
Cosa Nostra - Perdas e Lucros 

“O tráfico de droga obriga à reciclagem: é impossível que os lucros resultantes da 
venda de entorpecentes cheguem aos seus beneficiários pelos canais oficiais. Daí 
a escolha da clandestinidade. Por três motivos: o caráter ilegal dos negócios; as 
eventuais  restrições  à  exportação  de  capitais;  a  prudência  de  expedidores  e 
destinatários.

As  manobras  financeiras  para  repatriar  esse  dinheiro  sujo,  não  podendo  ser 
integralmente  efetuadas  pelas  próprias  organizações  -  elas  não  possuem 
conhecimentos  técnicos  -  são  os  peritos  de  finança  internacional  que  se 
encarregam  disso.  Chamam-nos  “colarinhos  brancos”,  esses  homens  que  se 
colocam a serviço do crime organizado, transferindo capitais de origem ilícita para 
países mais hospitaleiros, igualmente batizados de paraísos fiscais.

É  sempre  demorado  e  complicado  encontrar  traços  dessas  operações.  A 
reciclagem, que consiste em afastar a riqueza de sua fonte ilegal, exige que as 
legislações  nacionais,  muitas  vezes  contraditórias,  sejam  harmonizadas,  e 
reforçadas as possibilidades de cooperação internacional. Estamos atrasados na 
Itália, onde mal se começa a tomar consciência da importância das investigações 
patrimoniais e bancárias. E não é o nosso novo Código de Processo Penal que 
nos ajudará a melhorar a situação, pois exige a conclusão dos inquéritos em curto 
prazo - seis meses - com limitadas possibilidades de prorrogação e porque exige 
que possa suspeita seja informada. 

Escrevemos nos jornais e proclamamos nos debates que a reciclagem passa por 
nossas  sociedades  financeiras,  de  Milão  e  outros  lugares.  Mas  quantas 
identificamos?  Muito  poucas.  Sustentamos  que  a  Bolsa  concorre  para  essas 
operações. Mas quantas descobrimos? Nenhuma. Essa ignorância é tanto mais 
grave porque o dinheiro “tem patas de lebre e coração de coelho”, como diz um 
grande banqueiro. Quer dizer, que ele corre, mesmo quando tem medo. Muitas 
vezes, aliás, o simples fato de a imprensa evocar um certo número de setores 
financeiros como privilegiados na reciclagem é suficiente para fazer mudarem as 
formas de colocação do dinheiro”.
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