
Crise de crédito: o resultado do maior crime 

financeiro na história mundial. Onde estão as 

condenações? 

Pelo Prof. William K Black e James J Puplava 

Global Research, 16 de setembro de 2011  

http://www.financialsense.com 16 de setembro de 2011 

Url deste artigo:  

http://www.globalresearch.ca/credit-crisis-the-result-of-greatest-financial-crime-in-world-history-where-are-the-

convictions/26602 

 

William Black: por que ninguém foi preso durante a crise do 

crédito 

 

O FBI já não persegue criminosos de gola branca 
 

 

Jim dá as boas-vindas ao Professor de Economia e Direito  William Black ao Financial 

Sense Newshour . Ele explica a Jim porque ninguém foi preso quatro anos após o início 

da Crise de Crédito histórica. O professor Black acredita que o nível de corrupção e 

fraude é tão penetrante que poucos dos culpados serão levados à justiça. 

Bill Black é professor associado de Economia e Direito na Universidade do Missouri - 

Kansas City (UMKC). Foi Diretor Executivo do Instituto de Prevenção de Fraude de 

2005 a 2007. Ele já ensinou na Escola de Relações Públicas da LBJ na Universidade do 

Texas em Austin e na Universidade de Santa Clara, onde também foi o erudito em 

residência pela lei de seguros e um estudante visitante no Centro Markkula de Ética 

Aplicada. 

 

 

 

 

http://www.globalresearch.ca/author/william-k-black
http://www.globalresearch.ca/author/james-j-puplava
http://www.financialsense.com/contributors/jim-puplava/2011/09/16/credit-crisis-greatest-financial-crime-in-world-history
http://www.globalresearch.ca/credit-crisis-the-result-of-greatest-financial-crime-in-world-history-where-are-the-convictions/26602
http://www.globalresearch.ca/credit-crisis-the-result-of-greatest-financial-crime-in-world-history-where-are-the-convictions/26602
http://www.financialsense.com/contributors/james-j-puplava
http://www.financialsense.com/contributors/william-k-black-phd
http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour
http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour


Transcrição 

 
Jim Puplava:    junta-se no programa o professor William Black. Ele é advogado e 

professor associado de Economia e Direito na Universidade do Missouri, Kansas 

City. Foi Diretor do Instituto de Prevenção de Fraude de 2005 a 2007. Ele ensinou na 

Escola de Assuntos Públicos da LBJ na Universidade do Texas. Também foi Diretor de 

Contencioso do Conselho Federal do Banco de Empréstimos Domésticos. Ele também é 

autor do livro "A melhor maneira de Roubar um banco é possuir um". 

 

Professor, você desempenhou um papel crítico durante a crise de S & L ao expor a 

corrupção do Congresso. Durante esse período de tempo, muita corrupção foi 

exposta; Muitas pessoas no setor financeiro foram para a prisão, incluindo Charles 

Keating. Eu me pergunto se você contrasta isso com a última crise de crédito, digamos, 

de 2007 a 2009, onde muito dinheiro foi perdido, muitas coisas deram errado, mas 

ninguém foi para a prisão. Em vez de ir para a prisão, eles saíram com bônus de milhões 

de dólares. Qual foi a diferença, o que estava por trás disso em sua opinião? 

 

William Black: Bem, eu digo que ambos foram motivados por fraudes. A crise da 

poupança e do empréstimo foi uma tragédia em duas partes. A primeira parte não era 

fraude, era risco de taxa de juros. Mas a segunda fase, que era muito mais cara, era 

defraudar e a Comissão Nacional que analisou as causas da crise disse que a típica fraude 

de falha grande estava invariavelmente presente. E então, havia reguladores reais. Nossa 

agência arquivou mais de 10.000 referências criminais que resultaram em mais de 1.000 

condenações por crime e casos designados como natureza. E mesmo isso minimiza o 

grau em que fomos atrás da elite. Porque trabalhamos muito de perto com o FBI e o 

Departamento de Justiça, para priorizar os casos de criação da lista top 100 das 100 piores 

instituições que se traduziu em cerca de 600 ou 700 executivos e para a maior parte 

daquelas condenações criminais foram a pior fraude, a maior fraude da elite. 

