FELIX BAUTISTA
Senador da República Dominicana



Terá, alegadamente, enriquecido com milhões desviados de fundos do Estado
As suas ligações políticas tornam-no intocável

Lavagem de dinheiro, abuso de poder, prevaricação e enriquecimento ilícito no valor de milhões de
dólares: o Senador Felix Bautista, da República Dominicana, foi acusado de tudo isso 1. Ele é muito
bem relacionado politicamente2. Os esforços no sentido de o levar à justiça não têm, até aqui,
resultado em nada3.
Tudo começou nos anos 1990, antes da sua ascensão a Senador, quando foi nomeado para várias
posições governamentais relacionadas com obras públicas, acabando por ascender à posição de
Chefe do Gabinete dos Engenheiros Supervisores das Obras Públicas, dez anos mais tarde – uma
posição que manteve até 2010. Quando os promotores públicos compararam as suas declarações de
rendimentos com as entradas nas suas contas bancárias ao longo desse período, ficou claro que
Bautista estava a arrecadar uma riqueza que ultrapassava em muito o modesto salário mensal, de
US$ 1,245.20, que auferia como funcionário público4.
De acordo com uma investigação bem documentada, realizada pelo Ministério Público do país e
enviada ao Tribunal Supremo em outubro de 20145, Bautista criou uma rede de mais de 35
empresas, todas elas controladas por si. Com a ajuda dos seus sócios mais próximos, ele usava
essas empresas para ter acesso a contratos públicos adjudicados pelo gabinete de obras públicas,
onde trabalhava na altura6.
Em um dos casos, Bautista adjudicou uma série de projectos de obras públicas, no valor de mais de
US$ 130 milhões7, a uma empresa estrangeira8, mas alguns dos fundos e a responsabilidade pela
realização de uma parte dos trabalhos inicialmente contratados foram, alegadamente, transferidos
para uma empresa que tinha sido relacionada com Bautista9.
Alega-se que Bautista movimentou parte do seu dinheiro através de contas na República Dominicana
e no estrangeiro, tendo adquirido interesses em mais de 150 propriedades locais – incluindo
apartamentos de luxo, villas e fábricas de asfalto10 – bem como um jacto privado e várias estações
de rádio11.
O caso do Ministério Público recorreu a um manancial de provas, incluindo extractos bancários e
declarações de impostos de Bautista e dos seus sócios mais próximos, informação sobre registos de
empresas e propriedades, detalhes do registo de aviões e licenças de rádio, bem como depoimentos
e outros documentos12.
Parecia que o caso da acusação era inabalável13, mas, em março de 2015, foi encerrado por um juiz
do Tribunal Supremo, membro do mesmo partido político de que Bautista é alto quadro, por falta de
provas suficientes14. A medida foi contestada por vastos sectores da sociedade e levou milhares de
pessoas a sair à rua em protesto15.
Embora o Gabinete do Promotor Público tenha procurado interpor um apelo, em outubro de 2015 o
Tribunal Supremo manteve a sua decisão de que Bautista não teria de responder a acusações por
crime, pelo que o Senador continua em liberdade16.
Bautista já antes tinha sido alvo de acusações semelhantes. Em 2012, foi acusado de subornar o
Presidente do Haiti, Michel Matelly, para assegurar contratos 17, e está presentemente a ser
investigado no Peru, por possíveis contribuições ilegais para a campanha do antigo presidente
Alejandro Toledo18.

De acordo com um Relatório do Banco Mundial de 2014, a República Dominicana sofre de um alto
nível de pobreza, e quase um terço da população continua pobre, apesar de ter capacidade e meios
para gerar rendimentos mais altos. Se Bautista tem vindo a desviar fundos públicos para o seu bolso,
como tantos têm alegado, isso só pode ter servido para intensificar este ciclo de pobreza.
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