobre a legalidade da detenção, e isto 

ocorreu em ambos os casos, não havendo razão para que seja discutida a violação do 

artigo 5° §4° da Convenção Europeia (CEDH).  

 

4 ANÁLISE CRÍTICA SOBRE AS TEMÁTICAS ENVOLVIDAS NOS CASOS EM 

QUESTÃO 

 

4.1 Influência Política (Ativismo Judicial) 

  

No caso concreto, percebe-se que a influência política foi determinante nas 

detenções preventivas de Mehmet e Sahin.  

Tal análise decorre, da percepção que é possível realizar a partir do contexto 

narrado, pois os dois, eram pessoas que não simpatizavam com os governantes atuais 

daquele momento, motivo pelo qual, o criticavam sempre, através dos meios que o 

tinham, em razão de suas profissões.  

Com base neste conflito de interesses, percebe-se um certo ativismo, quando o 

judiciário turco, determina as detenções preventivas dos dois, não tendo uma prova 

robusta para tal fato. 

Para tanto, é importante trazer o conceito de ativismo judicial e Segundo Rodrigo 

Padilha (2018, p. 50), o ativismo judicial, trata-se do movimento em que as decisões do 

órgão judicante têm força para implementar políticas públicas. 

Por sua vez, Gilmar Mendes (2017, p. 627), profere tais palavras sobre o ativismo 

judicial: 
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A adequação dos mecanismos processuais para fazer com que o Estado cumpra 
com os direitos econômicos, sociais e culturais, pela via judicial, requer um 
esforço imaginativo que envolve novas formas de utilização dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, como direitos; um certo ativismo judicial, que 
inclua uma dose de criatividade pretoriana, e uma proposta legislativa de novos 
tipos de ações capazes de viabilizar os reclames coletivos e as demandas de 
alcance geral perante os poderes públicos. 

 

Inobstante tal conceituação doutrinária, entendemos que ativismo judicial é toda 

interferência realizada pelo judiciário, em uma ocorrência, que não lhe cabia 

competência, originariamente.  

Diante disso, deve ser dito que a conduta perpetrada pelo órgão judicante turco, ao 

determinar a prisão dos Senhores Mehmet e Sahin, utilizando-se tão somente suas 

manifestações contrárias ao governo local como prova, mostram-se incompatíveis com a 

razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual nos leva a crer que houve uma 

espécie de ativismo por parte do judiciário, para que as manifestações contrárias ao 

regime de governo local, fossam cessadas, auxiliando assim o Poder Executivo naquele 

momento. 

 

4.2 Teoria dos Freios e Contrapesos ou Teoria da Separação dos Poderes (Checks 

and Balances) 

  

A Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), nasceu por meio de 

Montesquieu, que ao se inspirar em Locke, vislumbrou a necessidade de interconectar as 

funções estatais, a fim de manter a autonomia e independência que lhes são típicas 

(FERNANDES, 2017, p. 304). 

É importante dizer que a primeira demonstração desse sistema, ocorreu na 

Inglaterra, em razão do relacionamento entre a Câmara dos Lordes (nobreza), 

balanceando os projetos de Leis da Câmara dos Comuns. Contudo, fora na prática 

constitucional norte-americana, que este ganhou a projeção que detém atualmente 

(MARTINS, 2017, pg. 1314).  

Quanto a aplicação desta sistemática nos casos narrados, é devido dizer que é 

patente a violação ao “checks and balances”, pois a partir do momento em que o 

judiciário realiza detenções de duas pessoas que dentro do seu atuar profissional, 

proferiram manifestações contra o regime político atual, denota-se um atuar totalmente 
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em descompasso com a harmonia dos poderes.  

Não caberia nesta ocasião, o Judiciário se manifestar sobre uma detenção de duas 

pessoas que tão somente estavam realizando seu direito de liberdade de expressão, pois 

nesta situação, o Judiciário Turco, estava atuando em favor do Poder Executivo local, que 

detinha um interesse massivo, para que os Senhores Mehmet e Sahin, não proferissem 

mais expressões em desfavor ao governo, razão pela qual, entende-se que houve uma 

violação do sistema do “checks and balances”, pois o judiciário teve a sua independência 

violada, ao ter que julgar a favor da detenção preventiva dos dois senhores, para 

favorecer os interesses do executivo. 

  

4.2.1 Crítica de José Igreja Matos 

  

A crítica de José Igreja Matos, aborda o fato de que em muitos Estados da Europa, 

a independência do poder judicial vem sendo gravemente posta em causa devido a 

pressões por parte do poder executivo ou dos partidos que detenham uma maioria 

parlamentar, que muitas vezes, realizam ameaças que prejudicariam os magistrados, no 

âmbito interno do órgão judicante, para que consigam decisões a seu favor, interferindo 

na independência do judiciário, sendo inclusive estas situações mais patentes no Estado 

da Turquia, de modo que estas situações, visam erodir os direitos humanos e 

comprometem os próprios pilares da democracia (2018, p. 137-141). 