 

Na crise atual, é claro que eles designaram anti-reguladores. E esta crise retrocede bem 

antes de 2007 e, claro, continua, não termina em 2009. Então, o FBI advertiu em 

testemunho aberto na Câmara dos Deputados, em setembro de 2004 - estamos falando 

de há sete anos atrás - que havia uma epidemia de fraude hipotecária, suas palavras, e 

http://www.amazon.com/Best-Way-Rob-Bank-Own/dp/0292706383


eles predisseram que isso causaria uma crise financeira, a crise seria sua palavra, se não 

estivesse contida. Bem, ninguém pensa que estava contido. 

 

Tudo bem que você tenha uma enorme fraude na condução desta crise, hiperinflando a 

bolha, um aviso do FBI a quantas referências criminais fez a mesma agência, nesta 

crise. Lembre-se que foi bem mais de 10.000 na crise anterior. Bem, a resposta é 

zero. Eles fecharam completamente fazendo referências criminais a qualquer 

administração que você mais odeie, você pode odiar porque, embora a maior parte disso 

tenha ocorrido na administração Bush, a administração Obama obviamente não 

mudou. Obviamente, não via como uma prioridade processar esses criminosos de elite 

que causaram essa lesão devastadora. 

 

Outra maneira de ver isso é, quanta fraude está lá e sabemos o seguinte: não há estatísticas 

oficiais sobre sub prime e categorias similares porque não há definições oficiais. Então, 

existe um certo desejoso nisso, mas os melhores números que temos são que em 2006, 

metade de todos os empréstimos chamados de sub-prime, também eram empréstimos 

mentirosos. Os empréstimos de mentiras significam que não houve uma subscrição 

prudente do empréstimo. E, no total, cerca de um terço de todos os empréstimos feitos 

em 2006, eram empréstimos mentirosos. 

 

Esse é um número extraordinário, especialmente quando você olha para os estudos. E 

aqui vou citar a Associação de Bancários de Mortgage. Essa é a associação comercial 

dos perps e esta é a Unidade de Especialistas em Fraude Antifraude, e eles relataram isso 

a todos os membros da Mortgage Bankers Association em 2006. Então, ninguém pode 

afirmar que não sabia. Eles encontraram três coisas críticas, primeiro disseram que esse 

tipo de empréstimo, onde você não faz subscrição é, e eu estou citando novamente "um 

convite aberto para fraudadores". Em segundo lugar, eles disseram que "o melhor estudo 

sobre isso encontrou um incidente fraudulento de 90% ". Por outras palavras, se você 

olhar para 100 empréstimos mentirosos, 90 deles são fraudulentos. E, em terceiro lugar, 

eles disseram que, portanto, esses empréstimos, onde o eufemismo é declarado de renda, 

são empréstimos Alt-A, na verdade, merecem o título de que a indústria chama o Behind 

Closed Doors, E isso são empréstimos mentirosos. A outra coisa que conhecemos de 

outros estudos e investigações, é que foram esmagadoramente credores e seus agentes 



que colocaram a "mentira" em empréstimos mentirosos. Agora, isso é óbvio quando você 

olha as mentiras sobre as avaliações, porque os proprietários não podem inflar 

avaliações. Mas os credores podem e como eles o fizeram foi mostrado numa 

investigação pelo procurador-geral da Nova York, Cuomo, agora governador, que 

descobriu que Washington Mutual, chamado WAMU, e o maior fracasso bancário da 

história dos Estados Unidos e De fato, a história do mundo, tinha uma lista negra de 

avaliadores. Mas você entrou na lista negra se você fosse um avaliador honesto e se 

recusasse a inflar a avaliação. É que foi esmagadoramente credores e seus agentes que 

colocam a "mentira" em empréstimos mentirosos.  Da mesma forma, sabemos que você 

poderia obter, por exemplo, uma hipoteca jumbo da Califórnia, do tamanho de US $ 

800.000. Como corretor de empréstimo, apenas um desses, você poderia receber uma 

taxa de US $ 20.000. Se atingir certos parâmetros. E esses parâmetros teriam que ver 

