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INCIDÊNCIAS DO JULGAMENTO

Julgamento das dívidas não declaradas

Mbanda Henning só queria “cinco casas”

O julgamento do caso das chamadas “dívidas ocultas” entrou, esta segunda-feira, no seu décimo sétimo dia. No
banco dos réus sentou a auditora Mbanda Anabela Buque Henning, irmã da co-arguida Ângela Buque Leão.
Mbanda Henning é descrita pela acusação como o canal usado por Ângela Leão para “lavar” o dinheiro dos
subornos, tendo a empresa de Fabião Mabunda, a M. Construções, uma vez mais, desempenhado papel
determinante.
No interrogatório do tribunal, Mbanda Henning confirmou os factos vertidos na acusação do Ministério Público
(MP). Disse que, de facto, recebeu 12 milhões da sua “irmã”, mas que o valor estava relacionado a uma dívida
que esta última tinha consigo.
Aliás, Mbanda Henning foi desafiada pelo tribunal a apresentar documentos capazes prova da licitude dos
fundos que dissera possuir, à data dos factos.
A audição da irmã de Ângela Leão, esposa de Gregório Leão (antigo director do Serviço de Informação e
Segurança do Estado-SISE), começou quando passavam poucos minutos das 10 horas. E como já virou regra,
o juiz da causa, Efigénio Baptista, voltou a não ser criterioso no que ao cumprimento dos horários diz respeito.
Os arguidos do caso, até muito próximo das 10 horas, já se encontravam no interior da tenda onde decorre o
julgamento.
Os momentos que antecederam o arranque da sessão foram marcados por uma demonstração de carinho
entre as duas irmãs, Mbanda Henning e Ângela Leão. Aliás, a demonstração de afecto e cumplicidade entre
elas começou ainda na cela (tenda onde aguardam os arguidos), com Ângela Leão, para além dos habituais
abraços, a encarregar-se de fazer arranjos ao cabelo da irmã mais velha.
Mbanda Henning não se apresentou no tribunal do mal afamado fato laranja (uniforme prisional), em virtude
de ter beneficiado de liberdade provisória.
Já na tenda principal, antes do arranque do julgamento, Mbanda Henning e Ângela Leão continuaram a trocar
abraços e uns dedos de conversa. O clima na sala era de completa descontracção.
Os arguidos Teófilo Nhangumele e Fabião Mabunda estavam numa acesa cavaqueira, com sorrisos à mistura.
Já o arguido Armando Ndambi Guebuza trocava impressões com Sidónio Sitoe, outro co-arguido do caso.
É de notar que o primogénito de Armando Guebuza, que desde o início do julgamento não se faz presente
completamente vestido de laranja, decidiu inovar, levando à tenda uma máscara cor de laranja.
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Mas a esposa de Gregório Leão era quem, de facto, “agitava” o ambiente na sala. Enquanto se aguardava pela
entrada do juiz Efigénio Baptista e da magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marrengula, Ângela Leão,
quase sempre sorridente, conversa com os advogados e com Inês Moiane, ex-secretária particular de Armando
Guebuza, também arguida no caso das chamadas “dívidas ocultas”.
Depois da longa espera, finalmente irrompeu sala adentro o juiz Baptista. E com ele chegaram os representantes
do Ministério Público. O juiz tomou o seu lugar e saudou cada um dos arguidos, começando por Cipriano
Mutota, alegadamente por ser o mais velho. A escolha de Mutota, tal como fundamentou Baptista, foi o factor
idade.
Na essência, Efigénio Baptista perguntou a cada um sobre o seu estado de saúde, tendo, na sequência,
todos dito que estavam bem. As saudações personalizadas terminaram em Ângela Leão. Aliás, o juiz havia se
esquecido de saudar a arguida Ângela Leão, ao que prontamente foi chamado atenção e tratou imediatamente
de corrigir. Em meio às saudações, houve tempo para Teófilo Nhangumele “reclamar” ser mais velho que o seu
amigo Cipriano Mutota.
Cumpridas as saudações, o juiz Efigénio Baptista deu início à audição de Mbanda Henning. À arguida, Efigénio
Baptista fez apenas questões que tinham que ver com a sua identidade. Seguidamente, concedeu a palavra ao
MP, que praticamente conduziu a audição.
Durante o interrogatório, a arguida confirmou, entre outros factos, que possuía um projecto com a sua irmã de
10 apartamentos, no bairro da Costa do Sol; que assumiu um imóvel de Ângela Leão; que recebeu 12 milhões
de meticais da sua irmã (em resultado de uma dívida que esta tinha com ela); e ainda lhe ter dado emprestado
cerca de 4 milhões de meticais.
No entanto, no decurso da audição, Mbanda preferiu, à semelhança dos outros co-arguidos, não se pronunciar
sobre algumas questões levantadas pelo tribunal. Alias, é de notar que quando confrontada com uma questão
relacionada com o filho da sua irmã, simplesmente preferiu não responder. O silêncio de Mbanda sobre o
assunto fez com que Ângela levantasse as mãos para o “céu”, em jeito de agradecimento.
A audição de Mbanda Henning durou apenas um dia. Na passada terça-feira, o tribunal ouviu Kessaujee
Ishwards, à data dos factos funcionário da Africâmbios. Kessaujee foi ouvido pelo seu envolvimento na
movimentação de dinheiro no interesse dos co-arguidos Ângela Leão e Fabião Mabunda.
O arguido, além de dizer ao tribunal que sofreu uma tentativa de rapto, confirmou que a sua conta foi usada
para movimentação de 359 milhões de meticais, dos quais 125 milhões transferidos em cerca de um mês.
De acordo com a acusação, a Africâmbios, casa de câmbios localizada na baixa da cidade de Maputo, foi usada
por Fabião Mabunda para troca de dinheiro que lhe era enviado pela Privinvest, no interesse de Ângela Leão.
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Julgamento das dívidas não declaradas

