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Porto Alegre, 06 de junho de 2011. 
 

LAUDO TÉCNICO 
 
Utilizando vídeo postado no site You Tube contendo um resumo dos principais 
momentos da entrevista do ministro Antonio Palocci dada ao, Jornal Nacional 
de 03/06/2011, realizei uma análise do conteúdo através do Modo de Análise 
de Gravações do Programa AVM 6.50. 
 
Os Resultados 
 
No estudo dos resultados, cabe a mim como perito, determinar a aceitação de 
certos padrões que contribuem para a análise matemática dos programas. Os 
padrões em questão são: 
 
P1: Tensão Extrema 
P2: Estresse Cognitivo Extremo 
P3: Medo Extremo e Estresse 
P4: Controle de Voz/Embaraço 
P5: Tensão Alta e Pouco Pensamento 
P6: Alta Rejeição e Medo 
P7: Alta Rejeição e Excitação 
P8: Alta Rejeição e Estresse Cognitivo 
P9: Alta Rejeição Cognitiva e Emocional Anormal 
 
Toda vez que existirem Indicações de Fraude, sem a presença de um destes 
padrões, significa que a análise do programa encontrou indicações suficientes 
para apontar Fraude na resposta. Quando existir a indicação de um destes 
padrões, significa que eu, como perito, indiquei ao programa que aceitasse tal 
padrão como indicação de Fraude. 
 
Respostas entre asteriscos indicam que o assunto perturba o depoente. 
 
No Módulo de Análise de Gravações, eu como perito, determino os segmentos 
relevantes para o esclarecimento dos fatos, a fim de proceder a uma análise 
minuciosa destes segmentos.  
 
I.R.= Indicação de Risco 
N.I.R. = Nenhuma Indicação de Risco 
INC. = Inconclusivo 
lNC.+ = Inconclusivo muito próximo de uma Indicação de Risco 
 
Três pontinhos (...) significam que a fala não foi compreendida. 
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Seguem as análises e conclusões. 
 
*** Relatório de Análise *** 
----------------------- 
Ajuste da análise: Tipo - Objetivo (0), Abrangência "C":Limitado 
----------------------- 
 
>> Informações de Calibragem >> 
  > Nível EMOCIONAL: (C-330), (R-2), (W-5), (Média: 306) 
  > Nível COGNITIVO: (C-305), (R-2), (W-7), (Média: 313) 
  > Nível de ESTRESSE: (C-28), (R-2), (W-6), (Média: 36) 
  > Nível de TENSÃO: (C-24), (R-2), (W-6), (Média: 25.17) 
 -----  
  > Média do Nível de Pensamento:104.51  - (AVJ:5.1) - (Normal) 
  > Nível de Imaginação: 6.67 - (Normal) 
  > Nível de Antecipação: 25.43 - (Excepcional) 
  > Nível Sub. EMO: 22.54 - (Médio) 
  > Nível Sub. COG: 11.78 - (Baixo) 
 -----  
  > Média do Nível FPF: 0.87 
  > Classificação de Eventos Alto FPF : 7.06% 
  > Classificação de Eventos  Baixo FPF: 2.05% 
 -----  
 - O fator EMOCIONAL NÃO está muito estável. ALTERAÇÃO EMOCIONAL detectada. 
 - O fator COGNITIVO está relativamente estável. Nenhum conflito lógico foi detectado. 
 - O fator ESTRESSE está relativamente instável. Estresse foi detectado dentro de níveis 
aceitáveis.  
 - O fator TENSÃO está relativamente instável. Um pequeno complexo de culpa foi detectado. 
 
