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* Rdu trgn's'fsr,.l' ilegolrn€ilte

* Tribuhgl ordiEn,trr confi,tico de vinte vlsturfls
Carlos Fernando da Cunha Pires de

Carvalho, de 50 anos, nataral de Fi.
b6u6, Nampula, de nacionalidade sul.
'africana. foi recentemente condenado
pelo Tribunal Popular da Cidade de
Maputo, a seis anos de prisio maior
por exercfcio de comGrcio externo n6o
autorizado" tr6fico e transfer€ncia ile'
gal de divises e falsificacSo de docu.
mentos, No processo foram conflsca.

dos a favor do Estado 16 viqturas e
ordenada a apreensio de outras qua'
fro sat6 melhores dilig6neias".

Carlos de Carvalho, que d proprietd-
r io da Estagdo de Servigo "Polana',
em Maputo e residente nesta cidade,
havia sido preso nos principios deste
ano por venda i legal de viaturas ent
rnoeda corrvert ivel,

Segundo as provas desta instdncia
de Justiga, este individuo desenvolvia
o seu trabalho como caixeiro-despa.
chante ao servigo de uma empresa
est rangei ra  sed iada na Suaz i l6nd ia  e
conl interesse no cais de carvSo da
Mato la .

- Por estas raz6es, o r6u desloca.
va-se com frequ€ncia iquele pais vizi.
nho onde travou conhecimento com
alguns individuos, que se presume
fazerem parte de um grupo interna.
cional com raizes na Africa do Sul e
Suazilindia que t€m como actividade
a guarda de veiculos de proven!€ncia
ilfcita e posterior envio ao nosso Pais
para serem vendidos em moeda con.
vertivel, normalmente em d6fares e
randes * expl ica o Tribunal.

Segundo a mesma irrst6ncia. foi enr
1985 que Carva lho in ic iou a  sua act i -
viclade de comdrcio externo ndo auto-
rizado. conduzindo e fazendo entrar enr
Mogambique viaturas provenientes
deste circuito.

Como propriet i i r io da EstaqEo rle
$erv iqo "Polana" ,  o  condenado co lo ,
cava al i  em exposigSo, no parque de
estacionamento, algumas destas \/ ia-
turag que ostentavam matriculas es-
trangeiras e aguardava que surgisse
um comprador.

O negocio foi descoberto quando da
prtseo de Abdul Wahab, que havia
transaccionado com o condenado, tro
cando uma carrinha "Toyota Hilux,
por um autom6vel l igeiro "Audi 500",
todos de matricula estrangelra. Wa-
hab vi;" ia a ser solto pelo Tribunal por

neo ter sido provado o seu envolvl.
ntento nestes crintes.

A par da ,falsi f icagrio de documen-
tos paya a 

'entrada 
destes veiculos.

Carlos Pires de Carvalho entregava os
proveitos monetdrios da venda das
viaturas aos "sdciogn QU€ levavam o
dirrheiro para fora do Pafs.

Assim, o r6u 6 condenado a tr6s
anos de prts6o maior, peto crlme da
falsifrcagSo de documentos, a dois
pelo exercicio de com6rcio extgmo
ndo autorizado e a cinco anos de pri.
s6o maior pela transfer6ncia ilegal de
divisas, procedendo ao c0mulo juri
dico, nos termos da lei, o r6u vai
concienado na pena unit6ria de seir
anos de prisSo maior, ao pagamento
de 25 mil meticais de imposto de jus.
tiga e de cinco mil meticais ao seu
defensor cl,cioso - sentenciou o Tri-
buna l .

Esta sentenQa ordena alnda a
apreensEo de quatro viaturas atd me.
lhor esclarecimento e a perda a favor
do Estado de 16 viaturas, todas tran.
saccionadas neste circuito.

Err contacto com Abdul Cartmo
lss5. Juiz-Presidente do Tribunal Popu.
lar da CicJade de Maputo, que julgou
uste processo, fomos inforniados que
as enti<Jades que comprararn carros
de boa ou de mri-f6 e se sintam fesa-
das no processo tdm o direi'.at, de rno'
ver uma acqSo civel contrir Uarvalho,
se assim o acharern.

- Existem normas legals para o
uso de moeda convertivel e esta sd
pode ser utillzada com as entidades
autorizadas para o efeito e n6o fora
dos circuitos lggais como aconteceu
neste caso - subl inhou.

Explicando a pena atr ibuida ao r6u,
Abdrrl  Carimo lssd af irmou que o
cfimulo iuridico para penas cb dois a
oito anos de pris6o, como foi o caso,
vai de 4 a I anos de prisio, de acordo
com a lei e o r6u tem o direlto de
interpor recurso atd oito dias depoir
da sua condenacdo.

tr\j,

div,!sss


