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2ª Atualização e ajuste dos programas: IM1, IM1/2 e ATM1. 

 
“TÍTULO DESTA PATENTE:” 

 
(PARCERIAS EM CONSÓRCIOS) 
“VENDAS E ADMINISTRAÇÃO” 

 
SEGUIMENTOS: IM1- 1M1/2 E ATM1 

 
CARACTERISTICAS: 

 

IM1: Bens imóveis com características 
preestabelecidos no programa, 

IM1/2: Bens imóveis com livre negociação 
ATM1: Veículos de passeio, transportes Leves, 
pesados, p/ trilhos, aéreos, fluviais. Maquinas 

agrícolas máquinas de terraplanagem, etc. 
 
Normas e características deste programa: 
 
“Todas semelhantes, Esta patente divide-se em 
três características de bens, não alterando em 
nada o sentido da mesma; que é único para 
todos”. 
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DADOS DO PATENTEADOR: 
 
 

Nome completo: Nivaldo José de Oliveira 
 

Naturalidade: “Santa Juliana” “Minas Gerais”  
 
Nacionalidade: “Brasileira” 

 

Domiciliado em: “Goiânia” “Goiás” 
 

 
DADOS PESSOAIS: 

 

Estado civil: Solteiro 
RG: 1.762.350-SSP- GO – CPF: 540.581.556.-04 
 

 
FILIAÇÃO: 

 

João Sebastião de Oliveira “in memóriam” 
Orlanda do Prado Oliveira 
 

DADOS PARA CONTATO: 
 
Fone 62- 3093.7220 / Celular: 62- 8424.5889 
E-mail. nivaldo.patentes@pradoinformática.com.br 
E-mail: nivaldotg@uol.com.br 
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DENOMINAÇÃO: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

TÍTULO DO PROGRAMA: 
 
 
(PARCERIAS EM CONSÓRCIOS) 

“VENDAS E ADMINISTRAÇÃO” 
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Goiânia 21 de março de 2011 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
      

    Segunda atualização desse contrato.     
     
    Na condição de criador, elaborador e patenteador dos programas abaixo, denominados 
IM1- IM1/2, e também o programa ATM1, ajustados e atualizados, pela segunda vez, o 
proprietário destes, o Sr. NIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, portador do CPF Nº 540- 581-
556-04, e RG Nº 1.762.350-SSP GO solteiro, residente à Rua FL 46 QD 38 lote 10 parque das 
flores CEP 74595.237 Goiânia GO, contrata a empresa PRADO INFORMÁTICA LTDA, 
estabelecida à Avenida vinte de Agosto, nº 1773 sala 23 setor central - Catalão GO, inscrita 
no CNPJ sob o número: 37.258.068/0001-85 neste ato apresentada pelo seu diretor Sr. 
ADEMAR JOSÉ DO PRADO, divorciado, portador do CPF de Nº 198.649.491- 87. RG Nº 
1.048..472 SSP GO na condição de programador, para a segunda atualização e  reimplantação 
dos referidos programas na internet.  
 
    Os referidos programas já atualizados, já trazem em todo seu conteúdo, todo um conjunto 
de regras e normas detalhadamente, e explícitos, concluídos pelo próprio patenteador, do 
início ao fim de sua elaboração. Fica a empresa PRADO INFORMÁTICA LTDA, 
unicamente com a incumbência da devida implantação e a organização do software 
posteriormente, tendo ela os meios adequados, para que tudo seja feito com a maior 
transparência possível, para todo território nacional, e internacional, se dispondo também em 
seguida fazer a tradução de português para inglês e espanhol.  
 
    Será criado um e-mail de comunicação com o patenteador, junto à própria PRADO 
IMFORMÁTICA para que todos possam ter todas as informações; todas as empresas que 
vierem se interessar pelo uso dos programas, deverão se manifestar através desse e-mail, e 
aguardarem resposta.   
     
    Fica combinado que o Sr. NIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, remunerará a empresa 
PRADO INFORMÁTICA LTDA pelo trabalho prestado inicialmente, pela redivulgação dos 
programas na internet, com esse segundo ajuste e atualização, e em seguida, na preparação do 
software conforme regras exigidas. Fica já combinado entre os dois que futuramente, tudo 
tendo continuidade, o senhor ADEMAR JOSÉ DO PRADO continuará cuidando deste 
trabalho, ficando a combinar em seguida, as condições de trabalho. 
     
    Sendo assim, firmam e assinam em duas vias iguais, patenteador e programador. 

 
 

 
……………………………………         ……………………………………….. 

Patenteador                                                 programador 
Nivaldo José de Oliveira                             Ademar José do Prado     
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Goiânia 07-03-2000. segunda atualização em 02 de janeiro de 2011  
 

PROGRAMA DE PARCERIAS EM CONSÓRCIOS 
PARA CONTRUÇÂO DE BENS IMÓVEIS 

 
INICIAREMOS A NUMERAÇÂO COMO ÍTENS, ATÉ ONDE TRATA DE DIREITOS E 

OBRIGAÇÔES, DEPOIS SEGUIREMOS COMO CLÁUSULAS. 
 

O PATENTEADOR APRESENTA A FORMA REFERENTE À PARCERIA, 
ESPECIFICANDO E DETALHANDO A SEGUIR. 

 
PROGRAMA NO SEGUIMENTO DE IMÓVEIS, DENOMINADO IM-1 

 
    Para executar este programa, e dar cumprimento aos possíveis contratos firmados, e todos 
estando de comum acordo, para execução de vendas e administração dos grupos de consórcio, 
tendo exclusivamente o objetivo de construir bens imóveis, privados ou públicos, para a 
utilização deste programa, e de contratos a serem firmados em parcerias, dos que vierem se 
interessar pelo mesmo, sendo estas citadas abaixo, firmam entre si o propósito de trabalharem 
juntas, respeitando integralmente todas as normas do programa, são as seguintes empresas:  
 
    ITEM 1) Qualquer administradora de consórcio que apresente e comprove perante “banco 
central” todos os requisitos, e toda legalidade também o potencial exigido para esta parceria, 
tendo como opção, o interesse para começar nova atividade em qualquer país onde essa 
patente tiver alcance e for estabelecida. 
 
    ITEM 2) Qualquer banco com atividades neste país, e tendo como opção, o interesse em 
iniciar a mesma atividade em outros países, e que também esteja 100% qualificado e com 
todos os requisitos exigidos pelo banco central do referido país. Que tenha também todo 
potencial exigido para formar uma parceria deste programa. 
 
    ITEM 3) Qualquer seguradora atuante neste  país, e tendo como opção, o interesse em 
ampliar este trabalho para outros países, com todos os requisitos, federal ou qualquer outro, 
que comprove toda a legalidade da referida empresa e que a mesma também comprove todo o 
potencial exigido para esta parceria. 
 
    ITEM 4) Qualquer construtora também atuante neste país, tendo como opção, o interesse de 
ampliar e atuar em qualquer outro país, fora de seu país de origem, que seja 100% qualificada 
e condicionada para executar uma, ou todas as obras ligado a construção civil, especificada no 
programa, e firmado em contrato entre todos os parceiros.        
 

LEGALIDADE SOBRE A PROPRIEDADE DESTE PROGRAMA 
 

    ITEM 5) Este programa foi criado e elaborado exclusivamente pelo seu patenteador, 
Nivaldo José de Oliveira, CPF Nº: 540.581.556-04. RG: 1.762.350. SSP. GO. Residente na 
cidade de Goiânia GO, RUA FL 46 – QD 38- LOTE 10, parque das flores CEP 74595-237. E 
é de sua propriedade exclusiva, não tendo nenhum parceiro como patenteador. E está 
registrado devidamente nos órgãos exigidos, e devidamente necessários, para comprovação, 
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em qualquer parte do planeta, caracterizando assim, que o mesmo é inédito, não tendo outro 
igual a este. Comprovando 100% sua legitimidade, legalidade, e propriedade exclusiva. 
 
    ITEM 6) O patenteador deste programa reserva o direito de se estabelecer no mercado 
como qualquer empresa citada neste programa, tendo que obedecer também como qualquer 
outra, as normas que virão a seguir, especificando todos os direitos e obrigações. 
 
    ITEM 7) A elaboração e criação deste programa, tem como objetivos o seguinte: A 
viabilização para construção de qualquer bem imóvel, com baixos custos, sem adicionais 
mensais, sem a necessidade de recursos financeiros do governo federal, o desenvolvimento de 
pesquisas no campo da engenharia civil, a geração de milhares de empregos diretos e 
indiretos, a diminuição do desperdício de materiais nas construções e finalmente estimular a 
concorrência entre competidores deste mercado, gerando criatividade no sentido de embelezar 
e estruturar tudo que diz respeito a qualquer construção no campo da engenharia civil. 
 
    ITEM 8) Examinando-se o presente programa em todos os sentidos, e principalmente em 
seus principais aspectos, bem como o interesse comum, sem dúvida estaremos diante de uma 
saída que proporcionará a solução quanto a falta de moradias, e a estruturação de tudo que 
está ligado a engenharia civil, e bens imóveis, não somente no nosso como em qualquer país. 
 
    ITEM 9)Para todos os grupos de parceiros que vierem se formar, para utilizar este 
programa, terão que ter a anuência do patenteador; após ter realizado uma reunião com o 
mesmo, para conscientização de todos os direitos e obrigações entre ambos; e após 
combinado o direito de uso, e o percentual que o patenteador cobrará de cada parceiro. Fica 
frisado que todos os envolvidos na parceria, cada um pagará para obter o direito de uso do 
programa. De acordo com combinado, na reunião perante todos. 
 
    ITEM 10) Se qualquer pessoa ou empresa, tentar elaborar um programa semelhante a esse, 
para se tornar patenteador, se este programa tiver como objetivo: galgar e angariar recursos, 
pelo sistema de consórcio, através de parcerias dessa natureza, objetivando a construção e a 
comercialização de qualquer bem imóvel e também, mesmo que seja utilizado outro nome que 
não seja consórcio, mas que tenha o mesmo sentido, utilizando um grupo de pessoas para 
geração de recursos financeiros, e se este programa envolver parte destas empresas, todas 
elas, ou todos  estas e outras mais, será considerado como uma violação. Pois esta patente 
trata-se de um projeto nunca desenvolvido antes, e não importa o número de empresas 
envolvidas, e os detalhes contidos neste programa já desenvolvido. Importa-se unicamente o 
sentido que o mesmo tem. Neste caso, qualquer tentativa de violação, fica sob efeito das 
penalidades da lei. 
     
    ITEM 11) Qualquer uma das empresas citadas neste programa, que tiver mais de uma 
atividade comercial, não poderá ter mais que uma atividade em cada grupo de parceiros, 
ficando todas com total liberdade para formar outras parcerias, para que todos possam 
exercer com total competência todas as opções nas quais se estabeleceram no mercado.  
      
    ITEM 12) Esta patente e este programa, destina-se exclusivamente a atender trabalhos que 
serão executados em parceria, com participação conjunta e obrigatória de todas as empresas 
envolvidas e citadas no programa, tendo em vista o cumprimento de todas as normas 
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estabelecidas no presente programa. Este trabalho está voltado unicamente para o setor de 
bens imóveis de qualquer natureza, através de consórcios em parcerias, para geração de 
recursos financeiros, na conclusão de qualquer obra negociada; no setor privado ou publico. 
Quando se tratar de obras publicas, e quando não for imóveis residenciais, os grupos poderão 
ser formados com qualquer numero de clientes, mas o valor equivalente a 1ª amortização, e a 
taxa de adesão, terá que estar disponível ao banco 60 dias antes da realização da assembléia.          

 
CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA SOBRE DIREITOS E  

OBRIGAÇÕES, E TODAS AS NORMAS. 
 

DIREITOS DO PATENTIADOR E DE TODOS OS PARCEIROS. 
 

    Obs. A partir deste ponto será a numeração colocada como cláusulas. 
 
    CLAUSULA 1) Em primeiro lugar fica estabelecido o direito desta patente onde quer que 
seja, em todos os países em que for registrado, o direito exclusivo do seu patenteador, criador 
e elaborador deste projeto, para negociar todos os detalhes, dar autorizações a qualquer 
grupo de interessados, acertar comissões, acertar pequenas modificações de acordo com as 
exigências de cada país, tendo ela que ser respeitada do começo ao fim em todos os aspectos. 

Quanto a assessoria jurídica, para obter a autorização do Banco Central, para execução 
dos programas, é tarefa dos os bancos, conforme regras, e só eles podem fazer isso.  
 
    1-A) O patenteador reserva o direito de obter todos os dados cadastrais de todas as 
empresas que vierem a formar qualquer parceria, em qualquer país, tendo e total controle de 
quantos grupos de parceiros existem em cada país onde o programa for utilizado. Estes dados 
são todos os registros e contratos e números de documentos explicitamente apresentados, e 
qualquer documentação exigida. 
 
    1-B) O patenteador reserva o direito de controlar toda a numeração de grupos, séries, e 
senhas de cada país, de cada grupo de parceiros e grupos de clientes, e também o direito de se 
relacionar com todos os órgãos ligados ao mercado financeiro, e que são responsáveis pelo 
controle de assuntos relacionados a natureza deste programa no referido país, os que já 
existem, e já controlam cada atividade, e qualquer que vier a se formar.  O patenteador exige 
que o controle que fará deste programa, e de todas as empresas que vierem formar 
parcerias, seja feito tudo através do banco central de cada país.  
 
    1-C) O patenteador reserva também o direito de recusar e negar sua anuência, quando por 
qualquer eventualidade surgir uma empresa não qualificada, ou sem credibilidade para formar 
uma parceria, resguardando assim a credibilidade do programa e das empresas que estejam 
100% qualificadas. Também reserva o direito de participar de ajustes desta natureza.   
     
    1-D) Qualquer grupo de empresas em qualquer país que vierem se interessar pelos 
programas, poderão através das normas se informar de todos os detalhes, mas o patenteador 
reserva o direito de negociação para assinar contratos de parcerias, oficializando o referido 
grupo de parceiros, no país onde reside, tendo cada parceiro que organizar-se para referida 
reunião, e a mesma deverá ser marcada com antecedência de no mínimo 20 dias, e cada 
parceiro deverá comparecer munidos de toda a documentação exigida, com seu representante. 
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DIREITOS DOS PARCEIROS 
 
    CLAUSULA 2) Em primeiro lugar este programa esclarece que essa parceria não exige que 
qualquer parceiro se responsabilize por qualquer atividade que não seja unicamente a sua, mas 
que todos cumpram 100% o papel que compete a cada um, caracterizando assim que cada 
atividade da parceria será realizada integralmente, por cada empresa de total competência e 
com toda experiência naquilo que desempenha. A união de todas com mútuo interesse 
garantirá o resultado final, onde todos sairão ganhando; e também todos os clientes que virão 
adquirir qualquer bem desta natureza, tendo a garantia de todas elas, pagando valores 
acessíveis e sem custo adicional, diferenciando assim dos consórcios convencionais. 
 

DIREITO DA ADMINISTRADORA 
 
    2-A) Qualquer  administradora de acordo com o programa e clausulas a seguir, terá o 
direito de: escolher modelos e formas dos contratos, cores e tamanho, escolher locais de 
realização da assembléia de contemplação de acordo com estabelecido no programa, terá 
também o direito de receber de todos os parceiros, os percentuais para pagamentos de todas as 
comissões e de taxas iniciais pagas pelos clientes, para distribuir os pagamentos ao 
patenteador e aos executivos de vendas, contratados por ela ou prestadores de serviços. 
Ficando também responsável por qualquer venda realizada, para a constituição de cada grupo 
no prazo citado no programa; sendo ela também proprietária dos valores recebidos 
inicialmente como taxa de adesão. 
 
    2-B)À qualquer  administradora reserva-se também o direito de analisar detalhadamente 
todas as empresas da possível parceria, incluindo toda a documentação exigida, para que as 
mesmas estejam 100% aptas a exercer suas funções, dentro de qualquer país que se iniciar 
uma negociação, através do interesse de qualquer um dos parceiros ou por ela mesma, 
resguardando o direito de recusar qualquer parceiro que não estiver totalmente qualificado. 
 