>> Sumário de Detecção. >> 
'BAIXO RISCO' Amostras:  22 
'ESTRESSADO' Amostras:  116 
'EXCITADO' Amostras:  20 
'NÃO TEM CERTEZA' Amostras:  4 
'ALTAMENTE ESTRESSADO' Amostras:  50 
'ALTAMENTE EXCITADO' Amostras:  3 
'TENSÃO ALTA' Amostras:  24 
'TENSÃO EXTREMA' Amostras:  3 
'ESTRESSE EXTREMO' Amostras:  1 
'IMPRECISÃO' Amostras:  110 
'PROVAVEL RISCO' Amostras:  38 
'ALTO RISCO' Amostras:  12 
 
>> Análise dos Segmentos Relevantes >> 
 
Com relação ao faturamento da empresa: 
REL (1):'Todo o faturamento' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (2):'da empresa, foi registrado' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
REL (3):'nos órgãos' - * EXPECTATIVA ALTA * <INC.> 
REL (4):'tributários, tanto da prefeitura de São Paulo' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (5):'como da Receita Federal' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
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REL (6):'todo o serviço prestado' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (7):'pela empresa foi feito a partir' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (8):'de emissão de notas fiscais regulares' - ALTO RISCO(P3) <I.R.> 
REL (10):'e todos os impostos foram recolhidos' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que todo o faturamento foi registrado nos 
órgãos competentes. No entanto, não está sendo verdadeiro quando afirma 
que este faturamento está relacionado à emissão de notas fiscais regulares e o 
recolhimento dos impostos. 
 
 
Com relação aos valores publicados pela Folha de São Paulo: 
REL (30):'eles podem ser aproximados, eu não tenho' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (31):'eles neste momento' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, não se pode concluir se 
eles são aproximados aos apresentados pelo jornal. 
 
 
Com relação ao alto valor de dezembro de 2010: 
REL (33):'no mês de dezembro eu encerrei' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (34):'minhas atividades na empresa' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (35):'dado que ia assumir um cargo novo' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (36):'na casa civil' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (37):'no governo federal' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (38):'eu promovi o encerramento das atividades' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (39):'de todas' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (40):'todas as consultorias da empresa' - * ALTAMENTE ESTRESSADO * <INC.> 
REL (45):'todos os serviços' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (46):'prestados até aquele momento' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (47):'foram pagos neste momento' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (48):'por isso é que há uma arrecadação maior' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (49):'neste final de ano' - * PROVAVEL RISCO(P1) * <I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que promoveu o encerramento das 
consultorias em andamento encerrando suas atividades na empresa. Não está 
sendo verdadeiro quando relaciona estes fatos com o aumento do faturamento 
no final do ano. 
 
 
Com relação à situação atual da empresa: 
REL (53):'hoje, por exemplo, a empresa não tem mais nenhum' - ALTAMENTE ESTRESSADO 
<INC.> 
REL (54):'contrato' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
REL (55):'nenhuma arrecadação, nenhum' - ALTO RISCO(P3) <I.R.> 
REL (56):'valor' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
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Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
não está sendo verdadeiro quando afirma que a empresa não possui mais 
nenhuma arrecadação. 
 
Com relação ao aumento dos valores faturados: 
REL (57):'não, veja, não aumentou muito, apenas' - IMPRECISÃO(P1) <I.R.> 
REL (58):'você tem' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (59):'um faturamento maior neste' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (60):'período, em relação a outro período do ano' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (61):'porque neste período eu fiz o encerramento' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (62):'dos contratos' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
não está sendo verdadeiro quando relaciona o aumento do faturamento com o 
encerramento dos contratos. 
 
 
Com ralação a atuação da empresa: 
REL (103):'eu tenho esclarecido e reafirmo aqui' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (104):'que a minha empresa jamais atuou' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (105):'junto a órgãos públicos' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (111):'não, eu nunca participei' - IMPRECISÃO(P1) <I.R.> 
REL (112):'quando uma empresa' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (113):'privada tinha negócios' - * IMPRECISÃO(P1) * <I.R.> 
REL (114):'com setor público, eu nunca dei' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (115):'consultoria num caso com este' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (120):'em nenhum momento' - * ALTAMENTE ESTRESSADO * <INC.> 
REL (121):'eu participava de uma' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (122):'de uma, de um' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (123):'empreendimento, vamos dizer, que envolvesse um órgão' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (124):'público e um órgão privado' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (128):'o que fazia eram' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (129):'uma consultoria para empresas privadas' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
REL (134):'eu não fazia isso' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (135):'porque isso a lei não me permitia' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (136):'eu eu tinha perfeita' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (137):'clareza do que a lei' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (138):'permitia, ou não permitia' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que sua empresa nunca atuou em 
consultorias que envolvessem órgãos públicos e privados. É possível que ele, 
pessoalmente, eventualmente tenha dado alguma consultoria neste sentido. 
 