com o que é a taxa de juros, mas também o que é o valor do empréstimo para o valor, e 

qual é a relação dívida / rendimento. Assim, a relação empréstimo / valor é o tamanho 

do empréstimo em relação ao valor da sua casa. Bem, essa é uma proporção fácil de 

truque, e acabamos de explicar o porquê, inflando a avaliação. Se você inflar a avaliação, 

então o empréstimo para taxa de valor cai e o empréstimo parece ser muito mais seguro 

e você pode vendê-lo à Wall Street por muito mais. A relação dívida / rendimento, bem, 

é ainda mais fácil de ganhar. A dívida é simplesmente o quanto você vai emprestar para 

comprar a casa. E a renda é a indicada no pedido de empréstimo para o mutuário. Exceto 

que isto é um empréstimo de mentirosos, então o credor concordou que não vai 

verificar. Não vai verificar se o rendimento é real. E assim o corretor de empréstimo pode 

anotar qualquer número de renda que ele ou ela deseja. E isso trará essa proporção e, 

novamente, ela colocará no lugar perfeito, por todas essas coisas, para que você possa 

obter sua taxa de US $ 20.000. Agora, dê um passo atrás e pergunte a si mesmo, muitas 

dessas pessoas que são corretores de empréstimo, seu trabalho anterior foi virar 

hambúrgueres, certo. Então, você vai deixá-lo ao mutuário para vir magicamente com a 

renda certa e a avaliação correta quando eles nem sabem quais são os números mágicos 

e não podem inflar a avaliação? Claro que não. Você vai fazer isso como agente de 

empréstimo. 

 



Então, novamente, obtivemos trinta, aproximadamente um terço de todos os empréstimos 

até 2006, depois dessas advertências. Eles aumentaram rapidamente o número de 

empréstimos mentirosos que eles fizeram. Um terço deles é um empréstimo de 

mentirosos e 90% deles são fraudulentos, ou seja, a quantidade de fraude anualmente 

superou um milhão de fraude por ano. Estamos a falar de centenas de bilhões de dólares 

em instrumentos fraudulentos. 

 

Jim Puplava:  Professor, acho que uma pergunta que eu teria é como os homens que 

estão no topo do banco não sabiam que isso estava a acontecer? Quero dizer, eu acharia 

difícil acreditar que, se eu for o CEO de uma organização financeira, que não conheço 

nossos padrões de empréstimo, que fomos a empréstimos mentirosos e que não 

estávamos documentando nem verificando. Quero dizer, o que aconteceu com 20% de 

redução, dois anos de retorno de impostos, quero dizer, como alguém no topo, não sabe 

disso. 

 

William Black: Você quer dizer que você pensa que o empréstimo dos mentirosos pode 

ser uma dica? 

 

Jim Puplava:  Sim, talvez apenas um pouco ( sarcasmo ). 

 

William Black: Sim, sabemos há séculos que, se você não subscrever empréstimos, ou 

se você não subscrever seguros, receberá algo chamado "seleção adversa". E isso 

significa que você piora os possíveis mutuários ou as pessoas que estão sendo seguradas 

e o valor esperado de empréstimos a alguém, em condições de seleção adversa séria, é 

negativo. Ou em bom inglês, isso significa que se você emprestar desta forma, você perde 

dinheiro. E nós conhecemos isso há séculos. Isto é como apostar contra a casa em Las 

Vegas. Você poderia ganhar algumas apostas individuais, mas você fica na mesa por três 

anos, e você vai perder tudo. E, como dizemos, você vai perder a casa, para a casa. E, 

isso é exatamente o que acontecerá aqui. Então, sim, o CEO sabia tudo sobre isso. Por 

que eles fizeram isso? E a resposta é, aqui está a receita, Tem quatro ingredientes para 

criar o que o vencedor do Prémio Nobel em Economia, George Akerlof e seu colega Paul 

Romer, disse em 1993 como "uma coisa certa". E essa coisa certa é o que em 

criminologia chamamos de fraude de controlo contábil. 