    2-C) À administradora reserva também o direito de trabalhar em parceria com o grupo de 
parceiros, para a execução das vendas dos contratos, tratando de locais, distribuição de 
panfletos, e divisão de tarefas de todos os parceiros envolvidos no processo. Já que é do 
interesse de todos, e o resultado positivo dos negócios inicia primeiramente através dos bons 
profissionais de vendas; também poderá administrar todo o trabalho de marketing e 
propagandas; e também terá o direito buscar parceria com outra administradora, 
juntando até duas administradoras para formar uma grande parceria.  

 
DIREITOS DO BANCO 

     
    CLAUSULA 3) O banco terá o direito de agir livremente com o dinheiro arrecadado 
através dos consorciados, transformando-o em recursos que lhe couber gerar como parceiro da 
forma que lhe convier, para que todos os recursos sejam distribuídos devidamente, 
continuamente e no tempo certo; para que todos os setores desta parceria cumpram 
rigorosamente em dia com os clientes, todas as propostas que ficarem estabelecidas em 
contrato, de acordo com este programa, ficando o banco 100% responsável por toda e 
qualquer quantia dos recursos financeiros gerados através dos consorciados. 
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    3-A) Ao banco reserva-se também o direito de receber mensalmente extratos do andamento 
de todos os grupos fornecidos pela administradora, dos recursos arrecadados que deverão ser 
repassados 100% para o banco o valor estabelecido mensalmente em contrato, não 
importando se há inadimplência, o número  de inadimplências que houver, ou antecipações. 
Poderá também acompanhar mensalmente o andamento das obras e se certificar que o ritmo 
está dentro dos padrões exigidos. Poderá também acompanhar todas as etapas das entregas 
dos bens, realizadas pela construtora. 
 
    3-B) Ao banco da mesma forma que a administradora, reserva-se o direito de analisar a 
legitimidade,  legalidade, qualificação, a potencialidade, etc. de todas as empresas que lhe 
propor qualquer parceria, exigindo documentação que comprove todos esses requisitos, 
inclusive a averiguação diante dos órgãos que controla o funcionamento de todas elas. 
 

DIREITOS DA SEGURADORA 
 
    CLAUSULA 4) À seguradora reserva-se primeiramente o direito de buscar parceria 
com outra seguradora, juntando até três seguradoras para formar uma grande parceria. 
Reserva-se também o direito de negociar toda e qualquer dívida de qualquer consorciado de 
acordo com o prazo estabelecido em contrato, o direito de negociação com qualquer órgão 
governamental, judicial, social ou público, a respeito da forma de exclusão dos inadimplentes 
que ultrapassarem seus direitos sobre a cobertura que receberão dela, e suas obrigações 
estabelecidas em contrato. Estes limites e atos de execução serão colocados neste programa 
pelo patenteador, cabendo também aos órgãos citados nesta clausula, fazerem a parte deles, 
dando à seguradora poderes imediatos, sem que haja também qualquer abuso ou 
arbitrariedade da parte da mesma. Tudo isso por se tratar de um processo conjunto, e por todo 
este processo estar preestabelecido em contrato. 
 
    4-A) À seguradora reserva-se também o direito de receber mensalmente da administradora 
extratos e relatórios de todos os grupos que fizerem parceria, até o último mês de andamento 
do grupo. Quando se tratar de desapropriação de qualquer bem imóvel, todo o valor em atraso 
será repassado à seguradora pelo banco, se esse prazo ultrapassar 6 meses, daí pra frente o 
banco financiará esses valores para a seguradora com juros de 1% ao mês, se o imóvel for 
negociado de imediato, o prazo do repasse será de 10 dias, conforme a negociação com o 
novo cliente, a vista ou parcelado. Toda e qualquer renegociação de qualquer bem, é 
obrigação de todos os parceiros, e os valores pagos pelo novo cliente serão destinados ao 
banco, mas ficará estabelecido nas cláusulas que tratam dos direitos dos consorciados, que em 
primeiro lugar o consorciado terá o direito de negociar o seu bem, antes da desapropriação.  
 

DIREITOS DA CONSTRUTORA 
     
    CLAUSULA 5) Em primeiro lugar a construtora terá o direito de, dentro do prazo 
combinado em contrato, realizar seu trabalho da forma mais viável e como lhe convier, 
respeitando não somente o prazo em contrato, mas também todos os padrões apresentados e 
negociado com os consorciados na compra dos referidos bens. Terá também o direito de 
negociar o local, ou locais destes bens a serem construídos, antes da apresentação da proposta 
de vendas aos futuros clientes.  
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    5-A) À construtora reserva-se também o direito de financiar até 50% do investimento de 
seus  recursos  próprios  que é de 10% do valor total  da obra, e escolher qualquer instituição 
financeira, seja do banco da mesma parceria, ou de outro que oferecer melhor proposta, ou de 
qualquer órgão nacional ou internacional. A mesma também poderá escolher e buscar 
parceiros na área de construção civil, quando o investimento for muito alto e também o 
volume de mão de obras, gerando assim mais segurança para o grupo. O número de parceiros 
não poderá exceder a quantidade de quatro construtoras para a mesma obra, ficando todas 
elas, responsáveis pelas obrigações perante os parceiros e perante os consorciados do grupo. 
 
    5-B) À construtora reserva-se também o direito de receber extratos mensais, constando 
todos os dados de atualização dos valores dos bens de acordo com o índice escolhido no início 
do grupo, seja INCC ou CUB para que possa conferir os seus direitos na hora do 
parcelamento a seu favor, durante o período de construção, repassados pelo banco, e durante o 
recebimento de seus lucros. 
 

RESPONSABILIDADES ESTRE PARCEIROS 
 
    CLAUSULA 6) Em primeiro lugar, nenhum parceiro de qualquer parceria terá direito de 
interferir nas atividades de outro parceiro, preocupando assim em assumir integralmente seu 
papel naquilo que lhe diz respeito; A não ser que qualquer parceiro solicite através de 
documento, pedindo auxílio naquilo que tiver dúvida ou  necessidade da presença de outro(s) 
parceiro do grupo. 
 
    6-A) Todos os imprevistos que surgirem, com pequenas dúvidas, obstáculos inesperados, 
aperfeiçoamento em qualquer setor da parceria que requerer cuidados em qualquer decisão, 
deverá ser convocado uma reunião entre o grupo de parceiros para discutir o assunto com total 
segurança. Desde que, não venham ferir os principais aspectos do programa, nem desrespeitar 
nenhuma de suas clausulas e nem uma norma estabelecida pelo patenteador. 
 

ADMINISTRADORAS 
 
    CLAUSULA 7) Toda a administração do grupo ficará a cargo exclusivamente da 
administradora, ficando esta responsável por qualquer tipo de informação, seja pessoalmente 
com o cliente ou através de documentos que qualquer parceiro ou cliente solicitar, seja de 
qualquer natureza. Ficará também com a responsabilidade de emissão de boletas para 
pagamento, extratos mensais, semestrais, anuais, lances e qualquer documento que for de seu 
controle. Terá também total responsabilidade e total controle de prazos e limites de débitos de 
clientes inadimplentes conforme o programa apresenta, ficando a negociação do débito acima 
de 30 dias com a seguradora. Esta receberá mensalmente da administradora, todas as relações 
de consorciados em débito constando percentuais, prazos e valores atualizados, da formação 
do grupo até o seu encerramento. 
     
    7-A) Será também de total responsabilidade da administradora a especificação de cada bem 
na tabela, a realização da assembléia, que definirão as etapas de contemplações constando 
seqüentemente o número de todos os contemplados, prazo de entrega de cada grupo, 
definindo todas etapas e locais. Ficará também a cargo da administradora, o recebimento de 
todas as antecipações como lances já preestabelecidos no programa e outros, e todos outros 
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pagamentos, seja vencimentos ou pagamentos em atraso, dentro do prazo aceitável, depois 
deste prazo que é de 30 dias, é que o recebimento e a negociação serão com a seguradora. 
 
    7-B) Quando se tratar de uma parceria formada, no que diz respeito a administradora, trata-
se exclusivamente de créditos, prazos, percentuais, antecipações de todas as formas de 
pagamento, códigos referenciais constantes na tabela, especificação do tipo de bem a ser 
negociado naquele grupo. Fica definido que a administradora apresentará propostas 
detalhadas, somente referentes à administração e vendas; ficando o restante a cargo da 
construtora, que serão relacionados nas clausulas a seguir. 
 

CONSTRUTORA 
 
    CLAUSULA 8) Em qualquer grupo de parceiros, depois de feito os acertos entre todos, e a 
administradora iniciar o processo para início da formação do grupo, a construtora terá que 
imediatamente apresentar todos os detalhes das obras a serem construídas, constando todos os 
requisitos para total observação dos possíveis clientes que vierem a se interessar pela devida 
proposta como: projeto de construção, localização dos bens, aprovação do projeto, preço, 
memorial descritivo, tipo de bem, e outros itens relacionados a construção dos bens imóveis. 
 
    8-A) Para que haja competitividade justa, antes do início da formação do grupo, todas as 
construtoras serão obrigadas a aguardar que os parceiros analisem primeiro cada proposta, 
comparando a qualidade do projeto como todas as vantagens que um ou outro parceiro 
oferecer, através de sua criatividade e preços de todos os itens que levaria a formar uma 
parceria; Ficando assim descartado qualquer possibilidade de formação de cartel. Neste caso 
ganharia a construtora mais qualificada. 
 
    8-B) Qualquer construtora que vier a formar qualquer parceria, será obrigada a colaborar 
efetivamente no processo de vendas, não somente repassando sua parte de comissão 
combinado, mas também fornecendo todos seus estabelecimentos para a divulgação de todo 
trabalho que será realizado em conjunto, arcando com todo o material de apresentação dos 
bens a serem comercializados, e quando se tratar de investimento em comerciais, deverão 
todos os parceiros discutirem em reunião para o acerto de todos os detalhes. 
 

BANCOS 
 
    CLAUSULA 9) Todos os bancos que formarem uma parceria, obrigatoriamente terão que 
reservar em todas as agências um local destinado a um vendedor que a administradora quiser 
colocar. Este vendedor terá acesso a equipamentos telefônicos, computadores e demais 
dependências da agência, para realização do seu trabalho. Todo material gráfico destinado a 
apresentação do projeto nas agências bancárias, ou em qualquer local que seja, será de 
responsabilidade de todos os parceiros que formou a referida parceria; também todos estes 
custos. Todas as agências bancárias, e demais parceiros, terão que ter um canal de 
comunicação entre ambos para facilitar o andamento dos grupos. Todos terão que manter este 
canal de comunicação também com o patenteador. 
 
    9-A) Todos os bancos que formarem parcerias, serão obrigados a abrir serviço de 
pagamento de boletas a qualquer agência bancária até o décimo dia útil após o vencimento da 
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parcela daquele mês. Após os dez dias de vencimento, o pagamento só poderá ser feito na 
agência da parceria, que em nenhum caso poderá cobrar pelo serviço de autenticação 
mecânica de nenhum consorciado, dos grupos que fizer parte. Todos os pagamentos em 
qualquer rede bancária deverão ser informados, conferidos e repassados imediatamente à 
administradora do grupo. 
 
    9-B) Os valores combinados na parceria, através de contratos dos bancos para as 
construtoras, quando começar os repasses mensais, estes deverão ser feitos no máximo 4 dias 
úteis após as datas dos vencimentos das parcelas. Tanto os bancos, como administradoras e 
seguradoras, deverão estar cientes 100% de todos os repasses, para que a construtora possa 
cumprir rigorosamente o prazo de entrega dos bens, mas a responsabilidade dos repasses para 
a construtora é inteiramente dos bancos. 
 

SEGURADORAS 
 
    CLAUSULA 10) Todas as seguradoras que formarem parcerias terão que adequar 100% no 
sistema de coberturas aos parceiros e aos consorciados, pois ela será o parceiro responsável 
por todos os pagamentos em dia, que deverão chegar aos cofres do banco da parceria, para 
que comece e prossiga o processo de geração de todos os recursos. Toda e qualquer 
inadimplência do grupo será de sua inteira responsabilidade, mas também todo o direito de 
execução ou de qualquer decisão que lhe convier, a respeito de atrasos de pagamentos é de 
sua total liberdade; desde que respeite os limites colocados no programa, e aprovados pelos 
órgãos governamentais e públicos.  
 
    10-A) De acordo com o programa, o prazo máximo tolerável é de três parcelas em atraso, 
para que haja ação judicial; e para cancelamento total de qualquer consorciado, contemplado 
com ou sem o bem. Se o consorciado estiver gozando de seus direitos a respeito de seguro 
desemprego, o prazo estipulado é a partir do primeiro mês após o encerramento da cobertura, 
que está estipulada no programa, de forma explícita aos componentes do grupo. 
 
    10-B) A seguradora deverá lembrar, que não estará buscando seus lucros unicamente nos 
serviços prestados à parceria que fizer; mas de acordo com os cálculos do programa, seu 
principal retorno está nos valores que a mesma receberá mensalmente na distribuição  dos 
lucros, que é o suficiente para o pleno andamento de qualquer empresa. Também os 
percentuais estipulados no programa que a mesma cobrará mensalmente, havendo 
administração adequada, será o suficiente para ela se manter sem prejuízo, mesmo pelos 
serviços prestados. 

 
REGRA ÚNICA PARA TODOS OS PARCEIROS 

 
    CLAUSULA 11) Todos os parceiros deverão estar cientes de que em qualquer grupo de 
parceiros, a saída de qualquer um é permitido, desde que seja negociado com outra empresa 
que assumirá o lugar do parceiro que solicitar o seu desligamento da parceria. A substituição 
do novo parceiro deverá ser através de reunião com todos os parceiros, mais os dois que 
estiverem negociando a saída e entrada do novo parceiro. Para a segurança do grupo, o novo 
parceiro que se apresentar, deverá como na formação de qualquer parceria, apresentar toda 
documentação exigida, e também se submeter à averiguação dos outros parceiros do grupo, 
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sobre sua legalidade e todos os requisitos para a parceria; lembrando que qualquer parceiro 
que negociar sua saída do grupo deverá entregar 100% em dia suas atividades. 
 
    11-A) Fica frisado para todos parceiros de qualquer parceria, que o abandono de qualquer 
parceiro de suas atividades no grupo acarretará em multa equivalente a 20% do valor total das 
obras que estão sendo construídas; tendo os  parceiros  que ficaram, o direito de qualquer tipo  
de execução, referente ao ato praticado pelo desertor. Após a concretização do possível fato, o 
patenteador deverá ser informado imediatamente de todos os acontecimentos. A substituição 
do parceiro, desertor neste caso deverá se proceder da mesma forma como em uma formação 
de qualquer parceria, através de reunião entre todos, cabendo neste caso ação judicial 
 
                       CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
 
    CLAUSULA 12) As condições de negociação deste programa que estarão contidas em 
contrato, é o que o patenteador através de inúmeros cálculos encontrou como condições mais 
viáveis, lógicas, e mais equilibradas para todos os envolvidos neste processo, incluindo 
parceiros e clientes. Mas como cita a clausula de nº 30, dependem de vários fatores, cada 
cultura, cada economia, cada mercado e cada país, para que haja uma possível alteração em: 
prazos, percentuais mensais, e de antecipações, quantidade de cliente no grupo, prazos de 
entrega, etapas e outros pequenos detalhes para que haja mudanças, para adequação 
necessária. Mas fica frisado mais uma vez, nenhuma mudança poderá ocorrer por decisão que 
não seja exclusivamente do patenteador.. 
 
    12-A) Este programa está montado sobre as seguintes condições: estão contidos no 
programa todos os dados e detalhes, que o patenteador encontrou, depois de inúmeras 
pesquisas e informações com profissionais de total competência, de todos os seguimentos 
econômicos de cada parceiro. Todo programa daqui pra frente será apresentado nas clausulas 
a seguir, começando pelos cálculos matemáticos, seguidos das normas do contrato.  
 

TEORIA E NORMAS DOS CÁLCULOS PARA O PROGRAMA IM1. 
 

NESTE PERÍODO INTERROMPEM-SE OS NÚMEROS DAS CLÁUSULAS 
VOLTANDO A NUMERAÇÃO DOS ASSUNTOS POR ITENS. 

 
VALOR USADO COMO BASE PARA CÁLCULO = R$100.000,00. 