 
Com relação ao aumento do faturamento. 
REL (139):'não, foram valores inferiores, a empresa foi' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (140):'ampliando a sua atuação' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (141):'ampliando o seu faturamento naturalmente' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
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Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que a empresa foi aumentando seu 
faturamento naturalmente. 
 
 
Com relação aos seus clientes: 
REL (185):'eu não divulgo o nome de terceiros' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (186):'o nome de empresas' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (187):'que são idôneas nas suas' - TENSÃO EXTREMA <INC.+> 
REL (188):'são empresas renomadas' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (189):'nos seus setores' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (190):'porque como há um conflito político' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (191):'eu como um homem público' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (192):'me disponho a dialogar neste conflito político' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
REL (210):'atuei em setores de indústrias' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (211):'trabalhei na' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (212):'consultoria para vários segmentos' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (213):'de indústrias' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (214):'trabalhei no setor de serviços' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (216):'no setor de mercado de capitais' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (217):'com bancos e empresas de fundo' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (218):'de mercado de capitais' - * EXPECTATIVA ALTA * <INC.> 
REL (222):'e trabalhei em empresas de serviços em geral' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que não divulga o nome de seus clientes. 
Provavelmente sabe que nem todas são idôneas. Não está sendo verdadeiro 
quando diz que se propõe a dialogar neste conflito político. 
 
 
Com relação ao envolvimento dos clientes com o setor público: 
REL (223):'é um conjunto de' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (224):'empresas' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (225):'que pouco tem a ver, por exemplo, com obras' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (226):'públicas' - PROVAVEL RISCO(P1) <I.R.> 
REL (227):'com investimento público, são empresas' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (228):'que vivem' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (229):'da iniciativa privada ' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que as empresas que o contrataram 
vivem da iniciativa privada. Provavelmente não está sendo verdadeiro quando 
afirma que pouco tem a ver com obras públicas. 
 
 
Com relação às razões para o terem contratado: 
REL (230):'consideraram útil' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (231):'o fato' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (232):'de eu ter sido ministro da fazenda' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (237):'depois que eu deixei o ministério fiquei quatro' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
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REL (238):'meses respeitando a quarentena' - * TENSÃO ALTA * <N.I.R.> 
REL (239):'e só depois disso é que passei' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (240):'a prestar serviços de consultoria' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
não está sendo verdadeiro quando afirma que pesou o fato de ter sido ministro 
da fazenda. 
 
Com relação a diferença de faturamento entre sua empresa e as demais: 
REL (247):'a diferença da minha empresa para as demais' - ALTO RISCO(P3) <I.R.> 
REL (248):'em relação' - * EXPECTATIVA ALTA * <INC.> 
REL (249):'a este ano de 2010 é o que lhe expliquei' - EXCITADO <N.I.R.> 
REL (250):'eu encerrei todos' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (251):'os contratos' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (252):'e todos os trabalhos realizados foram quitados' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (253):'neste momento' - IMPRECISÃO <INC.+> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
provavelmente não está sendo verdadeiro quando afirma que a diferença está 
baseada no encerramento dos contratos. 
 
 
Com relação à legalidade da empresa: 
REL (266):'quando fiz a minha empresa tomei todas as providências' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (267):'no sentido dela ter uma' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (268):'licença legal' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (275):'da empresa são registrados em' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (276):'cartório em nome da empresa' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (277):'tudo está' - NÃO TEM CERTEZA <INC.> 
REL (278):'literalmente registrado e' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (279):'adequado' - ALTO RISCO(P5) <I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que buscou realizar todos os trâmites 
legais para o funcionamento da empresa. Não está sendo verdadeiro quando 
afirma que tudo foi adequado. 
 