 



Então, a fraude de controlo é quando a pessoa que controla uma entidade aparentemente 

legítima, a usa como arma para fraude. Na esfera financeira, a arma de escolha é a 

contabilidade. Então, aqui estão os quatro ingredientes da receita que produzem uma 

coisa certa de contabilidade contábil. 

1.  

2. 1. Cresça como louco 

3. 2. Faça empréstimos negativos, mas com um rendimento superior. 

4. 3. Tenha influência extrema. Isso significa que você tem uma tonelada na dívida. 

5. 4. Deixe de lado apenas baixas ridiculamente para perdas futuras de empréstimos. 

6.  

Ao fazer essas quatro coisas, você está matematicamente a garantir lucros históricos, 

embora lucrativos, a curto prazo. Você também está garantido a remuneração dos 

executivos modernos, para tornar os altos executivos ricos, e está a garantir, porque 

afinal, se você pensar sobre esses quatro ingredientes, eles são a receita perfeita para 

maximizar as perdas reais. E é por isso que o título do artigo de Akerlof e Romer diz 

tudo, "Pilhagem: o submundo económico da falência por lucro". A empresa falha, mas 

os executivos vão-se embora ricos. Este é o mesmo conceito com o meu livro " A melhor 

maneira de Roubar um banco é possuir um ". São essas pessoas internas que controlam 

a entidade aparentemente legítima que podem fugir com o assassinato financeiro. E aqui 

estão as más notícias. Quero dizer, isso é uma má notícia, mas a notícia realmente ruim 

é que isso acontece, como advertiu o FBI, novamente em 2004, há sete anos. Então, na 

próxima vez que você ouvir um idiota dizer-lhe que ninguém poderia ter previsto isso, 

foi previsto pela entidade Premiere Law Enforcement no mundo que trata do crime de 

colarinho branco. 

 

Jim Puplava: Você sabe, acabamos de falar sobre isso, com esses empréstimos 

mentirosos a serem contraídos, os executivos no topo sabiam que isso estava a 

acontecer. Mas estava a gerar lucros superiores aos que eles estavam a relatar, os preços 

das ações estavam a subir. Eles estavam a receber bônus pagos e você sabia que seus 

valores de opção valiam apenas, você sabe, alguns desses pacotes de compensação eram 

simplesmente irreais. Mas aqui está o que acho que algumas dessas pessoas conheciam 

quando mencionamos os executivos no topo, mas alguns sabiam como fazer lucro com 

eles. Por exemplo, descobrimos no testemunho do Congresso que a Goldman Sachs ao 



mesmo tempo em que vendia essas pesquisas de hipotecas, ao mesmo tempo, 

memorandos internos e e-mails diziam que o material era lixo e eles estavam a acabar, 

fazendo dinheiro. É porque eles controlam tantos representantes do Congresso que desta 

vez não havia nenhuma aplicação da lei por parte dos reguladores entrando e olhando 

para essas pessoas que se afastaram com esses pacotes de bónus. Ou o facto de que você 

teve conflitos de interesse em vender pesquisas hipotecárias falsas que você sabia que 

eram lixo. E ao mesmo tempo em que você os vendia para um cliente, você estava a 

tomar o lado oposto do comércio e a estourar. 

 

William Black: Então, para apenas fechar o ponto em que estávamos a falar, se um 

grupo de pessoas seguem a mesma estratégia ao mesmo tempo, eles inflam uma bolha 

financeira. E quando você tem grandes bolhas financeiras e elas desmoronam, sucede-se 

uma grande recessão. Então, a sua pergunta é, porquê que este é o maior crime financeiro 

na história do mundo e ninguém mais velho, em qualquer dos principais lugares que 

impulsionaram a crise, foi à prisão? Na verdade, ninguém foi indiciado. Havia alguns no 

Bear Stearns, para as coisas reais e especializadas, mas para a fraude básica de que 

estamos a falar, ninguém foi acusado de crime. O que aconteceu? E a resposta, a primeira 

resposta é que tudo começa com os reguladores. Os reguladores têm que servir como os 