     
    ITEM 1) Para todos os grupos o fundo de reserva usado como único adicional de custo será 
equivalente a 10%, sendo 2% repassado mensalmente para a administradora desde o início 
até o final do grupo. Para geração de recursos em favor do banco será contabilizado somente 
8%. Este percentual de 10% será devolvido integralmente aos consorciados no final do grupo 
juntamente com a taxa de adesão, no Maximo 60 dias após o encerramento do grupo.   
 
    2) A taxa de adesão cobrada dos clientes na assinatura do contrato, será equivalente a 2.0% 
do valor do bem dividido em duas vezes, 1% anexo à primeira parcela e 1% no segundo mês, 
que é o intervalo do início da formação do grupo até a data da primeira assembléia. 
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    3) De acordo com pesquisas feitas pelo patenteador, o lucro líquido de um banco para outro 
entre bancos federais e particulares, é aproximadamente de 4 e 4,5% livre de captação 
financeira. Como este sistema de recursos gerados pelos consorciados isenta 100% o custo de 
captação financeira aos bancos, poderemos baixar os juros do banco cobrado aos seus clientes 
em até 15%, que ainda estaremos trabalhando com uma margem tranqüila. Neste caso vamos 
trabalhar como base de cálculos de juros líquidos em favor do banco de 4% ao mês, para 
trabalharmos sem margem de riscos para qualquer banco de qualquer parceria.  
 
    Obs: O patenteador afirma com toda certeza e convicção, que mesmo que os juros caíam 
para percentuais bem significativos, este programa poderá adaptar-se a qualquer padrão de 
taxa de juros, e em qualquer país, e também em qualquer economia, para isso o patenteador já 
tem os recursos para qualquer alteração e adaptação de qualquer natureza em tudo que diz 
respeito a este programa; tudo isso poderá ser feito sem oferecer nenhum risco a quem quer 
que seja, e nem deixar de ser um negócio 100% vantajoso e atraente a todos.   
       
    4) As etapas preestabelecidas no programa para os lances, serão dividido em três vezes 
com percentuais descritos na escala de regras, percentuais, prazos e valores. Nos lances 
serão anexos os 10% do fundo de reserva, pois estes valores serão devolvidos integralmente a 
todos os clientes que permanecerem até o fim do grupo. 
 
    5) Tanto os lances como os percentuais de amortização mensal serão de forma decrescente. 
As etapas de entrega dos bens serão divididas em três, a primeira no vigésimo mês, a segunda 
no vigésimo quinto e a terceira no trigésimo mês de andamento do grupo. Os primeiros 
contemplados pagarão equivalente a 21% como lance, os segundos equivalente a 17% e os 
terceiros equivalente a 13%, todos os lances serão pagos no sexto, e no décimo segundo mês. 
 
    6) Neste programa será usado como base de cálculo de lucro da construtora equivalente a 
40% do valor do custo total das obras. O investimento inicial bancado pelas construtoras é 
igual a 10% do valor de venda das obras. Estes 10% corresponde a 14% do valor total do 
custo das obras para as construtoras.  
 
    7) O prazo estipulado no programa é de 120 meses, o número de consorciados no grupo é 
de 360, o valor total dos bens é de R$36.000.000.00, o valor total de custo é equivalente a 
71.429% do valor dos bens, em valores serão = a R$25.714.440.00, os 10% de investimento 
sobre o valor total da obra, que é = a 14% do valor do custo totaliza R$3.600.000.00. O custo 
que o banco repassará à construtora no decorrer das obras é igual a R$22.114.440.00 dividido 
em 21 parcelas do décimo ao trigésimo mês. O valor mensal deste repasse é = a R$ 
1.053.068.55. Do décimo ao décimo segundo mês, serão repassados somente 50% deste valor 
ficando a metade das três parcelas a serem repassadas do vigésimo oitavo ao trigésimo mês. 
O valor de meia parcela é = a R$526.534.28. Os 10% de investimento inicial bancados pela 
construtora, serão restituídos a ela juntamente com as parcelas de seu lucro, dividido em 30 
meses a partir do trigésimo primeiro mês de andamento do grupo. O valor total a ser passado 
como lucro à construtora nestes 30 meses é = a R$13.885.776.00, este valor mensal será de 
R$462.859.20 mais R$13.478.40 equivalente a distribuição de lucros divididos entre os 
parceiros, totaliza R$476.337.60, corrigidos anualmente. 
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    8) Os percentuais de amortização mensal serão diminuídos a cada 4 meses até o décimo 
sexto mês, depois do décimo sétimo ao décimo oitavo, do nono mês ao trigésimo, o 
percentual de amortização será o mesmo, pois neste mês será entregue a última etapa dos bens 
parceladas em três vezes. Os percentuais estão descritos também na escala de regras, 
percentuais, prazos e valores.         
     
    9) O início das obras será a partir do terceiro mês após a realização da assembléia, mas o 
início do repasse mensal do banco para construtora iniciará no décimo mês, fica assim 
justificado o investimento inicial de 10% bancado pela construtora, para custeio das obras nos 
7 primeiros meses. Lembrando também que será creditado em favor do banco inicialmente, 
0,5% do valor total dos bens, para o fortalecimento do caixa. 
 
    10) A realização da assembléia será 30 dias após o decreto do fechamento do grupo, 
através de aviso pelo correio a todos os consorciados, constando todas as informações, com 
local e data definidos; sendo o prazo total tolerado para formação do grupo de 100 dias, com 
prazo de carência de 20 dias do fechamento do grupo até a realização da assembléia. Apesar 
das correções financeiras serem variáveis, vamos trabalhar com uma margem tranqüila de 4% 
ao mês, trabalharemos com duas correções mais o percentual de 0,5% como já foi dito, 
estaremos livres de custo de captação financeira. Ex para iniciar os cálculos: R$100.000.00 + 
8% = R$108.000.00 x 360 que é o número total de clientes no grupo, x 2% = R$777.600.00, 
lembrando que para cálculos de recursos captados pelo banco através dos clientes, dispensará 
2% do fundo de reserva, que será repassado mensalmente para a administradora.  
     
    11) As correções para atualizações de créditos, serão anualmente de acordo com normas já 
existentes, que estabelecem e definem percentuais de aumento. Os indexadores utilizados 
serão INCC ou CUB para qualquer parceria. 
 

PERCENTUAIS E PRAZOS REFERENTES A SEGUROS 
 
    12) A cobertura do seguro de vida começa a partir do primeiro dia útil, após a realização da 
assembléia, mediante a confirmação de todas as exigências do contrato, através de 
apresentação de documentos. Em caso de óbto antes da realização da assembléia, os valores 
pagos serão devolvidos corrigido, a quem for de direito receber. A não ser que os herdeiros 
optem em continuar pagando as mensalidades, e continuar no grupo; para isso, terão que 
apresentar nova documentação e fazer um novo cadastro. 
 
    13) A cobertura do seguro desemprego, inicia-se a partir de 40 dias de andamento de 
grupo, para quem estiver em dia com suas mensalidades. Em caso de utilização da cobertura, 
será obrigatória, a apresentação de todos os documentos que comprove a demissão do 
empregado ou contratado. Toda documentação estará sujeita a investigação necessária. 
 
    14) O consorciado para gozar dessa cobertura, terá que ter mais de 7 meses de carteira 
assinada no último emprego que for apresentar documentos de comprovação com carteira 
assinada como empregado, ou que seja funcionário público concursado, ou contratado por 
período acima de 2 anos, com 7 meses de serviços já prestados ao empregador. 
 



 16 

    15) A cobertura do seguro desemprego será distribuída da seguinte forma: nos quatro 
primeiros meses a cobertura será de 2 parcelas, do quinto ao  oitavo mês, de 3 parcelas, do 
nono ao décimo segundo mês, de 4 parcelas, do décimo terceiro ao décimo oitavo mês, de 5 
parcelas, do décimo nono ao trigésimo mês, de 6 parcelas, e a partir do trigésimo mês a 
cobertura será de 7 parcelas até o encerramento do grupo. 
 
    16) O intervalo de uma cobertura à outra do seguro desemprego, será da seguinte forma: do 
primeiro ao décimo segundo mês o intervalo para iniciar uma nova cobertura será de 12 
meses, do décimo terceiro ao vigésimo mês será de 11 meses, do vigésimo primeiro ao 
trigésimo mês, será de 10 meses, e após a entrega de todos os bens, feito a diluição de 
parcelas, o intervalo será de 9 meses, mas para o cliente estar apto a ter uma nova cobertura 
terá que ter permanência de 8 meses no novo emprego para iniciar uma nova cobertura.  
     
    17) O total de custos para cobertura de todos os seguros para os consorciados será da 
seguinte forma: nos quatro primeiros meses o percentual será de 0.09% do valor total, que é 
igual ao valor dos bens, do quinto ao oitavo mês de 0.085%, do nono ao décimo segundo 
mês, de  0,08% do décimo terceiro ao décimo oitavo mês de 0,075%, do décimo oitavo ao 
trigésimo mês de 0,07%, após o término das obras, feito a diluição das parcelas o percentual 
cobrado será de 0,06%. Nesses percentuais não será incluso o fundo de reserva. Fica frisado 
que a cobertura do seguro de vida será apenas a quitação do saldo devedor.    
 

INICIAR OS CALCULOS PARA PROGRAMA IM1 COM CORREÇÃO DE 4% 
 
Escala de regras, percentuais, prazos, resultados e valores.  
Valor total dos bens: R$36.000.000.00 
Fundo de reserva para correção mensal de 4% = 10% - 2% = 8% 
Prazo para todas as entregas de bens 30º mês 
Meses de entregas: 1ª entrega no 20º mês, 2ª no 25º mês, 3ª no 30º mês   
Fazer diluição de parcelas no 31º mês  
Iniciar distribuição dos lucros aos parceiros no 31º mês  
Percentual de lucro da construtora 40% mais os 6% sobre 52% na distribuição de lucros 
Percentuais de amortizações mensais: 1ª 2% - 2ª 1.5% - 3ª 1.1% - 4ª 0.85% 5º 0.7% - 6º 
0.65%, depois, fazer diluição. 
Valores das amortizações 1ª R$777.600.00 2ª R$583.200.00 3ª R$427.680.00 4ª 
R$330.480.00, 5ª R$272.160.00, 6ª R$252.720.00, após diluição R$224.640.00  
Percentuais de lances: 1º = 21% - 2º = 17% - 3º = 13% - meses: 5º mês – 10º mês – 14º mês  
Valor total de custo das obras R$25.714.440.00, percentual de 71.429% do valor total 
Investimento inicial feito pela construtora 10% = R$3.600.000.00 = 14% do custo das obras 
Prazo para o banco pagar a construtora o custo das obras 21 meses  
O início do repasse do banco para a construtora do custo das obras será no 10º mês  
Final do repasse do banco para a construtora do custo das obras será no 30º mês 
Início das obras a partir do 3º mês de andamento do grupo    
Valor do repasse mensal do custo das obras para a construtora R$1.053.068.55 
Valor para calcular as amortizações mensais, lances, distribuição de lucros R$38.880.000.00 
Valor total do lance R$6.609.600.00  
1ª parte R$3.965.760.00 2ª parte R$1.982.880.00, 3ª parte R$660.960.00 
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    Obs Conforme já relatado anteriormente, partiremos do início dos cálculos com duas 
correções mensais de 4%, devido o prazo de início da formação do grupo até a realização da 
assembléia, ser um período limitado em 4 meses, mesmo que o grupo forme antes, ainda 
estaremos trabalhando com prazos suficientes para duas correções; lembrando que os 0.5%  
repassado ao banco no início da formação do grupo, proveniente da taxa de adesão, equivale a 
varias correões iniciais. Vamos trabalhar com 0.5% do valor total inicialmente, mais duas 
correções mensais, de 4% para iniciar os cálculos. 
      
        Primeiro percentual de arrecadação mensal = 2.0% = R$777.600.00  
 
1) R$777.600.00 + 180.000.00 + 4% + 4% = 1.035.740.16 – Data da assembléia 
2) R$1.035.740.16 + 777.600.00 = 1.813.340.16 + 4% = 1.885.873.77  
3) R$1.885.873.77 + 777.600.00 = 2.663.473.77 + 4% = 2.770.012.72  
4) R$2.770.012.72 + 777.600.00 = 3.547.612.72 + 4% = 3.689.517.23  

  
                      Primeira parte = 60% do valor total = R$3.965.760.00  
                      Próximo percentual de arrecadação mensal = 1.5% = R$ 583.200.00 
 
5) R$ 3.689.517.23 + 583.200.00 + 3.965.760.00 = 8.238.477.23 + 4% = 8.568.016.32  
6) R$ 8.568.016.32 + 583.200.00 = 9.151.216.32 + 4% = 9.517.264.97   
7) R$ 9.517.264.97 + 583.200.00 = 10.100.464.97 + 4% = 10.504.483.57  
8) R$10.504.483.57 + 583.200.00 = 11.087.683.57 + 4% = 11.531.190.91  

                      Próximo percentual de arrecadação mensal = 1.1% = R$ 427.680.00 
 
9) R$11.531.190.91 + 427.680.00 = 11.958.870.91 + 4% = 12.437.225.75  
 
                       Próximo mês, segunda parte do lance = 30% = R$ 1.982.880.00 
                       Próximo mês primeiro repasse do banco para a construtora = R$ 526.534.28 
                                                   Valor equivalente a meia parcela de um repasse mensal. 
 
10) R$12.437.225.75 + 427.680.00 + 1.982.880.00 – 526.534.28 + 4% = 14.894.101.53  
11) R$14.894.101.53 + 427.680.00 – 526.534,28 = 14.795.247.25 + 4% = 15.387.057.14  
12) R$15.387.057.14 + 427.680.00 – 526.534.28 = 15.288.202.86 + 4% = 15.899.730.97 

 
                       Próximo mês repasse integral do banco para a construtora = R$1.053.068.55 
                       Próximo percentual de amortização mensal = 0.85% = R$ 330.480.00  
 
13) R$15.899.730.97 + 330.480.00 – 1.053.068.55 = 15.177.142.42 + 4% = 15.784.228.12 
                        
                        Próximo mês, terceira parte do lance = 10% = R$ 660.960.00 
 
14) R$15.784.228.12 + 330.480.00 + 660.960.00 – 1.053.068.55 + 4%16.351.503.55 
15) R$16.351.503.55 + 330.480.00 – 1.053.068.55 = 15.628.915.00 + 4% = 16.254.071.60 
16) R$16.254.071.60 + 330.480.00 – 1.053.068.55 = 15.531.483.05 + 4% = 16.152.742.38 

 
Próximo percentual de amortização mensal = 0.7% = R$ 272.160.00  
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17) R$16.152.742.38 + 272.160.00 – 1.053.068.55 = 15.371.833.82 + 4% = 15.986.707.18  
18) R$15.986.707.18 + 272.160.00 – 1.053.068.55 = 15.205.798.63 + 4% = 15.814.030.57  

 
Próximo percentual de amortização mensal = 0.65% = R$252.720.00  

 
19) R$15.814.030.57 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 15.013.682.02 + 4% = 15.614.229.30  
 

Próximo mês, primeira entrega de bens, não alterando o repasse mensal.  
 
20) R$15.614.229.30 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 14.813.880.75 + 4% = 15.406.435.98 
21) R$15.406.435.98 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 14.606.087.43 + 4% = 15.190.330.93  
22) R$15.190.330.93 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 14.389.982.37 + 4% = 14.965.581.67  
23) R$14.965.581.67 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 14.165.233.12 + 4% = 14.731.842.45  
24) R$14.731.842.45 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 13.931.493.90 + 4% = 14.488.753.65 
 

Próximo mês, Segunda entrega de bens, não alterando o repasse mensal. 
 
25) R$14.488.753.65 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 13.688.405.10 + 4% = 14.235.941.31 
26) R$14.235.941.31 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 13.435.592.76 + 4% = 13.973.016.47  
27) R$13.973.016.47 + 252.720.00 – 1.053.068.55 = 13.172.667.92 + 4% = 13.699.574.64 
 

Próximos três meses acrescentar meia parcela no repasse mensal. 
                                      Valor do repasse mensal nos próximos três meses = R$1.579.602.83 
    
28) R$13.699.574.64 + 252.720.00 – 1.579.602.83 = 12.372.691.81 + 4% = 12.867.599.48 
29) R$12.867.599.48 + 252.720.00 – 1.579.602.83 = 11.540.716.65 + 4% = 12.002.345.32 
 

 Próximo mês, terceira entrega de bens, não alterando o repasse mensal. 
 
