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EXTRADIÇÃO INSTRUTÕRIA. GOVERNO DA TUR-
QUIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDI-
ÇÃO DE SOLICITANTE DE REFÚGIO. INDEFERI-
MENTO DO PEDIDO. SITUAÇÃO POLÍTICA DA 
TURQUIA. JULGAMENTO ORIENTADO PELO DE-
VIDO PROCESSO LEGAL. CONDIÇÃO PARA EX-
TRADIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ESTADO 
REQUERENTE. DILIGÊNCIAS. 

Pedido de extradição instrutória de nacional turco 
para responder pelos delitos que, a principio, correspon-
dem na legislação brasileira aos crimes de tráfico de dro-
gas e de associação para o tráfico. 

O Protocolo de Refúgio é prova da condição de solici-
tante de refúgio, conferindo ao estrangeiro os direitos as-
segurados na Lei 9.474/1997 (Resolução Normativa 18 do 
CONARE). Oficio dirigido à Policia Federal não é hábil 
a suspender o processo de extradição. 

Alegação da defesa quanto à situação política da Tur-
quia e perseguição àqueles de etnia curda como fator im-
peditivo da extradição. Diligência à luz do art. 824/111 da 
Lei de Migração e outros casos em tramite no Supremo 
Tribunal Federal. 

- Promoção pelo indeferimento do pedido, com o trâmite 
regular e sequencial do processo de extradição. Diligên-
cias. 

Trata-se de pedido de extradição instrutória do turco FERUDUN MULDUR, formula-

do pelo Governo da Turquia e encaminhado por via diplomática ao Ministério da Justiça, com 
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base na promessa de reciprocidade para casos análogos. 

O Estado requerente informa que o extraditando é procurado pela Justiça turca 

para responder à ação penal pela prática dos crimes de "produção e comercialização de dro-

gas viciantes ou de alivio/excitação; de importação de drogas e de substâncias psicotrópicas 

de cocaína sem licença ou na violação de licença; de formar grupos organizados com a in-

tenção de cometer crimes; de ser um membro do grupo organizado formado com a intenção 

de cometer crimes", previsto nos arts. 188/1-2, 188/3 e 220/2 do Código Penal Turco (Lei 

5.237). 

Os fatos atribuídos ao extraditando, a princípio, correspondem na legislação bra-

sileira aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 

11.343/2006. 

Tendo em vista o estado de fuga do estrangeiro, o Tribunal Penal Superior de Is-

tambul emitiu mandado de prisão em 23.03.2017. 

Em 11.10.2017, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão preventiva para 

fins de extradição de FERUDUN MULDUR, tendo-se cumprido a medida em 07.02.2018. 

Após o interrogatório do extraditando, ocorrido em 24.10.2018, apresentou-se de-

fesa escrita, tendo-se requerido o indeferimento do pedido de extradição pelas seguintes ale-

gações: após a tentativa de golpe ocorrida em 15.07.2016, o Estado Turco não se mostra ca-

paz de assegurar os direitos advindos do devido processo legal; o extraditando reconhece-se 

como de etnia curda, é natural de Mersin — cidade situada ao Sul da Turquia — e tais aspectos 

obviam a impossibilidade de ser submetido a um devido processo legal; o extraditando vive 

em união estável com brasileira, tem trabalho lícito e residência fixa no Brasil. 

Na sequência, FERUDUN MULDUR, por intermédio da Defensoria Pública da Uni-

ão, apresentou oficio à Policia Federal formalizando pedido de refúgio por procuração, moti-

vo pelo qual pede a suspensão do processo de extradição, com base no art. 34 da Lei 

9.474/97. Sustenta que "a provocação dirigida à Policia Federal é suficiente para caracteri-

zar a protocolização do pedido de refúgio por procuração (.)". 

Vieram os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao referido pedi-  É  

do. 
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II 

1.0 Solicitação de Refúgio 

É certo que a solicitação de refúgio suspende, até decisão definitiva, o processo 

de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamen-

taram a concessão de refúgio. Além disso, o reconhecimento da condição de refugiado obsta 

o seguimento de pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de 

refúgio (arts. 33 e 34 da Lei 9.474/1997). 