Sherpas em algo assim, num processo criminal. Os Sherpas, é claro, são pessoas que o 

ajudam a chegar ao topo das montanhas do Himalaia. E esta é uma tarefa difícil, é difícil 

processar crimes sofisticados de colarinho branco e eles têm os melhores advogados de 

defesa criminal do mundo. Portanto, não é uma coisa fácil. E obter essas condenações de 

mais de 1000 crimes na crise de Poupança e Empréstimo, foi um enorme sucesso pelo 

qual o Departamento de Justiça, o FBI e as agências merecem muito crédito. O que os 

Sherpas fazem? Os sherpas têm duas funções. Uma delas, é fazer o levantamento pesado 

e, neste contexto, isso significa que eles são o grande volume do trabalho investigativo. A 

segunda função é servirem como guias, eles têm experiência, eles já viram isso, eles 

sabem o que funciona e o que não funciona. E neste contexto, isso significa que eles têm 

experiência nos mecanismos de fraude, os esquemas de fraude, Identificando-os e 

explicando. E, portanto, uma referência criminal não é apenas uma coisa útil, é uma coisa 

absolutamente essencial. A referência criminal na nossa era pode ser entre vinte a trinta 

páginas e ter duzentas a trezentas páginas de anexos de todos os documentos-chave. Seria 

o roteiro para continuar esta metáfora que diz, aqui está a fraude, eis como funciona, aqui 



estão as pessoas-chave, aqui é onde o dinheiro mudou, aqui estão os documentos-chave 

para poder provar o caso. Aqui estão as principais testemunhas, é assim que você os 

contacta, certo? E eu disse-lhe que fomos para zero referências criminais em mais de dez 

mil. Isso tornou impossível para o FBI e o departamento de justiça ter algum sucesso 

substancial. Mas, é claro, não é a questão deles simplesmente não terem sucesso 

substancial, Eles não estão a ter nenhum sucesso. E lá você tem que olhar para o facto de 

que, depois de um brilhante início com este aviso de setembro de 2004, sem a ajuda dos 

reguladores, você não conseguiu obter nenhum número significativo de agentes do FBI 

designados na administração Bush, para investigar esses casos. 

Agora, parte do que aconteceu é, em certo sentido, compreensível, quando os ataques do 

11 de setembro ocorreram há dez anos, obviamente descobrimos que nossos agentes do 

FBI de segurança nacional não conseguiram infiltrar-se na Al Qaeda. Então o que 

podemos fazer é seguir o dinheiro. E os especialistas em seguir o dinheiro são os agentes 

de colarinho branco do FBI. Então, eles transferiram 500 especialistas do FBI de 

colarinho branco, para o National Security. Ok, podemos entender porquê que eles fazem 

isso. O que você não entende é porque razão a administração Bush se recusou a permitir 

que o FBI substituísse essa enorme perda de especialistas de colarinho branco. E, como 

um todo, os processos de colarinho branco caíram significativamente na administração 

Bush. Isso significou que, tão recentemente como o ano fiscal de 2007, havia em todo o 

país, apenas 120 agentes do FBI a trabalhar em todos os casos de fraude hipotecária. Para 

dar uma comparação, no pico da crise das economias e dos empréstimos, havia 1000 

agentes do FBI a trabalhar nos casos. 

 

Jim Puplava: Uau 

 

William Black:   Oito vezes mais agentes do FBI do que estavam a trabalhar nos casos 

no ano fiscal de 2007. E esta crise é quarenta vezes maior e pior do que a Crise de 

Poupança e Empréstimo. Então, você exigiria massivamente mais pessoas. Para dar-lhe 

outra ideia de alcance, para investigar a Enron, e a Enron era complexa, mas não era tão 

grande e tão complexa quanto Washington Mutual. Foram necessários 100 agentes do 

FBI. Então você pode ver isso com 120 em todo o país, no máximo, você poderia ter 

feito um caso importante. Mas, em vez disso, eles dividiram-nos no que os militares 

chamariam, Penny Packets, ou seja, dois ou três agentes por escritório de campo. E isso 



significa que eles não podem investigar nada substancial. Então, eles foram colocados 

em casos relativamente menores. E sendo agentes diligentes do FBI, trabalharam esses 

casos, e foi aí que eles escreveram os memorandos, Tudo bem, encontramos isso, 

processamos essas pessoas, não processamos essas pessoas. O FBI no final de 2007 - 