30) R$12.002.345.32 + 252.720.00 – 1.579.602.83 = 10.675.462.49 + 4% = 11.102.480.98 
 

FIM DOS PAGAMENTOS REFERENTE AO CUSTO TOTAL DAS ÓBRAS 
RESTANDO OS 10% DO INVESTIMENTO DA CONSTRURORA 

 
    Encerram-se aqui os repasses do banco para a construtora, equivalente ao custo total das 
obras, o banco fica devendo para a construtora o valor equivalente a 10% do valor de vendas 
das obras investidos inicialmente por ela, mas que também foram devidamente corrigidos em 
40% que é o lucro estipulado para a construtora de acordo com o programa, que serão 
também anexados ao lucro que ela receberá nos próximos 30 meses. Este valor total é = a R$ 
13.885.776.00, e gerará mensalmente uma parcela de R$462.859.20 mais os R$13.478.40 
equivalente a 6.0% de 52% do valor total dos bens, e será considerado como distribuição de 
lucros em favor da construtora, para compensar o investimento inicial de 10% bancados por 
ela, totalizando R$476.337.60.  

 
INICIA-SE TAMBÉM A DILUIÇÃO DE PARCELAS, E O REPASSE DO LUCRO A 

 ATÉ O FIM DO GRUPO DURANTE 90 MESES. 
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    O novo valor de arrecadação mensal já diluído é = a R$ 224.640.00, significa 52% do 
valor total dos bens dividido por 90 meses que restam para encerrar o grupo. 
 

REIINICIA-SE A TEORIA PARA OS NOVOS CÁLCULOS CONTINUANDO 
NUMERAÇÃO ANTERIOR. 

      
    18) A divisão em percentual para  ser dividido  com os parceiros, é feito da seguinte forma: 
100% do valor a ser dividido entre parceiros, significa 52% do valor total dos bens mais 8% 
do fundo de reserva. A administradora continuará recebendo os 2% do fundo de reserva 
estipulados no início do grupo mais o percentual definido ao seu favor na divisão dos lucros. 

 
    19) Vamos começar dividindo os percentuais calculados como 100% x 52.0% que é o 
percentual do saldo devedor do grupo. Para a Administradora o percentual é de 34% dos 
52% do saldo devedor, é = a 17.68%, somados com os 2% de fundo de reserva mais 1.5% 
da taxa de adesão, destinados a administradora, totaliza o percentual de 21.18%, além disso, 
ela dividirá o pagamento das comissões com mais três parceiros, para os vendedores e 
prestadores de serviços, economizando com isso aproximadamente 3.0% de custos. Fica 
também estabelecido nesta clausula, que nenhum prestador de serviço poderá ganhar 
menos que 4.0% e os vendedores obrigatoriamente registrados, menos que 2.0% sobre 
suas vendas feitas e cadastradas.  
 
    20) Para o banco o percentual mensal é de 20% de 52% equivalente ao saldo devedor do 
grupo que será = a 10.4%, somados ao valor líquido apurado até hoje = a R$ 11.102.480.98 
valor este que corresponde a 41.47% do valor total dos bens. De acordo com o programa, o 
banco somente repassará os 10.% de fundo de reserva e 2% de adesão no final dos 90 meses 
de capitalização ao seu favor, tempo suficiente para este valor ser multiplicado várias vezes.  
 
    21) Para a seguradora, que já recebeu pelo serviço prestado, que são os percentuais dos 
seguros cobrados por ela, mas que sempre tiveram preços acessíveis, insuficiente  para obter 
lucros satisfatórios, devido  a cobertura oferecida por ela ser completa, e pela atuação  dela 
não poder permitir riscos ao grupo, e sua função ter que ser cumprida rigorosamente, por esse 
motivo ficará com dois lucros; tendo seu lucro parcelado mensalmente, percentual menor que 
os outros parceiros do grupo, equivalente a 20%, x 52% é = a 10.4%. Mas fica 100% 
garantido para qualquer seguradora, total segurança para qualquer parceria.  
 
    22) Para o patenteador, será repassado o percentual de 20% x 52.0% que é = a 10.4% do 
valor total dos bens acrescidos do fundo de reserva, o patenteador ficará com a menor parte, 
devido não ter grandes gastos operacionais, tendo gastos com o controle operacional  dos 
grupos e os demais fatores, que envolve grande responsabilidade perante todos.   
 
    23) Devido a construtora, ter que comprar todo mês novos materiais para tocar outras 
obras, na continuação de seu trabalho, ela receberá um beneficio para compensar os custos de 
reajuste de preços desses materiais. Como este programa é uma parceria em tudo, os demais 
parceiros: Administradora, Seguradora e o patenteador, receberão no primeiro mês somente 
60% do valor de suas arrecadações mensais da distribuição de lucros, e será repassado 40% 
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para a Construtora, este valor corresponde a R$66.493,44, referente as 34 parcelas dos 34 
meses de correção que falta para encerrar os repasses mensais do Banco para a construtora. 
Este valor corresponde a mais ou menos 0.5% do total do valor a ser repassado para a 
construtora, e será pago de uma só vez. Nessa atualização dispensaremos as comparações 
feitas nos cálculos que foram substituídos, em relação ao FMI, por não haver mais esse 
acordo. O percentual de 6.0% anexado ao repasse do lucro das obras, será corrigido conforme 
o repasse dos demais parceiros, conforme atualização dos bens.  
     
    24) O valor total somado dos repasses mensais para os parceiros, fica discriminado em 
valor e percentual. Para a administradora, 34% x 52.0% = a 17.68% em valor é = a R$ 
76.377.60. Para a seguradora 20.% x 52.0% = a 10.4%, em valor é = a R$44.928.00. Para o 
patenteador 20% x 52.0% = a 10.4%, em valor é = a R$44.928.00. Para o banco 20% x 
52.0% = a 10.4%, em valor é = a R$44.928.00. O total de repasses aos três parceiros mais o 
patenteador relacionados acima, exceto o banco em percentual é = a 80% do valor total da 
arrecadação mensal; em valor = R$179.712.00. Estes valores serão corrigidos na mesma 
época que as prestações mensais. O repasse para a construtora, de seus lucros será em 30 
parcelas de R$462.859.20. No primeiro repasse, será anexado à parcela única de 
R$66.493.44, equivalente aos 30 meses de correção repassados pelos parceiros. O valor total 
do repasse mensal será de R$642.571.20, equivalente ao lucro de todos os parceiros. 
 
    25) O valor total líquido que sobrou para o banco após o repasse do custo total das obras, 
para gerar novas correções através de 4% mensal estipulado pelo programa, é de R$ 
11.102.480.98. Este valor + R$224.640.00 – R$642.571.20 é = a R$10.684.549.78 x 4% é = 
a R$427.381.99, somado aos valores de arrecadação mensal que é de R$224.640.00 totaliza o 
valor de R$652.021.99. Este é o valor bruto de arrecadação mensal do grupo no primeiro mês, 
a partir desta data. Essa é a regra para a continuação dos cálculos.   
     
    26) Será contabilizando mensalmente em favor do banco  R$44.928.00, este é o valor 
líquido a seu favor, a ser acrescentado mensalmente à capitalização dos R$11.102.480.98 até 
o final dos 60 meses, que é o final do repasse dos lucros, em favor da construtora. A partir 
desta data o banco quitou 100% seu débito perante a construtora relacionado ao custo das 
obras, ficando unicamente a ser repassado a ela até o fim do grupo, os valores mensais de 
R$13.478.40 equivalente a distribuição dos lucros, juntamente com o lucro dos parceiros mais 
o patenteador, que se iniciou com R$179.712.00. 
 
    27) Depois de finalizado todos os repasses, do banco para a construtora, e os demais 
parceiros, mais o patenteador, o banco ficará devendo aos consorciados unicamente os valores 
da taxa de adesão, e do fundo de reserva conforme citado no programa. Estes valores, 
calculados no dia de hoje é = a R$4.320.000.00 que de acordo com o programa será 
devolvido aos consorciados no período de até 90 dias após o encerramento do grupo.  
     
    28) Fica claro, e de acordo com o programa, que o lucro maior ficará com os bancos, mas 
depende mais deles, que fará a transformação dos recursos de capitação financeira, que são os 
valores mensais pagos pelos consorciados, para que haja total sucesso nas parcerias; e é justo 
que eles fiquem com a maior parte, de algo em que tantos foram beneficiados; e também 
devido a maior responsabilidade ficar nas mãos deles, pois o sucesso de todo esse trabalho em 
conjunto   dependerá  primeiro da competência dos bancos, e sobretudo de uma boa parceria.  
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    29)  O valor de arrecadação mensal = a R$224.640.00 será até o fim do grupo, tendo 
somente as correções de atualização de créditos. A partir deste ponto serão iniciados 
novamente os cálculos matemáticos, que serão apresentados para a comprovação dos 
resultados positivos que serão contabilizados no programa, somente nos próximos 30 meses, 
pois a partir do 61º mês, o repasse do banco para os parceiros será tão insignificante perante a 
arrecadação e capitalização, que não será mais necessário a continuação dos cálculos. 
 

VALORES PARA REINICIAÇÃO DOS CÁLCULOS 
 
Valor líquido apurado anteriormente pelo banco = a R$11.102.480.98 
Valor líquido dos lucros de arrecadação mensal do banco = a R$44.928.00  
Capitalização mensal inicial em favor do banco = R$427.381.99 
Arrecadação mensal = R$224.640.00, mais capitalização de 4% ao mês = a R$652.021.99 
Repasse total mensal nos próximos 30 meses = a R$642.571.20 
Repasse aos parceiros da distribuição de lucros, valor total = R$179.712.00  
 
31)R$11.102.480.98 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.684.549.78 + 4% = 11.111.931.77 
32)R$11.111.931.77 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.694.000.57 + 4% = 11.121.760.59  
33)R$11.121.760.59 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.703.829.39 + 4% = 11.131.982.57 
34)R$11.131.982.57 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.714.051.37 + 4% = 11.142.613.42  
35)R$11.142.613.42 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.724.682.22 + 4% = 11.153.669.51  
36)R$11.153.669.51 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.735.738.31 + 4% = 11.165.167.84  
37)R$11.165.167.84 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.747.236.64 + 4% = 11.177.126.11 
38)R$11.177.126.11 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.759.194.91 + 4% = 11.189.562.70  
39)R$11.182.562.70 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.771.631.50 + 4% = 11.202.496.76  
40)R$11.202.496.76 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.784.565.56 + 4% = 11.215.948.19  
41)R$11.215.948.19 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.798.016.98 + 4% = 11.229.937.66  
42)R$11.229.937.66 + 224.640.00 – 642.571,20 = 10.812.006.46 + 4% = 11.244.486.72  
43)R$11.244.486.72 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.826.555.52 + 4% = 11.259.617.74  
44)R$11.259.617.74 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.841.686.54 + 4% = 11.275.354.01  
45)R$11.275.354.01 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.857.422.81 + 4% = 11.291.719.72  
46)R$11.291.719.72 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.873.788.52 + 4% = 11.308.740.06  
47)R$11.308.740.06 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.890.808.86 + 4% = 11.326.441.22 
48)R$11.326.441.22 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.908.510.02 + 4% = 11.344.850.42  
49)R$11.344.850.42 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.926.919.22 + 4% = 11.363.995.99  
50)R$11.363.995.99 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.946.064.79 + 4% = 11.383.907.38  
51)R$11.383.907.38 + 224.640.00 – 642.571,20 = 10.965.976.20 + 4% = 11.404.615.23  
52)R$11.404.615.23 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.986.684.03 + 4% = 11.426.151.39  
53)R$11.426.151.39 + 224.640.00 – 642.571.20.= 11.008.220.19 + 4% = 11.448.548.99  
54)R$11.448.548.99 + 224.640.00 – 642.571.20 = 11.030.617.79 + 4% = 11.471.842.51  
55)R$11.471.842.51 + 224.640.00 – 642.571.20 = 11.053.911.31 + 4% = 11.496.067.76  
56)R$11.496.067.76 + 224.640.00 – 642.571.20 = 10.078.136.56 + 4% = 11.521.262.02  
57)R$11.521.262.02 + 224.640.00 – 642.571,20 = 11.103.330.82 + 4% = 11.547.464.05  
58)R$11.547.464.05 + 224.640.00 – 642.571.20 = 11.129.532.85 + 4% = 11.574.714.17  
59)R$11.574.714.17 + 224.640.00 – 642.571.20 = 11.156.782.97 + 4% = 11.603.054.28  
60)R$11.603.054.28 + 224.640.00 – 642.571.20 = R$11.185.123.08 = 31.0697%  
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ENCERRAMENTO DO REPASSE TOTAL PARA A CONSTRUTORA 

FIM DE TODOS OS CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
     
    30)  Encerram-se aqui todos os repasses do banco para a construtora, incluindo total de 
custos e lucros conforme citados, sendo o lucro da construtora somado aos seus 10% de 
investimento inicial, totaliza-se o valor de R$13.885.776.00, ficando o banco devendo a 
construtora, somente a  participação dos lucros que é de 6.0% x 52.0% do total dos bens, 
estes 6% x 52.0% é =  3.12%, que seria um lucro liquido extra além do lucro de 40.0% 
preestabelecido no programa. O lucro liquido total em favor da construtora é = a 43.12%. 
 
    31)  Resta a ser repassado unicamente o fundo de reserva, e os 2% da taxa de adesão aos 
consorciados do grupo, valor este que será pago de uma única vez, podendo ser dividido no 
máximo em duas vezes. Mensalmente só resta ao banco como repasse mensal o valor 
equivalente aos lucros dos três parceiros mais o patenteador conforme já calculado, no valor 
de R$179.712.00 = 80% da arrecadação mensal das contribuições dos consorciados. Estes 
valores conforme já citado terão a mesma correção, conforme as parcelas dos consorciados. 
 
    32)  Daqui pra frente encerram-se os cálculos matemáticos, porque já é o suficiente para 
saber que, até o final do grupo, a receita é muitas vezes maior que as despesas, para o banco 
fazer o restante dos repasses. O valor líquido apurado em favor do banco nesta data é de 
R$11.185.123.08, a capitalização financeira estipulada em 4% conforme o programa, neste 
primeiro mês é = a R$447.404.92, mais a arrecadação mensal, que é de R$ 224.640.00 
totaliza o valor de R$672.044.92, menos R$179.712.00 que é o lucro mensal dos parceiros. A 
receita líquida mensal do banco no primeiro mês é = a R$492.332.92; e aumentará mês a mês.    
 
    33) Sendo o fundo de reserva e os 2% da taxa de adesão, a única devolução  restante, fica 
comprovado para qualquer banco que daqui pra frente, com a capitalização mensal dos 
valores acumulados em favor do banco, despensa a continuação dos cálculos; e os 
R$4.320.000.00 se torna insignificante perante o valor final de capitalização deste montante.           
 
    Encerram-se aqui todos os cálculos para qualquer constatação.  Fica claro também para 
todos os outros parceiros do grupo que este programa nos oferece muito mais segurança e 
vantagens que qualquer grupo de consórcio convencional, e a construtora estará recebendo 
também seus lucros com muito mais segurança, também com lucros maiores e custos menores 
em todos os sentidos, e terá a cobertura dos outros parceiros, e estará confiando seu lucro nas 
mãos de uma grande instituição financeira, juntamente com os demais parceiros, ainda 
contando com renda mensal da distribuição dos lucros.  
 

 
FIM DOS CÁLCULOS DO PROGRAMA IM1 COM AORREÇÃO DE 4% 

 
 

Antes do reinicio das cláusulas, será apresentado os cálculos com correção de 3.3%. 
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APRESENTAREMOS AGORA OS CÁLCULOS PARA OS PAÍSES COM TAXAS DE 
JUROS MENORES, OU PAÍSES DE PRIMEIRO MUNDO, COM ECONOMIA 

ESTABILIZADA. 
 
