
	
	
	
	

DECISÃO FINAL SOBRE A EXTRADIÇÃO DE 
MANUEL CHANG CABERÁ À JUSTIÇA E NÃO AO 
GOVERNO DA ÁFRICA DO SUL 
	
 

Nota de Imprensa 
	
	
A decisão final sobre o processo de extradição de Manuel Chang, não caberá 
ao ministro da Justiça da África do Sul. A mesma será da responsabilidade do 
Tribunal Supremo ou do Constitucional, em última instância, ou seja, se houver 
recurso para este último. O Centro de Integridade Pública descreve os 
ulteriores termos que o processo seguirá, até ao seu final. 
 

1. O Tribunal de Kempton Park deverá decidir, apenas, se Manuel Chang 
é ou não passível de ser extraditado para um ou para ambos os países 
que submeteram os respectivos pedidos junto do Governo sul-africano. 
  

2. Caso o Tribunal de Kempton Park decida que Manuel Chang pode ser 
extraditado para ambos os países (os Estados Unidos da América - EUA 
e Moçambique), caberá então ao ministro da Justiça da África do Sul a 
escolha do país para o qual ele deverá seguir; 

 
3. Se o Ministro da Justiça da África do Sul optar por extraditar Manuel 

Chang para Moçambique, os EUA, como Estado que solicitou a prisão 
de Chang, tem o direito/prerrogativa legal de recorrer da decisão, 
interpondo recurso junto do Tribunal Supremo, que terá efeitos 
suspensivos, ou seja, a decisão não será executada de imediato, sendo 
passível de recurso. 

 
4. Havendo recurso, o mesmo deverá ser dirigido para o Tribunal 

Constitucional. Será nesta instância judicial que será proferida a decisão 



final, que é de cumprimento obrigatório para todas as partes 
destinatárias da mesma (ou seja de cumprimento "erga omnes"), 
abrangendo por isso o Governo ou Executivo da África do Sul. 

 
5. No concernente a sessão desta terça-feira, a mesma foi interrompida 

devido à falta de consenso entre as partes: no caso o Ministério Público 
representado por JJ du Toit e a defesa de Manuel Chang representada 
por Willie Vermeulen. O juiz JJ Schutte, acabou por decidir pelo 
adiamento. O motivo prendeu-se com o facto de não ter havido 
consenso quanto ao procedimento a seguir face a presença de dois 
pedidos de extradição que foram feitos para o mesmo cidadão.  O 
Ministério Público propusera que fosse julgado em primeiro lugar o 
pedido de extradição dos EUA, visto ser o primeiro que deu entrada. A 
defesa contestou, alegando que não tinha sido apresentado outro 
pedido de extradição proveniente das autoridades moçambicanas. A 
defesa argumentou que Manuel Chang quer voluntariamente ser 
extraditado para Moçambique, e que essa era a pretensão do Governo 
Sul-africano. 

 
6. Não tendo haido consenso, o caso foi remetido ao juiz para decidir qual 

será o primeiro pedido de extradição a ser julgado ou se serão julgados 
os dois em simultâneo.  

 
7. A decisão consensual foi manter Manuel Chang na cadeia e remarcar-

se a sessão para o dia 7 ou 11 de Março, conforme a disponibilidade do 
juiz JJ Schutte. 

 
8. O CIP apurou que a posição actual dos EUA é de interpor recurso a uma 

eventual decisão do Governo da África do Sul, no sentido de extraditar 
Manuel Chang para Moçambique. 
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