2008, descobre que isso não pode funcionar. Lembre-se de que eu disse que havia mais 

de um milhão de casos de fraude hipotecária por ano e que, de forma esmagadora, são os 

credores que atacam a fraude, a mentira no empréstimo dos mentirosos. Mas o FBI não 

pôde e não investigou nenhum dos principais credores. Então está a olhar para essas 

pessoas relativamente pequenas, e é isso que informa de volta. O FBI decide que você 

sabe, como eu disse, isso não pode funcionar. Isto é como ir a uma praia em San Diego 

e atirar punhados de areia no Oceano Pacífico e perguntar-se quando você vai poder 

caminhar até o Havaí. Todos os anos, com um milhão de casos de fraude por ano, se você 

processar um milhão deles ou dois mil deles ou três mil deles, você está um milhão de 

casos mais atrasado todos os anos, certo. É apenas uma loucura. Então, o FBI diz que 

temos que começar a ir atrás dos grandes, mas o procurador-geral da Bush, Mukasey, diz 

que não, ele recusa-se a criar uma National Task Force contra a fraude hipotecária, 

dizendo que é simplesmente o equivalente e estou citando Novamente, "White Collar 

Street Crime", coisa muito pequenina. Bem, é claro que ele atribuiu ao FBI olhar apenas 

para pequenos casos e eles relatam estar a encontrar pequenos casos. E o Mukasey 

interpreta a partir disso, que só existem pequenos casos.  

 

Jim Puplava:    Sim, mas você sabe, na crise de S & L, você teve alguns casos de alto 

perfil. Por exemplo, Charles Keating, e isso teve muita jogada. Então talvez, se eles não 

tivessem a mão-de-obra, talvez seguisse alguns casos de alto perfil, poderia ter feito o 

ponto. Você está dizendo que eles recuaram disso. E quanto à administração Obama? 

 

William Black: nunca fizeram isso. Eles nem se afastaram. Eles nunca, você pode 

contar os números que eles têm, e quantos funcionários do FBI é preciso para fazer uma 

investigação institucional bastante sofisticada e extensa. Eles nunca fizeram o que teria 

sido considerado uma investigação real na era de Poupança e Empréstimo de qualquer 

um dos principais credores fraudulentos e bancos de investimento que criaram os 

derivados financeiros sem valor - não são inúteis, mas não valem muito - derivados 

financeiros. 



Jim Puplava: E a administração Obama? Se eles entrassem, eles continuariam com a 

mesma política basicamente, eles ignoraram. Onde eles poderiam ter tido, digamos, uma 

oportunidade. É porque professor, o processo que você conhece, alguns disseram que o 

congresso é comprado e pago pelo setor financeiro. Quero dizer, essa é parte da razão? 

 

William Black: Bem, não é apenas o congresso, é claro. O presidente disse que quer 

arrecadar um bilhão de dólares no esforço de reeleição e, apesar de toda a imprensa, você 

deve ter ouvido falar de como a Casa Branca é desprezada pelas finanças - na verdade, a 

última vez que li, uma percentagem maior e um montante absoluto maior de dólares em 

contribuições nesse esforço, do que no esforço original, veio do financiamento. E, 

portanto, ambas as partes estão tremendamente obrigadas a financiar. Isso é parte disso, 

mas novamente, a administração Obama esteve melhor do que a administração Bush. A 

administração Obama estava disposta a criar uma Task Force e o número de agentes do 

FBI foi aumentado, mas ainda estão a olhar para casos relativamente pequenos. E eles 

não estão perto dos números necessários e, portanto, a menos que mudanças dramáticas 

ou radicais ocorram, este será o maior caso de fraude de elite com impunidade na história 

do mundo. E isso só vai mudar se expressarmos nossa indignação como pessoas e 

exigindo que ela seja alterada. Deixe-me dizer-lhe o quão ruim é. A Administração 