     
    Conforme observação feita pelo patenteador referente a taxas de juros citado na pagina 24 
do programa ATM1 com correção financeira de 4% praticadas pelos bancos no Brasil, e de 
acordo com informações colhidas e analisados pelo patenteador, faremos uma comparação 
para encontrarmos a taxa de juros adequada e compatível com os países com taxas juros 
menores, com economia estabilizada, que são os países de primeiro mundo. Baseado nestas 
informações, inclusive até divulgadas em rede de televisão por pessoas renomadas e com 
certeza com autoridade para isso, afirmando que o lucro liquido dos bancos de países de 
primeiro mundo é aproximadamente de 75% do lucro liquido dos bancos no Brasil, é que o 
patenteador teve segurança para desenvolver esse programa para esses países. Sendo o lucro 
liquido dos bancos no Brasil em média de 4 a 4.5% usaremos a média de 4.25%, x 75% = 
3.187% somados ao percentual de captação financeira que é aproximadamente 0.7% nesses 
países, chegaremos ao percentual de 3.887%, tiramos 15% como margem de risco, e 
encontraremos então 3.304%. Trabalharemos então com o percentual de 3.3% ao mês.  

 
 

CÁLCULOS DO PROGRAMA IM1. COM CORREÇÃO FINANCERRA DE 3.3% 
 

 
SERÃO ANEXADOS AO PROGRAMA IM1, E IM1/2 SOMENTE A PARTE DE 

CÁLCULOS, DEVIDO AS NORMAS SEREM AS MESMAS PARA QUALQUER PAÍS, E 
EM QUALQUER ECONOMIA 

 
Dispensaremos aqui a cifra do Real, por tratar de varias moedas, usaremos então: xx 
 

VALOR UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULOS = xx100.000.00 
DURAÇÃO DO GRUPO 120 MESES 360 CONSORCIADOS. 

 
 

INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA COMPROVAÇÃO DOS RESULTADOS. 
 

   Teoria e normas dos cálculos matemáticos. Voltando numeração dos assuntos por itens 
 
    Obs Conforme já relatado anteriormente, partiremos do início dos cálculos com duas 
correções mensais de 3.3%, devido o prazo de início da formação do grupo até a realização 
da assembléia, ser um período limitado em 4 meses, mesmo que o grupo forme antes, ainda 
estaremos trabalhando com prazos suficientes para duas correções; lembrando que aqui será 
repassado o percentual de 1% ao banco no início da formação do grupo, proveniente da taxa 
de adesão, equivale a mais de dez correções mensais, inicialmente. Vamos trabalhar com este 
1%, mais duas correções mensais, para iniciar os cálculos. 
 

ESCALA DE REGRAS, PERCENTUAIS, PRAZOS, RESULTADOS E VALORES. 
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Fundo de reserva para correção mensal de 3.3% = 11.5%, para cálculo 10% 
Repasse para administradora como parte do fundo de reserva = 1.5%  
Prazo para todas as entregas de bens 30º mês   
Meses de entregas: 1ª entrega no 20º mês, 2ª no 25º mês, 3ª no 30º mês    
Fazer diluição de parcelas no 31º mês  
Iniciar distribuição dos lucros aos parceiros no 31º mês  
Percentual de lucro da construtora 40% mais os 5.25% sobre 52% na distribuição de lucros 
Percentuais de amortizações mensais: 1ª 2.0%, 2ª 1.5%, 3ª 1.1%, 4ª 0.85%, 5ª 0.7%, 6ª 
0.65% depois diluição de parcelas. 
Valores das amortizações mensais: 1ª xx792.000.00 – 2ª xx594.000.00 – 3ª xx435.600.00 – 4ª 
xx336.600.00 – 5ª xx277.200.00 – 6ª xx257.400.00 – diluição xx228.800.00 
Percentual do lance total = 17%, divididos em três: 1º = 20.5%, 2º = a 17%, 3º = a 13.5%. 
1º lance no 4º mês 2º no 10º mês 3º 14º mês  
Valor total do lance = xx6.732.000.00 1ª parte = xx3.702.600.00 2ª parte = 2.019.600.00, 3ª 
parte = xx1.009.800.00 
Valor total dos bens: xx36.000.000.00 Valor total de custo das obras xx25.714.440.00 
percentual de 71.429% do valor total 
Investimento inicial feito pela construtora 10% = xx3.600.000.00 = 14% do custo das obras 
Valor a ser parcelado em 23 meses do banco para a construtora xx22.114.440.00  
Prazo para o banco pagar a construtora o custo das obras 24 meses  
O início do repasse do banco para a construtora do custo das obras será no 10º mês  
Final do repasse do banco para a construtora do custo das obras será no 33º mês 
Valor do repasse mensal do custo das obras para a construtora xx921.435.00 
Início das obras a partir do 3º mês de andamento do grupo    
Valor para calcular as amortizações mensais, lances, distribuição de lucros xx39.600.000.00 
Lance total = xx6.732.000.00     
Primeira parte = xx3.702.600.00, segunda = xx2.187.900.00, terceira = xx841.500.00 
     
            Primeiro percentual de amortização mensal = 2.0% = xx792.000.00 
 
1) xx 792.000,00 + 360.000.00 + 3,3% + 3,3% = 1.229.286.53 – data da assembléia 
2) xx  1.229.286.53 + 792.000.00 = 2.021.286.53 + 3,3% = 2.087.988.98 
3) xx  2.087.988.98 + 792.000.00 = 2.879.988.98 + 3,3% = 2.975.028.62 
     
            Próximo mês primeira parte do lance = 55% do total = xx3.702.600.00   
 
4) xx 2.975.028.62 + 792.000.00 + 3.702.600.00 = 7.469.628.62 + 3,3% = 7.716.126.36  
   
            Próximo percentual de amortização mensal = 1.5% = xx594.000.00 
  
5) xx 7.716.126.36 + 594.000.00 = 8.310.126.36 + 3,3% = 8.584.360.53  
6) xx 8.584.360.53 + 594.000.00 = 9.178.360.53 + 3,3% = 9.481.246.43  
7) xx 9.481.246.43 + 594.000.00 = 10.075.246.43 + 3,3% = 10.407.729.56  
8) xx 10.407.729.56 + 594.000.00 = 11.001.729.56 + 3,3% = 11.364.786.63  
     
            Próximo percentual de amortização mensal = 1.1% = xx435.600.00 
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9) xx 11.364.786.63 + 435.600.00 = 11.800.386.63 + 3,3% = 12.189.799.39  
 
            Primeiro mês de repasse do banco para a construtora, meia parcela = xx460.717.50 
                    Próximo mês segunda parte do lance = 32.5% = xx2.187.900.00  
 
10) xx 12.189.799.39 + 435.600.00 + 2.187.900.00 – 460.717.50 = ... + 3,3% = 14.826.217.09  
11) xx 14.826.217.09 + 435.600.00 – 460.717.50 = 14.801.099.59 + 3,3% = 15.289.535.88  
12) xx 15.289.535.88 + 435.600.00 – 460.717.50 = 15.264.418.38 + 3,3% = 15.768.144.18  
 
            Próximo mês repasse de uma parcela inteira = xx921.435.00 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 0,85% = xx336.600.00 
 
13) xx 15.768.144.18 + 336.600.00 – 921.435,00 = 15.183.309.18 + 3,3% = 15.684.358.39  
 
            Próximo mês terceira parte do lance = 12.5% = xx841.500.00 
 
14) xx 15.684.358.39 + 336.600.00 + 841.500.00 – 921.435.00 = ...+ 3,3% = 16.467.077.16  
15) xx 16.467.077.16 + 336.600.00 – 921.435,00 = 15.882.242.16 + 3,3% = 16.406.356.15  
16) xx 16.406.356.15 + 336.600.00 – 921.435,00 = 15.821.521.15 + 3,3% = 16.343.631.35  
 
            Próximo percentual de amortização mensal = 0.7% = xx277.200.00 
 
17) xx 16.343.631.35 + 277.200.00 – 921.435,00 = 15.699.396.35 + 3,3% = 16.217.476.43  
18) xx 16.217.476.43 + 277.200.00 – 921.435,00 = 15.573.241.43 + 3,3% = 16.087.158.40  
 
            Próximo percentual de amortização mensal = 0.65% = xx257.400.00 
 
19) xx 16.087.158.40 + 257.400.00 – 921.435,00 = 15.423.123.40 + 3,3% = 15.932.086.47  
     
            Próximo mês, primeira etapa de entrega de bens, não alterando o repasse mensal 
 
20) xx 15.932.086.47 + 257.400.00 – 921.435,00 = 15.268.051.47 + 3,3% = 15.771.897.17  
21) xx 15.771.897.17 + 257.400.00 – 921.435,00 = 15.107.862.17 + 3,3% = 15.606.421.62  
22) xx 15.606.421.62 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.942.386.62 + 3,3% = 15.435.485.38  
23) xx 15.435.485.38 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.771.450.38 + 3,3% = 15.258.908.24 
24) xx 15.258.908.24 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.594.873.24 + 3,3% = 15.076.504.06  
     
            Próximo mês segunda etapa de entrega de bens não alterando o repasse mensal 
 
25) xx 15.076.504.06 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.412.469.06 + 3,3% = 14.888.080.54  
26) xx 14.888.080.54 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.224.045.54 + 3,3% = 14.693.439.04  
27) xx 14.693.439.04 + 257.400.00 – 921.435,00 = 14.029.404.04 + 3,3% = 14.492.374.38  
28) xx 14.492.374.38 + 257.400.00 – 921.435,00 = 13.828.339.38 + 3,3% = 14.284.674.57  
29) xx 14.284.674.57 + 257.400.00 – 921.435,00 = 13.620.639.57 + 3,3% = 14.070.120.68  
 
Próximo mês terceira etapa de entrega de bens, não alterando o repasse mensal 
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30) xx 14.070.120.68 + 257.400.00 – 921.435.00 = 13.406.085.68 + 3,3% = 13.848.486.51  
 
            Fim de todas as entregas de bens. 
    
Próximos três meses acrescentar meia parcela no repasse mensal  
Valor da meia parcela = xx 460.717.50 valor do repasse à construtora = xx1.382.152.50 
Fazer diluição de parcelas, valor de arrecadação = xx228.800.00 
Distribuição de lucros para a construtora = xx 11.440.00 
Iniciar também a distribuição de lucros a todos os parceiros. Valor total = xx173.888.00 
Valor total do repasse nos próximos três meses = xx1.556.040.50   
 
31) xx 13.848.486.51 + 228.800.00 – 1.556.040.50 = 12.521.246.01 + 3,3% = 12.934.447.13  
32) xx 12.934.447.13 + 228.800.00 – 1.556.040.50 = 11.607.206.63 + 3,3% = 11.990.244.44  
33) xx 11.990.244.44 + 228.800.00 – 1.556.040.50 = 10.663.003.94 + 3,3% = 11.014.883.07 
  

FIM DOS PAGAMENTOS REFERENTE AO CUSTO TOTAL DAS ÓBRAS 
RESTANDO OS 10% DO INVESTIMENTO DA CONSTRURORA 

 
    Encerram-se aqui os repasses do banco para a construtora, equivalente ao custo total das 
obras, o banco fica devendo para a construtora o valor equivalente a 10% do valor de vendas 
das obras investidos inicialmente por ela, mas que também foram devidamente corrigidos em 
40% que é o lucro estipulado para a construtora de acordo com o programa, que serão 
também anexados ao lucro que ela receberá nos próximos 34 meses. Este valor total é = a xx 
13.885.776.00, e gerará mensalmente uma parcela de xx408.405.17 mais xx11.440.00 
equivalente a 5.0% de 52% do valor total dos bens, e será considerado como distribuição de 
lucros em favor da construtora, até o fim do grupo; para compensar o investimento inicial de 
10% bancados por ela, totalizando xx419.845.17  
 

REINICIA-SE TAMBÉM A, O REPASSE DO LUCRO A TODOS OS PARCEIROS 
DO GRUPO. ATÉ O FIM DO GRUPO DURANTE 88 MESES. 

 
    O novo valor de arrecadação mensal já diluído é a = xx228.800.00, significa 52.0% do 
valor total dos bens, dividido por 90 meses, que é o prazo para encerrar o grupo; já tendo 
sido repassado 2 meses. 
 

INICIAM-SE NOVAMENTE OS CÁLCULOS, CONTINUANDO NUMERAÇÃO 
ANTERIOR 

     
    18) A divisão em percentual para  ser dividido  com os parceiros, é feito da seguinte forma: 
100% do valor a ser dividido entre parceiros, significa 52.0% do valor total dos bens mais 
10% do fundo de reserva. A administradora continuará recebendo 1.5% do fundo de reserva 
estipulados no início do grupo, mais o percentual definido ao seu favor na divisão dos lucros. 
 
    19) Vamos começar dividindo os percentuais e valores de 100% dos créditos x 52.0% que 
é o percentual do saldo devedor do grupo. Para a administradora o percentual é de 34.5% 
dos 52.0% do saldo devedor, é = a 17.94%, somados com os 1.5% de fundo de reserva mais 
1.% de taxa de adesão, destinados a administradora, totaliza o percentual de 20.44%, além 
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disso, ela dividirá o pagamento das comissões com mais três parceiros, para os vendedores e 
prestadores de serviços, economizando com isso aproximadamente 3.0% de custos. Fica 
também estabelecido nesta clausula, que nenhum prestador de serviço poderá receber 
menos que 4.0% e os vendedores obrigatoriamente registrados, menos que 2.0% sobre 
suas vendas feitas e cadastradas, parcelado no Maximo em duas vezes.  
  
    20) Para o banco o percentual mensal é de 24% dos 52.0% equivalente ao saldo devedor 
do grupo que será = a 12.48%, somados ao valor líquido apurado até o momento = 30.596%  
= a xx11.014.883.07, valor este que corresponde a 43.076% do valor total dos bens na data de 
hoje sem nenhuma correção.  
     
    21) Para a seguradora, o percentual será menor que os outros parceiros do grupo; = a 
18.25%,  x  52.0% é = a 9.49%. Isso devido ela já ter recebido pelo serviço prestado, que são 
os percentuais dos seguros cobrados mensalmente. Esses seguros sempre tiveram preços 
acessíveis, o suficiente apenas para obter uma pequena margem de lucros, devido a cobertura 
oferecida ser total, também por ela não poder permitir riscos ao grupo, e sua função ter que 
ser cumprida rigorosamente. Mas fica 100% garantido para qualquer seguradora, total 
segurança em qualquer parceria.       
     
    22) Para o patenteador, será repassado o percentual de 18.25% x 52.0% que é = a 9.49% 
do valor total dos bens acrescidos também do fundo de reserva, o patenteador ficará com a 
menor parte, devido não ter grandes gastos operacionais, tendo gastos com o controle 
operacional  dos grupos e demais fatores, que envolve grande responsabilidade perante todos.   
 
    23) Devido a construtora, ter que comprar todo mês novos materiais para tocar outras 
obras, na continuação de seu trabalho, ela receberá um beneficio para compensar os custos de 
reajuste de preços desses materiais. Como este programa é uma parceria em tudo, os demais 
parceiros: Administradora, Seguradora e patenteador, receberão no primeiro mês somente 
60% do valor de suas arrecadações mensais da distribuição de lucros, e será repassado 40% 
para a Construtora, este valor corresponde a xx64.997.20, referente as 34 parcelas dos 34 
meses de correção que falta para encerrar os repasses mensais do Banco para a construtora. 
Este valor corresponde a mais ou menos 0.5% do total do valor a ser repassado a ela, e será 
pago de uma só vez. Nessa atualização dispensaremos as comparações feitas nos cálculos que 
foram substituídos, em relação ao FMI, por não haver mais esse acordo, e devido o índice de 
inflação hoje ser menor. O percentual de 5.0% anexado ao repasse do lucro das obras será 
corrigido conforme o repasse dos demais parceiros, conforme atualização dos bens.  
      