Ocorre que, na espécie, o oficio dirigido à Policia Federal invocado pela defesa 

do extraditando não é hábil a suspender o processo de extradição, pois não certifica o efetivo 

pedido de refúgio e sua tramitação; não atribui ao estrangeiro a condição de solicitante de re-

fúgio. 

Na conformidade do art. 2° caput e §§1° e 2° da Resolução Normativa N° 18, de 

30.04.2014, do CONARE, "Recebido o Termo de Solicitação de Refúgio devidamente preen-

chido e colhidos os dados biométricos ou seu equivalente, a Unidade da Polícia Federal 

emitirá imediatamente o Protocolo de Refúgio (...)"e, mais, "O protocolo é a prova sufici-

ente da condição de solicitante de refúgio e servira como identificação do seu titular, con-

ferindo-lhe os direitos assegurados na Lei 9.474, de 1997, e os previstos na Constituição 

Federal, nas convenções internacionais atinentes ao tema do refúgio, bem como os mesmos 

direitos inerentes aos estrangeiros em situação regular em território nacional, até o trânsito 

em julgado do procedimento administrativo" (ênfase acrescida). 

Com efeito, o Protocolo de Refúgio atribui ao extraditando a condição de solici-

tante de refúgio e, assim, o legitima a postular, na espécie, a suspensão do processo de extra-

dição. 

Desse modo, não reponta dos autos qualquer alteração fática a conferir suporte ao 

pedido de suspensão do pleito extradicional, tampouco informações suficientes sobre os mo-

tivos alegados para a concessão do refúgio. 

EXT 1508 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

2.0 Situação politica na Turquia 

O Governo da Turquia pretende a entrega de FERUDUN MULDUR para que respon-

da pela prática de crimes de natureza comum. Contudo, a defesa alega que o extraditando, 

por reconhecer-se de etnia curda, não seria submetido a julgamento orientado pelo devido 

processo legal. 

Aponta que após a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 15.07.2016, cidadãos 

turcos estariam sofrendo perseguição pelo atual Governo, sob a condução do Presidente Re-

cep Tayyip Erdogan, em razão de etnia, religião, opinião política e outros fatores. Nesse sen-

tido, narra que 

É conhecida a tentativa de golpe de Estado levada a efeito em 15 de julho de 2016 na 
Turquia. Militares turcos, provavelmente auxiliados por pessoas do movimento denomi-
nado Fethullah Gulen Terror Organization — FETO, tentaram promover um golpe de Es-
tado contra o governo, colocando tanques nas ruas de Istambul e Ancara (...) O golpe 
fracassou (...) Como resposta, o governo implementou medidas excepcionais, dentre as 
quais um estado de emergência que permaneceu em vigor até julho de 2018 e que deu ao 
governo poderes ampliados. 

O estado de emergência, prorrogado por sete vezes e de forma sucessiva de três em três 
meses, permitiu que o Presidente governasse por meio de decretos com força de lei, con-
tornando o Parlamento. Atribuía imunidade jurídica, administrativa, penal e financeira às 
autoridades administrativas que agiam em função dos decretos. Em novembro de 2016, o 
Supremo Tribunal decidiu que os decretos não estavam sujeitos à revisão judicial. 

(...) O estado de emergência também deu às forças de segurança poderes amplos para re-
tirar supostos partidários do movimento Gulen de dentro das instituições do Estado. Fo-
ram desencadeados procedimentos legais contra 441.195 pessoas sob acusações de terro-
rismo, incluindo supostos apoiadores do movimento Gulen, do Partido dos Trabalhadores 
do Curdistão — PPK e de outras organizações. 

(• • .) 

O Decreto 667, emitido em outubro de 2016, atribuiu ao Tribunal Constitucional, ao Tri-
bunal de Cassação e ao Supremo Tribunal Administrativo o poder de demitir membros 
por ligações com o movimento Gulen. A partir de março de 2018, o HSK havia demitido 
4.240 juízes e promotores públicos por meio de ordens executivas, enquanto o Tribunal 
Constitucional demitiu dois de seus juizes. (...) As detenções de juízes violaram a lei, 
que permitiria que membros do Poder Judiciário só fossem presos quando flagrados na 
prática de um crime grave. O controle efetivo do governo sobre o HSK afetou a percep-
ção pública a respeito da independência judicial. Houve a saída de juízes mais antigos, e 
os juízes menos experientes são considerados menos propensos a agir contra o governo. 