Federal de Finanças de Habitação, apenas na semana passada, ou cerca de dez dias atrás, 

arquivou mais de mil e quinze páginas de queixas contra dezassete entidades 

financeiras. E cerca de dez delas estão entre as maiores entidades financeiras do mundo, 

dizendo que todas as investigações encontraram fraudes enormes repetidas nessas 

entidades. Então, e há um histórico, um rastro de papel dessa fraude. Mas essas entidades 

receberam relatórios dizendo que esses ativos eram lixo e que eles mentiram e depois 

venderam os ativos para Fannie e Freddie fazendo atos de engano, o que é, naturalmente, 

o elemento-chave da fraude.  

 

Jim Puplava:     Você sabe, houve um filme documental intitulado " Inside Job ", que 

ganhou um Oscar este ano, e isso terminou com o diretor e produtor apontando o facto 

que você acabou de referir - nem uma única acusação foi trazida para esta situação 

situação, o que provavelmente é a maior fraude cometida na história. E, no entanto, ainda 

continua com o Professor, ainda temos o setor financeiro contribuindo com grandes 

quantias de dinheiro para políticos em ambas as partes, tanto a nível nacional quanto 

http://www.sonyclassics.com/insidejob/


local, e, basicamente, o que você tem é que influenciar a compra aqui. Porque parece-me 

que houve tantos casos óbvios, mesmo nas audiências, onde penso que foi, o senador 

Levin, falando basicamente sobre os conflitos de interesse em e-mails internos. Eu pensei 

meu Deus, Havia evidências suficientes para seguir, mas nada foi feito. E mesmo quando 

muitas dessas empresas passaram, como os acionistas perderam tudo, os contribuintes 

perderam tudo, os homens no topo se afastaram com alguns dos maiores pacotes de bónus 

que eu vi em toda a minha carreira de investimento. 

 

William Black: Mais uma vez, Akerlof e Romer foram provados como estando 

certos. Akerlof e Romer trabalharam connosco e apoiam firmemente o tipo de esforços 

que precisam ser feitos. O título de seu artigo é " Looting: The Underworld Economic of 

Bankruptcy for Profit ". A empresa falhou porque você seguiu a receita de fraude que eu 

lhe dei, o que causa perdas catastróficas, mas seus CEOs e outros oficiais seniores 

podem-se afastar incrivelmente ricos. Há, aliás, um caso e foi feito após o filme, o 

documentário sobre o qual você está a falar, e é a exceção proverbial que prova a regra. O 

caso de Taylor, e refere-se a uma empresa bancária hipotecária bastante obscura no 

sudeste. Dez pessoas foram condenadas porque eram oficiais. Mas a única razão pela 

qual eles foram condenados foi porque essas pessoas, depois de milhares de atos de 

fraude, durante um período de dez anos, tentaram defraudar o Programa TARP e o 

Inspetor-Geral Especial para o Programa TARP, chamado SIGTARP, foi muito bom. Ele 

deixou o serviço do governo. E eles encontraram isso e fizeram a referência criminal. O 

que descobrimos no decorrer disso foi que Fanny Mae descobriu essa fraude em 2000, 

mas se recusou a fazer uma referência criminal. 

 

Ele recusou-se a fazer uma referência criminal porque queria despejar secretamente o 

papel que havia sido fornecido por esta empresa de bancos hipotecários. E assim, a 

empresa bancária hipotecária fraudulenta, havia sido apanhada em flagrante cometendo 

as fraudes. Simplesmente atravessou a rua, metaforicamente, e defraudou Freddie Mac 

por nove anos.  