    24) O valor total somado dos repasses mensais para os parceiros, fica discriminado em 
valor e percentual. Para a administradora, 34.5% x 52.0% = a 17.94% em valor = a xx 
78.936.00. Para a seguradora 18.25% x 52.0% = a 9.49%, em valor = a R$41.756.00. Para o 
patenteador 18.25% x 52.0% = a 9.49%, em valor = a xx41.756.00. Para o banco 24% x 
52.0% = a 12.48%, em valor = a xx54.912.00. Total de repasse aos três parceiros mais o 
patenteador relacionados acima, exceto o banco em percentual = a 76.0% do valor total da 
arrecadação mensal; em valor xx173.888.00. Estes valores serão corrigidos na mesma época 
que as prestações mensais. O repasse para a construtora, de seus lucros será em parcelas de 
xx419.845.17 na primeira parcela será anexo a parcela única de xx64.997.20, equivalente aos 
34 meses de correção repassados pelos parceiros; mantendo o valor do repasse total, por 
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ser parte do lucro dos outros parceiros; continuando com o valor de xx582.293.17 
equivalente ao lucro de todos os parceiros. 
 
    25) O valor total líquido que sobrou para o banco após o repasse do custo total das obras, 
para gerar novas correções através dos 3.3% estipulado pelo programa, é de xx 
11.014.883.07, este valor, mais a arrecadação mensal, menos o primeiro repasse mensal, x 
3.3% é = a xx351.825.87 somado aos valores da primeira arrecadação mensal que é de 
xx228.800.00 totaliza o valor de xx580.625.87. Este é o valor bruto de arrecadação mensal do 
grupo no primeiro mês.   
 
    26) Iniciaremos os novos cálculos utilizando o valor de xx11.014.883.07, mais o valor de 
arrecadação mensal de xx228.800.00, menos o repasse mensal de xx582.293.17 e 
encontraremos o valor de xx351.825.87, somado ao valor de arrecadação mensal de 
xx228.800.00, chegaremos ao valor de xx580.625.87. Esse é o valor de arrecadação bruta 
inicialmente, que mudará mês a mês. Essa é a forma de reiniciar os cálculos. Os xx54.912.00 
que é a arrecadação mensal líquida em favor do banco, será acrescentado mensalmente à 
capitalização dos xx11.014.883.07, até o final do 67º mês, que é o final do repasse dos lucros, 
em favor da construtora. A partir desta data o banco quitou 100% seu débito perante a 
construtora, ficando unicamente a serem repassados a ela até o fim do grupo os valores 
equivalentes a distribuição dos lucros, juntamente com os demais parceiros, mais o 
patenteador, que se iniciou com xx173.888.00, atualizados conforme a atualização dos 
créditos.   
 
    27) Depois de finalizados todos os repasses, para a construtora e demais parceiros, o banco 
ficará  devendo unicamente, os valores do fundo de reserva de 11.5%, juntamente com os 2% 
da taxa de adesão aos consorciados conforme citado no programa. Estes valores, calculados 
no dia de hoje é = a xx4.680.000.00 que de acordo com o programa será devolvido aos 
consorciados no período de até 60 dias após o encerramento do grupo. 
 
    28) De acordo com o programa, fica claro, que o lucro maior, ficará com os bancos, mas 
depende mais deles que fará a transformação dos recursos de capitação financeira, que são os 
valores mensais pagos pelos consorciados, para que haja total sucesso nas parcerias; e é justo 
que eles fiquem com a maior parte, de algo em que tantos foram beneficiados; e também 
devido a maior responsabilidade ficar nas mãos deles, pois o sucesso de todo esse trabalho em 
conjunto  dependerá  primeiro da competência dos bancos, e sobretudo de uma boa parceria.  
 
    29) O valor de arrecadação mensal = a xx228.800.00 será até o fim do grupo, tendo 
somente as correções de atualização de créditos. A partir deste ponto serão iniciados 
novamente os cálculos mensais, que serão apresentados para a comprovação dos resultados 
positivos que serão contabilizados no programa, somente nos próximos 34 meses, pois a partir 
do 67º mês, o repasse do banco para os parceiros, será tão insignificante perante a arrecadação 
e capitalização, que não será mais necessária a continuação dos cálculos. 
 

VALORES PARA REINICIAÇÃO DOS CÁLCULOS 
 
Valor total a ser repassado para a construtora = a xx13.885.776.00 
Valor líquido apurado anteriormente pelo banco = a xx11.014.883.07 



 29 

Arrecadação no 1º mês, de capitalização de 3.3% mais arrecadação mensal = xx580.625.87  
Repasse total mensal nos próximos 34 meses = a xx582.293.17 
Valor líquido do lucro de arrecadação mensal do banco = a xx54.912.00 mais a capitalização 
do total líquido mensal, inicialmente = xx351.825.87, o total a seu favor é = a xx406.737.87 
Repasse aos parceiros da distribuição de lucros, valor total = xx173.888.00 
 

 
REINICIO DOS CÁLCULOS PARA FAZER O REPASSE DO LUCRO QUE 

SOBROU PARA A CONTRUTORA APÓS O TERMINO DAS OBRAS 
 
34) xx 11.014.883.07 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.661.389.90 + 3,3% = 11.013.215.77 
35) xx 11.013.215.77 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.659.722.60 + 3,3% = 11.011.493.44 
36) xx 11.011.493.44 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.658.000.27 + 3,3% = 10.009.714.28 
37) xx 11.009.714.28 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.656.221.11 + 3,3% = 11.007.876.41 
38) xx 11.007.876.41 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.654.383.24 + 3,3% = 11.005.977.88 
39) xx 11.005.977.88 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.652.484.71 + 3,3% = 11.004.016.71 
40) xx 11.004.016.71 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.650.523.54 + 3,3% = 11.001.990.81 
41) xx 11.001.990.81 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.648.497,64 + 3,3% = 10.999.898.07 
42) xx 10.999.898.07 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.646.404.90 + 3,3% = 10.997.736.26 
43) xx 10.997.736.26 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.644.243.09 + 3,3% = 10.995.503.11 
44) xx 10.995.503.11 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.642.009.94 + 3,3% = 10.993.196.27  
45) xx 10.993.196.27 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.639.703.10 + 3,3% = 10.990.813.30  
46) xx 10.990.813.30 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.637.320.13 + 3,3% = 10.988.351.69  
47) xx 10.988.351.69 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.634.858.52 + 3,3% = 10.985.808.85 
48) xx 10.985.808.85 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.632.315.68 + 3,3% = 10.983.182.10 
49) xx 10.983.182.10 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.629.688.93 + 3,3% = 10.980.468.67  
50) xx 10.980.468.67 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.626.975.50 + 3,3% = 10.977.665.69  
51) xx 10.977.665.69 + 228.800.00 – 582.293.17 = 10.624.172.52 + 3,3% = 10.974.770.21  
52) xx 10.974.770.21 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.621.277.04 + 3,3% = 10.971.779.18  
53) xx 10.971.779.18 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.618.286.01 + 3,3% = 10.968.689.45  
54) xx 10.968.689.45 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.615.196.28 + 3,3% = 10.965.497.76  
55) xx 10.965.497.76 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.612.004.59 + 3,3% = 10.962.200.74  
56) xx 10.962.200.74 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.608.707.57 + 3,3% = 10.958.794.92     
57) xx 10.958.794.92 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.605.301.75 + 3,3% = 10.955.276.71  
58) xx 10.955.276.71 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.601.783.54 + 3,3% = 10.951.642.39  
59) xx 10.951.642.39.+ 228.800,00 – 582.293.17 = 10.598.149.22 + 3,3% = 10.947.888.15  
60) xx 10.947.888.15 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.594.394.98 + 3,3% = 10.944.010.01     
61) xx 10.944.010.01 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.590.516.84 + 3,3% = 10.940.003.90  
62) xx 10.940.003.90 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.586.510.73 + 3,3% = 10.935.865.58  
63) xx 10.935.865.58 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.582.372.41 + 3,3% = 10.931.590.70  
64) xx 10.931.590.70 + 228.800,00 – 582.293.17 = 10.578.097.53 + 3,3% = 10.927.174.75  
65) xx 10.927.174.75 + 228.800.00 – 582.293.17 = 10.573.681.58 + 3.3% = 10.922.613.07 
66) xx 10.922.613.07 + 228.800.00 – 582.293.17 = 10.569.119.90 + 3.3% = 10.917.900.86 
67) xx 10.917.900.86 + 228.800.00 – 582.293.17 = xx10.564.407.68. = 29.345%  
 

NCERRAMENTO DO REPASSE ETOTAL PARA A CONSTRUTORA. 
FIM DE TODOS OS CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
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    30) Encerra-se aqui todos os repasses do banco para a construtora, incluindo total de custos 
e lucros conforme citados, sendo o lucro da construtora somados aos seus 10% de 
investimento inicial, que somava o valor de xx13.885.776.00 ficando o banco devendo a 
construtora, somente a  participação dos lucros que é de 5.25% sobre 52.0% o total dos 
bens,acrescidos do fundo de reserva; este valor x 52.0% é = 2.73%, = xx12.012.00 que seria 
um lucro liquido extra além do lucro de 40.0% preestabelecido no programa. 
 
    31) Resta a ser repassado unicamente o fundo de reserva e os 2% de adesão aos 
consorciados do grupo, valor este que será pago de uma única vez, podendo ser dividido no 
máximo em duas vezes. Mensalmente só resta ao banco como repasse mensal o valor 
equivalente aos lucros dos três parceiros mais o patenteador conforme já calculado, no valor 
de xx173.888.00 = 76% da arrecadação mensal das contribuições dos consorciados. Estes 
valores conforme já citado terão a mesma correção, conforme as parcelas dos consorciados. 
De acordo com o programa, o banco somente repassará esses valores no final dos 88 meses de 
capitalização ao seu favor, tempo suficiente para este valor ser multiplicado várias vezes.  
 
    32) Daqui pra frente encerram-se os cálculos matemáticos, porque já é o suficiente para 
saber que, até o final do grupo, a receita é muitas vezes maior que as despesas, para o banco 
fazer o restante dos repasses. O valor líquido apurado em favor do banco nesta data, é = 
xx10.564.407.68 a capitalização financeira estipulada em 3.3% conforme o programa, neste 
primeiro mês é = xx348.625.45, mais a arrecadação mensal, que é de xx228.800.00 totaliza o 
valor xx577.425.45 menos xx173.888.00 que é o lucro mensal dos parceiros. A receita líquida 
mensal para o banco no primeiro mês é = a xx403.537.45 que aumentará mês a mês.    
 
    33) Encerra aqui todos os cálculos para qualquer constatação.  Sendo o fundo de 
reserva e a taxa de adesão, a única devolução restante conforme dito, fica comprovado para 
qualquer banco que daqui pra frente, com a capitalização mensal dos valores acumulados em 
favor do banco, despensa qualquer cálculo; e esses xx4.680.000.00 se torna insignificante 
perante o valor final que a capitalização deste montante acumulará.  
 
    OBS - Fica claro também para todos os outros parceiros do grupo que este programa nos 
oferece muito mais segurança e vantagens, do que qualquer grupo de consórcio convencional, 
e a construtora estará recebendo também seus lucros com muito mais segurança, também com 
lucros maiores, e custos menores em todos os sentidos, e terá o aparato dos outros parceiros, e 
estará confiando seu lucro nas mãos de uma grande instituição financeira, juntamente com os 
demais parceiros, ainda contando com renda mensal da distribuição dos lucros. 
 
 
 

FINAL DOS CÁLCULOS PARA O PROGRAM IM1 COM CORREÇÃO DE 3.3% 
 

 
DAQUI PRA FRENTE COMEÇAM AS NORMAS REFERENTES A DIREITOS E 

OBRIGAÇÕES ENTRE TODOS, PARCEIROS E CONSORCIADOS 
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VOLTAMOS NOVAMENTE A NUMERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 
 
 

CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
 
     
    CLAUSULA 13)  Em primeiro lugar, todos os pagamentos feitos pelos consorciados, não 
importa de que natureza for, terão que ser preestabelecidos em contrato, e obrigatoriamente 
terão que ser decrescentes até a diluição das parcelas para os consorciados. Os percentuais que 
estão neste programa de acordo com cálculos do patenteador, não poderão sofrer alterações, 
lembrando mais uma vez que qualquer mudança para adequações por menor que seja não 
poderá ser feita por nenhum dos parceiros, mas unicamente pelo patenteador, que já 
esclareceu sobre este assunto, sobre adaptação do programa em qualquer economia, e em 
qualquer país, e também qualquer modificação que se fizer necessário.   
      
    13-A)  No que diz respeito a todos os detalhes sobre: prazos, etapas, percentuais, valores, 
ordem decrescente, quantidade de consorciados no grupo e outros, estão todos no programa 
nos cálculos matemáticos apresentados pelo patenteador. De acordo com os dados anteriores, 
este é o programa original que estabelece direitos e obrigações. Somente os próprios 
consorciados terão liberdade de mudar sua forma de antecipação, desde que seja feito dentro 
dos prazos e percentuais preestabelecidos. Conforme o programa estes continua com o direito 
de quitar seu débito até o final do grupo. 
      
    13-B) A administradora terá que repassar ao banco mensalmente, no máximo um dia útil 
após o vencimento, o valor de todos os vencimentos equivalente ao total de consorciados no 
grupo, o percentual de amortização definido na formação do grupo; e passar a relação de cotas 
atrasadas para a seguradora; para que toda a engrenagem funcione perfeitamente. O repasse 
da seguradora para o banco referente às parcelas em atraso ou qualquer valor que seja; tendo 
ela recebido ou não dos clientes; também no máximo um dia útil após os vencimentos. Se ela 
não receber do cliente, terá total liberdade de excluir qualquer cliente que não cumpra 100% 
com suas responsabilidades no grupo, mas terá que respeitar o prazo estipulado pelo 
programa. Neste caso os valores pagos pela seguradora, serão recuperados quando ela mesma 
receber os valores em atraso, e se o cliente for excluído, esta receberá do banco corrigido 
quando o bem for novamente negociado conforme próxima cláusula. Quando o banco ou a 
administradora negociar este débito com ela, ao renegociar a cota a ser substituída.  
      
    13-C)  A renegociação de cotas canceladas, ou seja, a substituição de qualquer cliente por 
outro, poderá ser negociado por qualquer parceiro, mas só através da Administradora; por 
ela ter que remunerar os vendedores pela venda de todas as cotas. Fica a cargo do banco a 
restituição dos valores para a seguradora, mas o banco é quem define a forma de negociação 
com o novo cliente como lhe convier, sendo esses valores também atualizados. Mais uma vez 
deve ser lembrado que o repasse dos valores mensalmente para a construtora deverá continuar 
da mesma forma, sem nenhuma alteração. Deverá ser lembrado que todos os clientes estarão 
recebendo seus bens com media de 48.0% do seu débito total pago, e sem custo adicional, 
exceto seguro. Mais fica frisado, que primeiramente o consorciado terá liberdade de negociar 
sua cota, e se o prazo para a exclusão já estiver esgotado, este terá 10 dias para vender sua 
cota, e acertar o seu débito. O novo cliente acertará todos os detalhes com a administradora.  
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    CLAUSULA 14)  Todos os clientes excluídos do grupo, terão seus  direitos garantidos de 
que no final do grupo receberão seus valores integralmente, corrigidos pelo mesmo índice que 
reajusta as parcelas, pagando somente multa rescisória de 15% conforme a norma já 
existente. Se o cliente preferir receber estes valores após sua exclusão do grupo em curto 
prazo, terá que esperar o banco renegociar a cota com novo cliente, e receber equivalente a 
pelo menos 50% do percentual pago, ou optar pelo prazo Maximo de 6 meses, de acordo com 
o valor do dia. Mas neste caso o cliente excluído terá que pagar multa rescisória equivalente a 
30% do valor que já havia pagado. E receberá 70% sobre esse valor, mas este prazo de 
devolução não poderá ultrapassar 6 meses após o cancelamento, ou dois meses após a 
negociação, e poderá ser devolvido em até dois pagamentos iguais atualizados.  
 
    14-A)  De acordo com o programa, todos os grupos obrigatoriamente terão que trabalhar 
com fundo de reserva e todos os seguros citados no programa. Em caso de algum cliente do 
grupo optar em fazer o seu plano como pessoa jurídica, este somente pagará seguro de vida e 
seguro de crédito, e o seguro de vida será utilizado somente perante óbito do proprietário da 
empresa. Neste caso o percentual menor, equivalente ao seguro desemprego, será de 25% do 
seguro total, lembrando este cliente que não terá esta cobertura em hipótese nenhuma. 
 