A Associação Europeia de Juízes tem colaborado, na região da Europa Central e 

de Leste, na análise dessas reformas da administração judicial, com fito de detectar e 

registrar, a influência política sobre o judiciário em termos de nomeações, promoções, 

transferências e procedimentos disciplinares, bem como sobre as emergentes ameaças ao 

princípio da segurança jurídica e da “res judicata” com o repristinamento de processos 

findos.   

José Igreja, afirma, que é necessário existir estes alertas, assim que ocorrer os 

primeiros “sintomas”, sendo necessária a imposição de sanções em casos de 

descumprimento e a consequente harmonização dos mecanismos de controle já 

existentes, como da União Europeia, Nações e Conselho da Europa. Contudo, o autor 

afirma, que esta intervenção institucional, depende da adesão da sociedade civil, para que 

assim, seja possível defender os direitos fundamentais que sustentam e justificam as 

democracias modernas.  
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4.3 Manutenção da Detenção Preventiva sem Provas Concretas 

  

Conforme bem alerta Ingo Wolfgang Sarlet (2018, p. 496), a liberdade constitui o 

pressuposto necessário ao exercício das demais liberdades, como a de expressão, logo a 

liberdade é direito que contém uma carga de proteção acima dos demais. 

Diante desta exposição doutrinária breve, percebe-se que o Órgão Judiciário 

quando realizou a detenção dos Senhores Mehmet e Sahin, apoiando-se tão somente nas 

manifestações realizadas por estes contra o governo local, como frases e artigos com 

conteúdo crítico aos governantes turcos, extrapolou em seus poderes, podendo ser 

considerada estas prisões, como ilegais, pois violaram a Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem.  

Esta conduta arbitrária de deter alguém em razão de sua manifestação contrária ao 

Poder Executivo, é rotineira e deve ser combatida pelos operadores do direito e 

acadêmicos, pois além de manifestamente ilegal, inconstitucional e inconvencional, é 

verticalizada a um viés ditatorial, o que não pode ser respaldado em um estado 

democrático de direito.  

 

4.4 Ausência de respeito à decisão do Tribunal Constitucional pelos Tribunais de 

Istambul (Violação da Soberania dos Tribunais) 

  

É importante mencionar que a análise de um tema pelo Tribunal Constitucional, 

faz com que a decisão tenha caráter vinculante para os tribunais de justiça.  

Tal vinculação decorre da soberania dos Tribunais, pois a partir do momento em 

que houve o proferimento da decisão do Tribunal Constitucional, determinando a soltura 

dos Senhores Mehmet e Sahin, os Tribunais Turcos, não acataram a decisão, 

desrespeitando de modo patente o determinado, o que aparentemente é uma expressão 

clara de violação da soberania dos tribunais.  

Inclusive, é importante dizer que o Tribunal de Assize, argumentou no Caso 

Sahin, que o Tribunal Constitucional, usurpou de seus poderes ao julgar o caso. Contudo, 

o órgão que usurpou os poderes fora o próprio Tribunal de Assize, que não respeitou a 

decisão do Tribunal Constitucional, que é definitivo e vinculante, agindo além do que 

poderia.  
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4.5 Qual o limite para a liberdade de expressão? 

 

Conforme preleciona Ana Paula de Barcellos (2018, p. 227), a liberdade de 

expressão é um direito individual clássico, cujo cada indivíduo detém sua titularidade.  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), já declarou que o 

direito à liberdade de expressão, detém dois formatos, um individual e outro social. O 

individual traduz a ideia de poder expressar o seu pensamento, já o social, tem a ver com 

o direito da sociedade de receber, sob qualquer forma de veiculação, a manifestação de 

pensamento de alguém.  

Diante desta exposição, percebe-se a origem do “Right to Communicate” que 

aborda essas duas visões, tanto a liberdade de expressar suas opiniões, quanto os direitos 

de quem sente o impacto deste direito. 

Com base nisso, é necessário trazer as palavras de Caio Paiva (2017, p. 145), que 

afirma que, esses direitos (liberdade de expressão), possuem um caráter bivetorial, 

situação que emana um papel humanista a esses direitos, pois, além de concretizarem a 

democracia no governo, eles contribuem para uma maior difusão e debate de ideias nos 

espaços sociais. Sendo tal aspecto, importante, por conferir maior densidade ao princípio 

da igualdade, salvaguardando grupos de minorias de uma provável submersão pelo 

majoritário e solidificando o direito à diferença. 

Além disso, Pedro Lenza (2019, p. 1816), afirma, que o direito à liberdade de 

expressão não é absoluto, encontrando restrições voltadas ao combate do preconceito e da 

intolerância contra minorias estigmatizadas. 