 
Com relação ao encerramento dos serviços de consultoria: 
REL (285):'encerrei a empresa' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
REL (286):'das atividades de consultoria' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (287):'nenhuma atividade de consultoria é feita hoje' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (288):'pela empresa' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (289):'nestes últimos seis meses' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (290):'portanto hoje eu não atuo, nós estamos' - ALTO RISCO(P3) <I.R.> 
REL (291):'conversando sobre uma empresa com atuação no' - ALTO RISCO(P3) <I.R.> 
REL (292):'passado dela' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
REL (293):'hoje, eu não atuo' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (294):'na empresa, de cumprir aquilo que a lei' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (295):'dizia' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (296):'que eu devia cumprir como ministro' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
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Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
provavelmente não está sendo verdadeiro quando afirma que ele e sua 
empresa não atuam mais em consultorias. 
 
Com relação às informações já prestadas e que ainda serão: 
REL (317):'não,' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (318):'nenhuma pessoa tenha esta inclinação' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (319):'eu posso te' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (320):'afirmar, e afirmar' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (321):'categoricamente' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (322):'toda arrecadação da empresa se deu a partir de' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (323):'contratos' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (324):'e não estou dizendo que esta informação que eu estou' - ALTAMENTE 
ESTRESSADO <INC.> 
REL (325):'lhe dando ficará' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
REL (326):'secreta, ela será fornecida' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (327):'aos órgãos de controle' - PROVAVEL RISCO <I.R.> 
REL (330):'nenhuma informação da minha empresa' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (331):'é secreta' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (336):'todas informações tributárias já estão' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (337):'nos órgãos de controle' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (338):'e todas as demais informações serão' - * ALTO RISCO(P3) * <I.R.> 
REL (339):'prestadas aos órgãos' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (340):'da procuradoria geral da república' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci  
está sendo verdadeiro quando afirma que toda a arrecadação da empresa se 
deu baseada em contratos e que estas informações permanecerão secretas. 
Não está sendo verdadeiro quando afirma que todas as informações faltantes 
serão prestadas a procuradoria geral da república. 
 
 
Com relação a dinheiro de campanha no faturamento da empresa: 
REL (344):'te digo' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (345):'não existe nenhum centavo' - ESTRESSE EXTREMO <INC.> 
REL (346):'que se refira a política' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (347):'ou a campanha eleitoral' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (348):'nenhum' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (349):'não, não participei, minha' - EXPECTATIVA ALTA <INC.> 
REL (350):'atividade na campanha foi uma atividade política' - IMPRECISÃO <INC.+> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que nenhum centavo se refere à política. 
Possivelmente existe algo relacionado à campanha eleitoral e sua atividade na 
campanha provavelmente não foi somente política. 
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Com relação a declaração de Garotinho: 
REL (366):'eu li' - PROVAVEL RISCO? <I.R.> 
REL (367):'uma coisa parecida com essa no jornal' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (368):'não acredito que o deputado tenha' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (373):'aquilo que me couber' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (374):'explicar eu devo' - BAIXO RISCO <N.I.R.> 
REL (375):'explicações e vou fazê-lo' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (376):'jamais eu posso dentro' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (377):'do governo trocar um' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (378):'assunto pelo outro, ou misturar' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
REL (379):'um assunto por outro' - * TENSÃO ALTA * <N.I.R.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que não trocou, ou misturou assuntos por 
outros. 
 
 
Com relação às declarações finais:  
REL (398):'tudo que fiz na iniciativa privada' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (399):'prestei contas relativas' - * ESTRESSADO * <N.I.R.> 
REL (400):'a isso, e estou muito tranquilo e muito' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (401):'seguro' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (402):'em relação aos procedimentos que tive' - * IMPRECISÃO * <I.R.> 
REL (418):'eu diga a você' - IMPRECISÃO <INC.+> 
REL (419):'não fiz tráfico de influência' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
REL (420):'não' - ESTRESSADO <N.I.R.> 
REL (421):'fiz atuação junto a empresas' - TENSÃO ALTA <N.I.R.> 
REL (422):'públicas, representando empresas privadas' - ALTAMENTE ESTRESSADO <INC.> 
 
Conclusão: De acordo com a análise do programa, o ministro Antonio Palocci 
está sendo verdadeiro quando afirma que prestou contas do que fez na 
iniciativa privada, que não fez tráfico de influência e que não atuou junto a 
empresas públicas. 
 
Sem mais, 
 
 
Mauro J. Nadvorny  
Perito em Veracidade 