    14-B)  Se for formado um grupo de consorciados somente de pessoa jurídica, neste caso 
todos pagarão 25% a menos sobre o seguro total, e os direitos serão somente dos seguros de 
crédito e seguros de vida. Em hipótese nenhuma, nenhum cliente neste caso poderá 
reivindicar uma cobertura de algo que não contribuiu, mesmo em caso de falência; nem de 
forma amigável, nem judicialmente. Fica frisado que a cobertura do seguro de vida será 
unicamente a quitação do bem, pois todos deverão lembrar que os pagamentos mensais do 
seguro, também são decrescentes. Nenhum consorciado poderá reivindicar cobertura do 
seguro de vida de valores que já foram pagos, nem de forma amigável, nem judicialmente. 
 
    14-C)  Em qualquer tipo de grupo, seja pessoa física ou jurídica, todos os valores pagos 
como lance, deverão estar isentos de qualquer tipo de seguro. Será cobrado integralmente nas 
antecipações, somente o percentual de fundo de reserva, pois estes valores serão devolvidos 
também integralmente a todos, não importando se este grupo seja pessoa física ou jurídica; 
terão direito a devolução, somente consorciados que permanecerem até o final do grupo, ou 
que optarem em receber os valores da cota cancelada no final do grupo. 
 
    CLAUSULA 15)  Quando se tratar de cobertura de seguro de vida, o beneficiário receberá 
imediatamente após a apresentação do óbito e toda a documentação exigida que comprove a 
morte do consorciado, o documento de quitação do bem; Mas ficará aguardando da mesma 
forma, o recebimento do bem na data estipulada na assembléia de contemplação. Se o 
beneficiário for o próprio consorciado, por motivo de invalidez permanente, este terá que 
submeter a perícia médica feita por profissionais contratados pela própria seguradora, 
juntamente com toda documentação exigida. 
 
    15-A) A idade limite do consorciado para ter direito ao seguro de vida, fica a cargo da 
seguradora, desde que não seja inferior a 70 anos. A seguradora terá o direito de exigir do 
consorciado outros comprovantes como: se este não seja vítima de doenças irreversíveis, 
problemas de saúde totalmente comprometida ou casos semelhantes que venha a comprovar 
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condições inadequadas para obter esta cobertura. Pois deverá ser lembrado que o prazo de 
duração do grupo é de 10 anos. Quando a idade do cliente exceder o prazo de 70 anos ou um 
prazo maior estipulado pela seguradora, o cliente será isento do seguro total.      
     
    15-B) Todos os consorciados sem exceção, terão o direito de estar 100% informados de 
todo andamento do grupo em todos os seus aspectos, inclusive o direito de visitar as obras a 
cada período de tempo, para estarem seguros de seus investimentos. Porque neste sistema de 
parceria será exigido o cumprimento de todos os direitos e obrigações de todos os envolvidos 
no processo, tanto parceiros quanto consorciados. 
 

REGRAS PARA A FORMAÇÃO DOS GRUPOS 
 
    CLAUSULAS 16)  Para a formação dos grupos, todos os projetos apresentados pelas 
construtoras que ficaram definidos como sendo o projeto escolhido para a parceria, terão que 
ser apresentados em cartazes coloridos, mostrando toda a fachada dos bens a serem 
construídos, em todos os locais de vendas. Terá também que constar nestes cartazes todo tipo 
de acabamento interno e externo dos imóveis que serão construídos. Se os bens negociados 
forem outros que não sejam construções prediais, também deverá constar toda a fachada 
mostrando detalhadamente todo projeto e estrutura da obra. 
 
    16-A)  Será obrigatório também, constar nos cartazes juntamente com o material de vendas 
apresentado pela a administradora, os prazos definidos para todas as etapas de entrega dos 
bens, também deverá constar em contrato todos os detalhes dos bens a serem construídos. 
Todos os grupos deverão definir esses detalhes antes de sua apresentação aos futuros clientes 
detalhadamente, sobre este ponto, principalmente se as obras forem construídas em mais de 
um município. Se assim for, na assembléia, será sorteado qual município receberá primeiro. 
 
    16-B)  Os grupos poderão ser formados com créditos diferentes de acordo com: estado, 
cidade, localização de setor, e outros fatores que justifiquem esta diferença dos valores dos 
bens a serem construídos dentro do mesmo grupo. Quando se tratar de construções prediais, 
os grupos poderão ser formados no máximo em seis municípios diferentes para cada grupo. 
Essas obras ficarão sob a responsabilidade exclusiva da construtora, ou construtoras que 
formaram a parceria para formação daquele grupo, perante parceiros e clientes. Se for 
terceirizada qualquer mão de obra que seja, o acerto com o prestador de serviços da 
terceirização será de inteira responsabilidade da construtora, ou do grupo de 
construtoras que formaram a parceria.  
 
    16-C)  Se os imóveis negociados em determinado grupo se tratar de prédios residenciais, ou 
qualquer tipo de moradia que seja, se houver diferença de valor de um bem para outro, neste 
caso o consorciado que optou por um bem em local ou andar determinado, fica estabelecido 
em contrato. Não poderá o consorciado escolher outra localização para o seu imóvel. Mas 
ficam todos livres para negociarem uns com os outros a troca de seus imóveis. Neste caso os 
imóveis continuarão todos com os custos mensais, da forma que iniciou.   
 

CONTEMPLAÇÕES 
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    CLAUSULA 17)  Se a ciência das contemplações para a entrega dos bens ficar para ser 
definida através de sorteio, as etapas de entrega, além de ter que estar em contrato, todos os 
consorciados terão que ser avisados com antecedência mínima de 15 dias, onde e quando será 
realizada a assembléia e também todas as assembléias de todos os grupos, terão que ser 
realizadas em uma das cidades de realização das obras, em local onde todos possam participar 
pessoalmente. A administradora se obrigará também a fornecer cópia da ata da assembléia a 
todos os consorciados do grupo, com endereço e telefone de cada um para possibilitar o 
contato de uns com os outros, assinadas pelo representante do grupo, mais três testemunhas, 
todos com firma reconhecida em cartório. Mais uma vez deve ser lembrado que todos os 
grupos terão somente uma assembléia de contemplações.  
 

REAJUSTES OU ATUALIZAÇÕES DE CRÉDITOS 
 
    CLAUSULA 18)  De acordo com clausulas anteriores e os cálculos do programa, os 
créditos de todos os consorciados do grupo serão reajustados anualmente de acordo com o 
indexador escolhido, que seja exclusivamente relacionado com o setor imobiliário, ex. CUB 
ou INCC. Se houver mudança na economia, com relação à inflação medida mensalmente, se 
esta for muito acima dos padrões atuais, ou dos padrões utilizados para bases desses cálculos, 
estes reajustes poderão ser alterados por períodos diferentes, de acordo com sua necessidade. 
Mas assim que este quadro for normalizado, os reajustes obrigatoriamente voltarão ao normal, 
anualmente; lembrando que este recurso é para a própria segurança da parceria. 
 

INADIMPLÊNCIA DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS SEM O BEM 
 
    CLAUSULA 19)  De acordo com o programa em clausulas anteriores que estabelecem 
prazos e limites de parcelas em atrasos, e sabendo que todos terão dentro do prazo 
estabelecido, direito de fazer acordo de débito em atraso, fica também frisado, que qualquer 
consorciado que não cumprir o acordo feito de seu débito em atraso, a sua exclusão do grupo, 
por este motivo ou por quantidade de parcelas em atraso, fica exclusivamente a critério da 
seguradora, que arcou com todos os pagamentos que o mesmo deixou de efetuar, desde que 
ninguém seja excluído antes de exceder os limites de atraso, ou seja, que não cumprir 
totalmente o acordo feito.  
 
    19-A)  O consorciado deverá lembrar mais uma vez que, perante qualquer tipo de acordo, 
deverá continuar pagando em dia as parcelas a vencer. Fica claro para todos que o percentual 
de 2% cobrados como multa sobre os valores em atraso será de direito exclusivamente da 
seguradora, e não do grupo como é feito em grupos convencionais. Neste caso será cobrado 
alem da multa, juros de 1% ao mês. Se o acordo não for cumprido, o cliente perderá o direito 
de pagar 1% de juros ao mês, passando a pagar juros de 0.07% ao dia de valores em atraso. 
 

INADIMPLÊNCIA DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS COM O BEM 
 
    CLAUSULA 20)  De acordo com os direitos da seguradora e da mesma forma que a 
clausula anterior, qualquer consorciado já de posse de seu bem que vier atrasar seus 
pagamentos por mais de 30 dias, o débito em atraso, ficará a negociação a ser feita, e os 
pagamentos efetuados, junto a seguradora. Esses valores também serão cobrados a preço do 
dia, acrescidos de multas de 2% de todo valor em atraso. Da mesma forma o cliente também 
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pagará além da multa de 2%, juros de 1% ao mês de todo valor em atraso. Em caso do não 
cumprimento de qualquer acordo feito, as normas serão as mesmas das clausulas anteriores. 
 
    20-A)  O consorciado que não cumprir o acordo de negociação de seu débito em atraso, 
para continuar no grupo e de posse de seu imóvel, depende somente da seguradora, para que 
este possa fazer um novo acordo. Neste caso o cliente terá 10 dias para colocar sua situação 
em dia, ou então vender seu direito a outro cliente, tendo o cliente também nestes 10 dias 
liberdade total de negociação. Caso isso não aconteça, perderá totalmente o direito de posse 
de seu bem, ficando o bem em poder da administradora e do banco, para ser novamente 
negociado. É importante lembrar que o acordo não cumprido, para fazer o acerto do seu 
débito o cliente também perde o direito de pagar juros de 1% ao mês, a não ser que a 
seguradora facilite para o ele. 
 

NEGOCIAÇÃO DE COTAS EM ATRASO, DEVOLUÇÕES E EXCLUSÃO 
 
    CLAUSULA 21)  Como está estabelecido em clausulas anteriores, qualquer consorciado 
com ou sem o bem, terá direito a devoluções em caso de exclusão; Também dentro do prazo 
para fazer acordo, negociar sua cota com terceiros, mas fica frisado que quando o consorciado 
já habitar o imóvel e for desapropriado, além da multa rescisória de acordo com o programa 
de 15%, ou 30% este também terá 5% do valor do bem como desconto em sua restituição 
para que o imóvel seja reformado, e seja entregue em condições 100% novo. Se houver danos 
causados intencionalmente ao imóvel, pelo cliente excluído, ao invés de 5% será descontado 
dele, na hora de sua devolução o percentual de 15% do valor total do bem. 
 
    21-A)  Em qualquer situação, qualquer consorciado que perder a posse do seu bem e for 
excluído do grupo, se a seguradora provar a legalidade do ato de exclusão, através de 
documentos legitimamente apresentados, o cliente terá 10 dias para apresentar também a sua 
documentação. A administradora fornecerá toda documentação para comprovar o motivo para 
exclusão do cliente. Se a documentação do cliente não provar o contrário, este perderá o 
direito de reivindicar amigável ou judicialmente o direito de continuar com o seu bem. Mas 
em nenhum caso o cliente poderá ser excluído fora das normas do programa, e o limite de 
meses em atraso para causar sua exclusão, terá que ser meses consecutivos. O não 
cumprimento do acordo também terá limite, se o cliente pagou mais de 50% do acordo e 
estiver em dia com as parcelas a vencer no andamento normal do grupo, não poderá ser 
excluído do grupo e nem desapropriado. Este terá que iniciar imediatamente outra negociação 
do restante de seu débito vencido, e continuar pagando em dia as parcelas a vencer. 
 
    21-B)  Quando o consorciado se apresentar para colocar sua situação em dia no grupo ou 
negociar sua cota desistindo de continuar pagando, se este for negociar com terceiros, a 
documentação do desistente terá que estar com firma reconhecida em cartório, anexo todos os 
dados pessoais. Tudo isso para sua própria segurança. Em qualquer caso toda transferência, só 
poderá ser feita no departamento administrativo da administradora. Se esta negociação for 
feita com os próprios parceiros, neste caso o consorciado receberá sua devolução de acordo 
com o combinado, e assinará somente documento de desistência do grupo, recebendo a 
documentação que resguarda todos seus direitos, detalhadamente. 
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    21-C)  Em qualquer situação que o cliente for excluído legalmente e desapropriado de seu 
bem, jamais perderá os valores pagos até aquela data, de acordo com regras de multas 
rescisórias, e percentuais cobrados legalmente como desconto, mas em todos os casos de 
desapropriação, legalmente falando, o cliente terá no máximo 30 dias para desocupar o 
imóvel. Deverá ser lembrado que este tem três opções: vender sua cota a terceiros, receber em 
prazo curto negociando com os parceiros pagando multa rescisória de 30%, ou assinar o 
termo de desistência, e aguardar para receber o valor integral pagando multa rescisória de 
15% no final do grupo, mais os 5% para reforma do bem. 
 
    7-B) Levando em conta a responsabilidade que a seguradora terá com os pagamentos em 
dia de todos os consorciados, esta terá o direito de organizar, administrar e ter maior 
autoridade perante todo sistema de cobranças que será colocado pelo patenteador da seguinte 
forma: será mantido um departamento de cobranças de propriedade dos próprios parceiros, em 
todas as cidades que ultrapassarem o número de 80.000 habitantes, onde todos arcarão com 
as despesas sendo dividido em partes iguais entre todos, mas fica o controle com a seguradora 
e administradora. Em caso de terceirizar este serviço, a responsabilidade será delas.  
 

GARANTIAS AOS CLIENTES E PARCEIROS 
 
    CLAUSULA 22)  Fica estabelecido nesta clausula, que todos os consorciados do grupo, 
quando receberem seus bens, receberão dos parceiros o contrato de compra e venda registrado 
em cartório  com todas as  garantias que a lei oferece. As escrituras serão entregues a todos, à 
medida que forem individualmente quitando seus bens. Quando se tratar de bens de natureza 
diferente, será entregue documentação que comprove 100% todo direito de propriedade. 
 
    22-A)  As garantias exigidas pelos parceiros do grupo, fica  a  critério dos mesmos, como 
comprovação de renda  para adesão ao grupo. Os documentos exigidos terão que ser 
apresentados na assinatura do contrato, e o cadastro aprovado no mínimo 60 dias antes da 
entrega do bem. De acordo com as normas e exigências estabelecidas, e que deverão ser 
oficializadas pela administradora. Fica frisado que não se trata de grupos convencionais, e sim 
de grupos com regras preestabelecidas.      
 
    22-B)  Será proibido a qualquer grupo de parceiros pedir qualquer tipo de aval, a qualquer 
cliente que apresente pelo menos comprovação de renda satisfatória; ou pedir escritura de 
outro imóvel quitado como garantia, seja comercial ou residencial. Neste caso fica 
unicamente em garantia o próprio imóvel a ser construído, como garantia aos parceiros do 
grupo. Será feito alienação fiduciária, para garantir a dívida adquirida pelo consorciado. 
 
    22-C) Fica estabelecido nesta clausula, que todos os deveres deverão ser cumpridos 
mutuamente, e todos os direitos de quem quer que seja, serão totalmente resguardados; Mas o 
grupo que atingir em um único mês, ou tendo como média inadimplência acima de 20% de 
consorciados ativos, automaticamente os intervalos de uma cobertura para outra sobre seguro 
total serão acrescidos em 10%, voltando ao percentual normal após a normalização dos 
pagamentos, ou seja, quando a inadimplência cair para baixo dos 20%. Para o cumprimento 
das normas da parte dos parceiros para os consorciados essas medidas são necessárias, pois 
tudo nesse programa é preestabelecido, e todos percentuais são calculados dentro dos limites 
para que todos os direitos e obrigações possam ser cumpridos rigorosamente. 
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ADESÃO AO GRUPO 

 
    CLAUSULA 23)  Considera-se aderido ao grupo, qualquer consorciado que assinar o 
contrato de adesão, apresentando as garantias exigidas através de documentos, e realizar o 
pagamento da primeira parcela juntamente com a primeira parte da taxa de adesão estipulado 
na tabela de vendas, com o cheque devidamente compensado, ou  em moeda corrente do país. 
 
    23-A)  Em caso de desistência do consorciado pelo plano adquirido, para ser restituído dos 
valores pagos inicialmente equivalente a primeira parcela, o consorciado neste caso terá que 
fazer carta escrita, que deverá ser de próprio punho, assinada com firma reconhecida em 
cartório, encaminhar à administradora antes  da confirmação do fechamento do grupo. Neste 
caso o consorciado será restituído 30 dias após o seu pedido, exceto a taxa de adesão. 
 