 

Jim Puplava: Bem, parece que, como vimos aqui, zero referências criminais foram 

trazidas para todo esse caso, e você simplesmente não pode deixar de acreditar que isso 

acontece e, enquanto isso, vocês e eu, como contribuintes, terão que enfrentar a conta 



por isso. É lamentável. Permitam-me fazer-lhe uma pergunta final, supostamente como 

resultado de tudo isso, nós tínhamos Dodd Frank, que deveria trazer como Sarbanes-

Oxley, toda essa legislação financeira que basicamente impediria que esse tipo de coisa 

voltasse a acontecer. Will Dodd Frank nos ajudará dessa maneira ou é apenas mais 

burocracia inútil se os reguladores e digamos o FBI, não tiverem permissão para fazer 

seu trabalho. 

William Black: Dodd Frank tem alguns componentes individuais que são úteis e o 

Partido Republicano infelizmente está a tentar matar cada um deles. A Administração 

não está necessariamente a lutar fortemente por qualquer um, o Dodd Frank Bill não foi 

criado e projetado para lidar com as causas reais da crise. E assim, provavelmente não 

vai parar a próxima crise. Mas o foco na legislação é um pouco enganador. De acordo 

com as leis e regulamentos existentes, esta foi uma crise fácil de prevenir. As pessoas 

pensam nisso como mais difícil e complexa. Mas, como eu disse, foi esmagadoramente 

conduzido por empréstimos mentirosos. Os empréstimos das mentiras eram fáceis de 

descobrir. Nós, como reguladores regionais em 1990 e 1991, matamos uma onda de 

empréstimos mentirosos que começaram, especialmente em Orange Country Savings 

and Loans. E como resultado, Esses credores desistiram de seu Federal Deposit 

Insurance precisamente para escapar da nossa jurisdição e criaram bancos de 

hipotecas. Mas o Fed, o Conselho da Reserva Federal, tinha autoridade a partir de 1994, 

por outras palavras, há muito tempo antes da crise, para regular qualquer pessoa que 

fizesse empréstimos à habitação. E foi uma chamada fácil que algo chamado de 

empréstimo mentiroso teve que ser interrompido. Alan Greenspan e Ben Bernanke 

recusaram-se a usar a sua autoridade legal para detê-los. Porque eles não acreditavam na 

regulamentação. Bernanke foi reeleito pelo presidente Obama. Você sabe, eu tentei um 

pouco, que uma pequena pessoa poderia parar isso. Precisamos ter uma nova equipa 

completa. Geithner precisa ir, o procurador-geral do governo precisa ir, e Bernanke 

precisa ir e precisamos colocar as pessoas que vão fazer disso uma alta prioridade, 

terminando a capacidade de saquear as instituições com impunidade.  

 

Jim Puplava: Sim, esse foi um dos aspetos que foi trazido no documentário " Inside 

Job ". Muitas pessoas, Larry Summers, que até recentemente estava na administração 

Obama, Geithner, Alan Greenspan tentou parar Brooksley Born em derivativos. E parece 



que os homens que estavam por trás de tudo isso são as mesmas pessoas que foram 

encarregadas de consertá-lo. Bem, ouça professor, o seu livro mais uma vez é " A melhor 

maneira de roubar um banco é possuir um ." E você escreveu vários artigos, então, se 

nossos ouvintes quiserem seguir o trabalho que você faz, espero que continue o bom 

trabalho porque precisamos esperançosamente que um dia tenhamos pessoas honestas lá 

que se importarão mais em fazer o que é certo do que com suas posições e com o dinheiro 

que recebem. 

 

William Black: Escrevemos centenas de artigos que, se as pessoas estiverem 

interessadas, podem consultar em " New Economic Perspectives ", o blog UMKC 

Economics. 

 

Jim Puplava: Ok, mais uma vez? 

 

William Black: "New Economic Perspectives", o blog do Departamento de Economia 

da Universidade do Missouri, em Kansas City. 

 

Jim Puplava: Muito bem, estivemos a falar com o professor Black. Professor, obrigado 

por ter vindo ao programa e ajudar a esclarecer porque razão esse grande crime ficou 

impune, o que é uma verdadeira tragédia não só para a maioria dos americanos, mas 

todos nós como contribuintes que pagaram a conta. 

 

William Black: Obrigado senhor, tome cuidado. 

 

Jim Puplava: Obrigado 
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