Khessaujee Pulchand confirma recebimento de
avultadas somas na sua conta

O réu Khessaujee Ishwardas Pulchand, de 40 anos de idade, que à data dos factos exercia as funções de caixa na Africâmbios, confirmou, esta terça-feira, 21 de Setembro,
junto da 6ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, a movimentação, através da sua conta bancária, de valores acima de 400 milhões de meticais.
Contudo, diz que em nenhum momento os montantes transaccionados foram para benefício próprio, visto que apenas era titular da conta administrada pela gerência da
Africâmbios.
Khessaujee Pulchand declarou que, em 2004, foi ordenado pela gerência para abrir uma conta bancária, que
entretanto não teria poderes sobre a mesma. É nesse sentido que, refere, recebia sistematicamente ordens
para emitir cheques, os quais, depois de assinar, entregava à gerência.
Questionado pelo juiz da causa, Efigénio Baptista, se achava normal abrir uma conta e não exercer nenhum
poder sobre a mesma, o réu não soube responder.
A uma pergunta do Ministério Público se sabia da proveniência dos valores movimentados na sua conta, pelo
menos no montante de 359.430.625,43 Mt (trezentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e trinta mil,
seiscentos e vinte e cinco meticais e quarenta e três centavos), consoante informação bancária, respondeu
negativamente, justificando de seguida que era apenas titular e não detentor da conta, por isso, não era
possível saber da proveniência dos fundos, dado que a conta era gerida pela Africâmbios, designadamente
pelos gerentes, e que os fundos estavam associados à actividade da casa de câmbios.
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No prosseguimento da sua audição, o réu disse não conhecer a empresa M. Moçambique Construções Lda.,
do co-réu Fabião Mabunda, mas confirmou o levantamento de cheques em nome da mesma. Igualmente,
confirmou que na sua conta foram creditados 4.920.000,00 Mt (quatro milhões, novecentos e vinte mil
meticais) e 6.565.000,00 Mt (seis milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil meticais), transferidos da empresa
M. Moçambique Construções Lda.
Questionado sobre a cedência da sua conta pessoal para transacções da Africâmbios, disse que não sabia da
existência dos valores e que, como disse anteriormente, muitas vezes emitia cheques, mas o livro não estava
na sua posse, isto é, limitava-se a assinar os cheques, para depois os levar à gerência. Acrescentou que algumas
vezes levava o extracto selado e entregava à gerência da casa de câmbios.
Disse, por outro lado, nunca ter tido qualquer benefício, ao permitir que a sua conta particular fosse usada pela
Africâmbios, para receber e levantar valores resultantes de operações de câmbio, sendo que apenas recebia
o seu salário. Disse que não questionou os seus gerentes sobre o propósito da abertura da conta, aliás, referiu
que, além desta, tinha contas noutros bancos com o mesmo propósito, nomeadamente, Moza Banco, Barclays
e Standard Bank, as quais também foram abertas por orientação dos gerentes, tendo se sentido apenas a
cumprir ordens dos seus superiores hierárquicos.
Adiante, disse, respondendo a uma pergunta, que desde a sua abertura, em 2004, se apercebeu de que a conta
por si titulada não estava a ser usada em seu benefício, mas nunca manifestou desconforto pelo facto, uma
vez que outros colegas de trabalho também tinham contas por si tituladas, mas em benefício da instituição,
no caso a Africâmbios.
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