(• • .) 

Especificamente sobre o funcionamento do Poder Judiciário, relata-se que houve graves 
retrocessos, e a independência do poder judiciário turco foi gravemente prejudicada, por 
conta, entre outras questões, da demissão e remoção forçada de 30% dos juízes e procu-
radores turcos na sequência da tentativa de golpe de 2016. (...) 
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Em termos de accountability, o sistema de procedimentos disciplinares para juízes e pro-
motores tem sido visto como a comprometer importantes garantias que salvaguardam a 
independência do Poder Judiciário. 

Quanto à qualidade da justiça prestada, destaca-se que as acusações geralmente refletem 
alegações e não são apoiadas por evidências confiáveis. (...) Nesse ponto, é importante o 
registro de que o pedido de extradição aduz, como suporte probatório, declarações sobre 
o extraditando prestadas por outros suspeitos, além de um singelo relatório que não apre-
senta elementos de prova que o respaldem. 

(• • .) 
Não bastasse esse quadro, que denota a ausência de independência do Poder Judiciário na 
Turquia, ainda que pela persistência das consequências do estado de emergência que per-
durou naquele país, o extraditando reconhece-se como de etnia curda. É natural de Mer-
sin, cidade situada ao sul da Turquia. Esses aspectos recrudescem a impossibilidade de 
assegurar os direitos relacionados ao due process of law. 

(• • .) 
O governo utilizou poderes de estado de emergência para atingir uma ampla gama de in-
divíduos curdos, jornalistas, políticos, ativistas políticos e organizações da sociedade ci-
vil acusados de apoiar o PICK. Um grupo nacional de direitos humanos informou em ja-
neiro de 2018 que 31% de todas as pessoas presas em operações do governo desde outu-
bro de 2016 foram supostamente associadas com grupos curdos ou de esquerda. 

Mesmo na região ocidental da Turquia, onde os curdos não enfrentam os mesmos riscos 
da região sudeste, há relutância na divulgação da identidade curda e na utilização da lín-
gua em público, por receio de se provocar alguma resposta violenta. 

(-• -) 
Em conclusão, o DFAT 2018 avalia que os curdos na Turquia experimentam discrimina-
ção institucional e social baseada em sua etnia. 

(• • •). 

Cumpre registrar que do pleito extradicional em epígrafe emergem questionamen-

tos semelhantes aos suscitados no pedido formulado pelo Governo Turco em desfavor de Ali 

Sipah (Ext. 1578) e na Ext 1588 (sob sigilo), que tramitam sob a relatoria do Ministro Edson 

Fachin. 

E, ainda, que muito tem se perquirido a respeito dos indícios de motivação políti-

ca de tais pedidos de extradição e, consequentemente, das alegadas perseguições e da organi-

zação das instituições na Turquia. 

Desse modo, a rigor do art. 82-VIII da Lei de Migração', faz-se necessário, desde 

logo, a intimação do Estado requerente para que se manifeste quanto à natureza do pedido de 

1 Art. 82. Não se concederá a extradição quando: 
(• • .) 
VIII — o extraditando tiver de responder, no Estado requerente, perante tribunal ou juízo de exceção; 
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extradição e junte aos autos o compromisso de que o extraditando não será submetido à tribu-

nal ou juizo de exceção. 

III 

Ante o exposto, opino pelo indeferimento do pedido, com a consequente tramita-

ção regular e sequencial do processo de extradição, tendo em vista a ausência de alteração do 

quadro fático. 

Além disso, proponho a intimação da defesa para que apresente, se for o caso, o 

Protocolo de Refúgio deduzido em favor do extraditando e, também, o envio de oficio ao 

CONARE, a fim de solicitar esclarecimentos acerca da anunciada postulação de refúgio e sua 

tramitação. 

Por fim, requeiro a intimação do Estado requerente para que se manifeste quanto 

à natureza do pedido de extradição, de modo a atestar que o extraditando não será submetido 

à tribunal ou juizo de exceção. 

Ultimadas as diligências, peço nova vista dos autos, para ciência e manifestação. 

Brasília, 19 de junho de 2019. 

-Www/Ca. 
Rijiiel fias Ferreira nodge 
Procuradora-Geral da República 
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