Utilizando-se destas análises trazidas, percebe-se que nos casos dos senhores 

Mehmet e Sahin, onde, estes foram detidos preventivamente, sem um mínimo de lastro 

probatório razoável, houve uma violação ao direito da liberdade de expressão destes, 

principalmente pelo fato deles terem proferido tais declarações, enquanto no atuar de suas 

profissões e destas terem somente um caráter crítico a atuação dos políticos locais, o que 

não pode ser considerado suficiente para embasar as detenções citadas.  

Tal conclusão se faz, através do argumento de que o atuar do jornalista é 

necessário para a população, pois ele é um dos principais pilares da geração de 

interlocução dos fatos ocorridos no Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo 

essencial para que o povo como um todo, tenham noção do que ocorre nestes Poderes. 

Logo, o que é perceptível nos casos narrados, é que não é razoável e proporcional a 
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violação ao direito de liberdade de expressão dos dois, pois estes agiram dentro do limite 

deste direito, no atuar profissional, realizando críticas.  

 

4.6 Liberdade de Expressão ou Tutela Jurisdicional Efetiva? Qual argumento que o 

Tribunal Europeu deveria se debruçar?   

  

Como é possível perceber através do que fora decidido pelo Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem (TEDH), a decisão se pairou pela perspectiva da liberdade de 

expressão e que este direito fora violado pelo Estado Turco nos dois casos. 

Contudo, uma crítica que deve ser trazida, é o fato de o Tribunal Europeu, não ter 

se debruçado sobre a violação da tutela jurisdicional efetiva, mesmo sendo patente o 

desrespeito a esta, tendo em vista a manutenção da detenção preventiva dos Senhores 

Mehmet e Sahin, sem o mínimo de lastro probatório razoável.  

O grande dilema dentro dessa crítica, é que os representantes dos Senhores 

Mehmet e Sahin, em nenhum momento debateram como pedido, a violação da tutela 

jurisdicional efetiva, e sim, fundamentaram seus requerimentos, com base na violação da 

liberdade de expressão dos dois senhores.  

Diante disso, surge o questionamento se o Tribunal Europeu, poderia se pautar em 

uma matéria que não fora invocado a julgar, pois ele estaria de certo modo violando o 

princípio da correlação, pois em tese ele deve se ater ao que fora pedido e tão somente a 

isto. 

No entanto, analisando o momento contemporâneo que vivenciamos, e 

principalmente os Estados que compõem a União Europeia, que necessitam a cada vez 

mais ter uma ordem jurídica sistematizada e condizente com os estados democráticos, 

percebe-se que seria adequado nestes casos concretos em si, o Tribunal Europeu, se 

debruçar “incidenter tantum”, sobre a temática da violação da tutela jurisdicional efetiva, 

pois a partir do momento em que ocorresse uma análise pelo TEDH nessa temática, isso 

futuramente poderia servir de exemplo, para outros casos em que ocorressem um fato 

similar, ou até mesmo como caráter educativo para que estes não venham a ter a mesma 

conduta.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Pelo que fora estudado nesta pesquisa, é válido constatar a importância da análise 

crítica das sentenças dos Casos Mehmet Altan e Sahin Alpay, no tocante a jurisprudência 

europeia dos direitos humanos, tendo em vista a análise do direito à liberdade de 

expressão e o que ele poderia ter representado, se tivesse analisado a temática da tutela 

jurisdicional efetiva.  

A pesquisa realizada, perpassou por uma menção inicial a análise fática dos casos 

citados, perpassando pela fundamentação jurídica utilizada pelo Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, de modo a assim fazer uma percepção crítica sobre os pontos 

abordados tanto no caso, como na sentença. 

Diante desta análise, percebeu-se que houve uma influência política extrema do 

Poder Executivo que sofrera uma tentativa de golpe, no Poder Judiciário, para que este 

mantivesse detidos os senhores Mehmet e Sahin, com base na suspeita destes integrarem 

ou instigarem a organização que realizou a tentativa de tomada do poder. 

Ocorre que esta influência, é uma nítida violação a independência do judiciário, 

assim como do “checks and balances”, podendo também ser perceptível uma espécie de 

ativismo, de modo a poder concluir que não houve um julgamento imparcial no tocante as 

detenções preventivas dos dois senhores. 

Quanto à liberdade de expressão, que fora utilizada pelos dois, quando proferiram 

suas manifestações contrárias ao governo local, em razão do descontentamento, percebe-

se que não há razão para a detenção estes pelo que proferiram, pois além de estarem no 

atuar de suas profissões, em nenhum momento utilizaram suas palavras com intuito de 

auxiliar em um golpe de tomada de poder.  

Por fim, percebe-se que quando o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, se 

debruçou na sentença, somente na liberdade de expressão, este perdeu uma excelente 

oportunidade de analisar a violação da tutela jurisdicional efetiva na temática, pois esta 

observação serviria de paradigma, para demais casos de Estados Membros, que violassem 

tal temática, o que seria de extrema relevância no cenário Europeu, embora tal pedido não 

tenha sido solicitado pelos representantes das partes. 
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