    23-B)  Em qualquer grupo de qualquer parceria, o consorciado que vier desistir de sua cota, 
se já estiver sido confirmado o fechamento do grupo a todos, ou já tendo sido realizado a 
assembléia, conforme as normas do programa, o consorciado fica com seus direitos de 
devolução resguardados para receber após o encerramento do grupo, pagando multa rescisória 
e recebendo em curto prazo os 70% do valor pago, ou então recebendo 85% como os que 
recebem no fim do grupo. 
 

A NÃO FORMAÇÃO DO GRUPO 
 
    CLAUSULA 24)  Também em qualquer grupo de parceiros, não importando valores de 
créditos ou quantidades de clientes no grupo, em caso de não se formar o grupo no prazo 
de até 100 dias limitados pelo programa, mais prazo de carência, após a assinatura do 
contrato, o consorciado terá o direito de receber os valores pagos integralmente, incluindo 
primeira parcela mais a primeira parte da taxa de adesão, juntamente pagas pelo cliente. Estes 
valores deverão estar acrescidos de juros de acordo com rendimento de poupança, equivalente 
aquele período, no prazo máximo de 30 dias. 
 
    24-A)  Também em qualquer grupo de parceiros, a administradora terá o direito de 
decretar o fechamento do grupo com 85% das cotas vendidas, tendo que complementar os 
15% no máximo com 20 dias, neste caso todos os clientes terão que ser avisados que a data 
da assembléia será prorrogada em 10 dias e será realizada da mesma forma, de acordo com as 
normas do programa. Neste caso, cada parceiro (exceto o patenteador) poderá adquirir 
em seu nome até 10 cotas para evitar que o grupo não seja formado; Transferindo 
imediatamente a outros clientes estas cotas. Para evitar transtornos, as cotas adquiridas pelos 
parceiros, deverão estar todas transferidas em até 20 dias após a realização da assembléia.   
 

TAXA DE ADESÃO 
 
    CLAUSULA 25)  Em qualquer grupo de parceiros, os valores cobrados como taxa de 
adesão, tendo o grupo se formado dentro do prazo estabelecido, e houver desistência do 
cliente antes da realização da assembléia, estes valores não serão restituídos aos consorciados; 
E também não são considerados como amortização mensal, pela comprovação dos 
cálculos matemáticos do programa. Estes valores são considerados como parte do pagamento 
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aos vendedores, e também custos de documentação pagos pela administradora, como despesas 
com cartórios ou outros. 
 
    25-A)  Deverá ser lembrado que qualquer valor pago aos vendedores, de acordo com 
normas e direitos trabalhistas, também é proibido descontar dos mesmos, valores recebidos 
por eles, referente a qualquer trabalho prestado. Deverá também ser lembrado, que este 
programa tem todos os direitos e obrigações preestabelecidos, no que diz respeito a prazos, 
valores, percentuais, etapas, etc. Por este motivo todos os pagamentos são preestabelecidos, 
tanto para os parceiros, quanto aos consorciados. Por este motivo foi depositado toda 
confiança dos parceiros para com os clientes, e dos clientes para com os parceiros. 
 

MEDIDAS JUDICIAIS 
 
    CLAUSULA 26)  Em qualquer caso, em que um dos parceiros do grupo ou  qualquer 
consorciado, deixar de cumprir qualquer clausula deste programa e do contrato firmado, tanto 
de parceiros para parceiros, de parceiros para consorciados, ou de consorciados para 
parceiros, caberá em  primeiro lugar o diálogo amigável para chegar a um acordo. Não sendo 
possível pelo diálogo para uma justa negociação, fica estabelecido o fórum com maiores 
recursos de uma das cidades onde estão sendo realizadas as obras. 
 
    26-A)  Mais uma vez deverá ser lembrado, e fica frisado nesta clausula, que as clausulas 
19, 19-A, 20, 20-A, 21 e 21-A deverão vigorar em todos os grupos de parceiros, e ser 100% 
cumpridas entre todos os participantes de qualquer grupo. Esta clausula deverá ser cumprida 
rigorosamente por todos pelo seguinte motivo: a mesma não oferece nenhum prejuízo a quem 
quer que seja e não contém nenhuma injustiça para todos os envolvidos. 

 
INOVAÇÕES E PRATICIDADES 

 
    CLAUSULA 27)  Em qualquer grupo de parceiros, e em qualquer grupo formado, não 
importando o local ou o valor dos bens, quando estes se tratarem de edifícios residenciais de 
apartamentos, fica estabelecido em todos os contratos a obrigatoriedade de colocação de 
guarda-roupas embutidos em todos os apartamentos. O tamanho destes e o tipo de 
acabamento ficam a critério das construtoras, pois isto também é um tipo de concorrência de 
quem oferecer o melhor. Fica também estabelecido que todos os prédios mais simples de 
apartamentos menores, obrigatoriamente tenham pelo menos uma garagem coberta para 
automóveis para cada apartamento. 
      
    27-A)  Fica estabelecido também da  mesma forma para todos os grupos de parceiros, e em 
qualquer grupo formado, que todos os apartamentos que ultrapassar a área de 100m², e  tiver 
acima de três dormitórios, será exigido a construção de sacadas, e todos os apartamentos que 
ultrapassar a área de 100m², obrigatoriamente terão que ter pelo menos duas  garagens 
cobertas para cada apartamento na área de estacionamentos. Fica também estabelecido que 
estes apartamentos, obrigatoriamente terão que ter para cada um pelo menos duas suítes.  
 
    27-B)  Fica também estabelecido para todos conforme clausulas anteriores, que todos 
edifícios construídos não importando que sejam comerciais ou residenciais, não importando 
localização ou tamanho, a colocação de um sistema de segurança para equipamento de 
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informática, ou aparelhos que exija essa segurança, para todos os proprietários sem exceção. 
Para os que já utilizam estes equipamentos, quanto para outros que vierem a necessitar deles. 
 

RESUMO DE CONTRATO ENTRE PARCEIROS E CLIENTES  
 
    CLAUSULA 28) De acordo com o programa em todos os seus detalhes, fica claro que a 
parte de cálculos matemáticos e seus resultados, foi apresentado unicamente para dar certeza 
aos possíveis parceiros, constatando assim todas as seguranças e as vantagens que o programa 
oferece. Neste caso na elaboração dos contratos feitos entre parceiros e clientes, utilizados e 
apresentados pelas administradoras, a parte dos cálculos, dos resultados, e dos percentuais 
encontrados, deverão ser descartados; ficando estas informações, somente entre patenteador e 
parceiros que vierem juntos formar as parcerias. Pois essas questões são de interesse 
unicamente deles.  
 
    28-A)  Cada administradora juntamente com demais parceiros, que vierem juntos formar 
parcerias, poderão escolher o modelo dos contratos a serem imprimidos, escolhendo o 
desenho da capa, tamanho, cores, e os detalhes que definam o programa explicitamente para 
os clientes descartando os cálculos e os seus resultados e tudo que diz respeito unicamente ao 
patenteador e aos parceiros. Poderá os parceiros colocar a ordem das clausulas e numeração 
de acordo com as necessidades para fazer o resumo. Mas fica claro para todos que 
nenhuma clausula poderá ser alterada; A não ser por necessidade indispensável, e tudo 
isso feito pelo próprio patenteador, com a participação dos parceiros. 
 
    28-B) Todos os grupos de parceiros, deverão estar cientes de que, todos os grupos 
obrigatoriamente terão que ser registrados em cartório, e pelo órgão federal de cada país de 
atuação, conforme exigências do patenteador, o Banco Central de todos os  países em que o 
programa for estabelecido, como é feito  hoje no Brasil. Todos os bancos centrais de todos 
os países terão que registrar esses dados no banco central do Brasil.  Todos os grupos 
para terem validade, terão que constar: senha do país, série e senha dos parceiros.  A série e 
número de todos os grupos serão conferidos e assinados pelo patenteador, ou por um de seus 
representantes. Todos os detalhes de senha, série, grupo, e todos os números de controle, 
deverão ser unicamente do controle do patenteador, desde o início do uso desta patente. 
  
    28-C)  Todos os valores pagos ao patenteador, serão analisados mensalmente, e conferidos 
com número de contratos contabilizados, que foram negociados com cada grupo de parceiros, 
grupos iniciando, e grupos em andamento, e também conferidos com todas informações que o 
patenteador receber do órgão federal de cada país, que controlar todo esse sistema nos 
referidos países. Se for encontrada qualquer irregularidade nos pagamentos, quando 
localizado de onde veio, o referido parceiro terá o direito de corrigir amigavelmente, se for 
negado por ele, o mesmo pagará multa de 10% sobre o valor total negociado com os clientes 
que não foi repassado ao patenteador; Fica bem claro que esta regra será aplicada a quem quer 
que seja que tentar fraudar os pagamentos ao patenteador, ficando o possível fraudador sob as 
penalidades da lei. 
 
    28-D)  De acordo com item de número cinco que trata dos direitos do patenteador, fica 
mais uma vez claro que toda e qualquer tentativa de fralde, por menor que seja, será 
considerada como violação. Esta patente é um programa inédito, e o significado que a 
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caracteriza, é exatamente o título de: (parcerias em consórcios), “vendas e (parcerias em consórcios), “vendas e (parcerias em consórcios), “vendas e (parcerias em consórcios), “vendas e 

administração;”administração;”administração;”administração;” que passa agora a existir. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS A TODOS 
 
    CLAUSULA 29)  Fica bem claro neste programa, que todas as normas e regras, valores e 
percentuais, prazos, etapas e datas, direitos e obrigações, foram elaborados com toda clareza, 
transparência, e total segurança para todos os envolvidos. Se tratando de todos: parceiros e 
clientes. Os cálculos apresentados pelo patenteador, não deixa nenhuma dúvida, quanto às 
vantagens que este programa oferece, e o quanto o direito de todos são resguardados em todos 
os aspectos. Acima de qualquer coisa, este programa trata não somente de parceiros e clientes 
como códigos e números, que distingue uns dos outros, mas em primeiro lugar, deve ser 
lembrado, que todos os envolvidos nesse processo são seres humanos, que merecem o 
respeito uns dos outros mutuamente. 
 
    29-A) O patenteador esclarece que esse programa foi baseado nas quatro operações de 
matemática, e deixa bem claro para os possíveis futuros parceiros, afirmando com toda 
certeza, que este programa, foi feito primeiramente antes de pensar em qualquer retorno 
financeiro, tendo em  primeiro lugar os seguintes objetivos: estender benefícios a todos, 
recursos, praticidades, transparência em todas as negociações, viabilização, progresso, 
organização, trabalho, competitividade leal, evolução tecnológica, união, e uma nova visão de 
um futuro diferente e melhor para todos; e também a conscientização entre todos de que, o 
ser humano deve viver uns dos outros, para distribuição de recursos, e divisão de 
tarefas, mas também deve aprender a viver uns pelos outros. Sem somar forças 
coletivamente, sem multiplicar recursos, sem dividir resultados, será impossível 
diminuir a dor e a miséria no mundo, que nos recebeu com exuberantes belezas, e é a 
casa de todos nós. Pois sem a participação verdadeira e efetiva de cada um, no campo 
que lhe compete dar sua parcela de colaboração perante a sociedade, será impossível a 
construção de um mundo melhor, livre de todas as misérias humanas; conscientizando-
nos que a vida não se resume somente em ter, mas especialmente em ser; e que também 
sem essa mútua colaboração, estaremos muito longe de atingir-mos um progresso real 
em nosso planeta. Lembremos que não é a terra que nos pertence, e sim nós é que 
pertencemos à terra.   
    
    29-B)  O patenteador deste programa, deixa bem claro, para quem quer que seja, que todo 
este trabalho, que levou a concretização de todos os programa, em todos os aspectos, não 
surgiu simplesmente do nada, mas de um idealismo real e concreto, e nem foi feito de um dia 
para o outro; Mas sim com muito  esforço e dedicação de dias, meses e anos, anotando cada 
detalhe, juntando tudo, para que pudesse chegar a um ponto satisfatório, onde pudesse 
satisfazer e beneficiar a todos, tomando todos os cuidados para que ninguém ficasse 
prejudicado. Tudo isso graças a um período de 20 anos de experiência, onde o patenteador, 
viveu, presenciou e testemunhou acertos e desacertos através do sistema convencional de 
consórcios; mas foram todos estes anos de experiências e sofrimentos, que lhe deram bases, e 
conhecimentos para o desenvolvimento e elaboração dos programas. 
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    29-C)  Fica bem claro nesta clausula, que os direitos de uns para com os outros, o direito 
dos consorciados, deverão ser como consta em todo o programa, cumprido em todos os seus  
aspectos, mas também fica claro que para gozar destes direitos, todos deverão estar em dia 
com suas obrigações uns para com os outros; de parceiro para parceiro, dos parceiros para o 
patenteador, dos parceiros para com os cliente, e dos clientes para com os parceiros. Sem essa 
mutua cobertura de uns pra com os outros, este trabalho em conjunto não seria possível; 
mostrando a todos a importância de cada parceiro no grupo, e que esta engrenagem só 
funcionará com a responsável atuação de todos, e com todo empenho em suas 
verdadeiras funções. 
 

RESSALVA 
 
    CLAUSULA 30)  Fica reservado ao patenteador,  se  necessário for, o direito de: alterar 
clausulas, fazer ressalvas, acrescentar clausulas, mudar  percentuais, prazos, etapas, etc., deste 
programa, seja  por  necessidade de ajustes, conforme  o ritmo de economia de cada país  
onde vigorar esta patente, ou por ajustes de negociação entre parceiros em  pequenos detalhes, 
ou por exigência dos próprios órgãos governamentais federais e outros, que  controlar este 
setor da economia de cada país. Tudo isso somente poderá ser alterado, pelo próprio 
patenteador, conforme as necessidades, e de acordo com as leis deste setor.  
     
     
    O patenteador pede desculpas, se houver aqui qualquer erro de digitação, ou mesmo algum 
erro de português; devido este programa ser algo muito confidencial, não foi feito nenhuma 
correção de texto; mas para ele o importante é que todos entendam o conteúdo que ele traz, e 
a facilidade de entendimento a todos os que vierem a se interessar por ele. E o mais 
importante, é que todos entendam a grande utilidade, e o grande benefício que ele poderá 
levar onde for estabelecido.       
 
 

FIM DO PROGRAMA IM1. 
 
 
DATA DE INÍCIO E CONCLUSÃO DA CRIAÇÃO ELABORAÇÃO DESTE PROGRAMA 

Início em 07-03-2000. Conclusão 24-06-2000. 
 

 
Inicio dos ajustes e atualização em 07-02 de 2009.  

Conclusão dos ajustes e atualização em 04-10 de 2009. 
Inicio dos ajustes e da segunda atualização em 05- 02 -2011  

Conclusão dos ajustes e da segunda atualização em 14-02-2011 
 
 

…………………………………….. 
PATENTEADOR 

Nivaldo José de Oliveira 
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DENOMINAÇÃO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTULO DO PROGRAMA: 

 
 

(PARCERIAS EM CONSÓRCIO) 
“VENDAS E ADMINISRAÇÃO” 
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Goiânia 07-03-03 
 

COMPLEMENTO E ADICIONAL DO PROGRAMA IM1, DENOMINAÇÃO-IM1/2 
 

    O patenteador do programa IM1 colocou este adicional denominado IM1/2, para atender 
todas as necessidades em todo o mercado de bens imóveis, e levar este recurso a todos aqueles 
com poder aquisitivo menor, e complementar este sistema, trazendo assim todo mecanismo 
necessário para atender, e complementar todos os benefícios que o programa IM1 oferece, 
levando-o assim ao alcance de todas as classes. Este programa tem semelhança em quase tudo 
com o programa IM1, sendo diferenciado em alguns detalhes, que serão citados a seguir. 
 

SEMELHANÇAS 
 
    Nada mudará neste adicional IM1/2 para o primeiro programa IM1 no que diz respeito a: 
legalidade do programa, prazo de duração do grupo, direitos e obrigações entre parceiros e 
clientes, e entre parceiros e parceiros incluindo o patenteador, para formação de qualquer 
parceria, entre ambos, a não ser a quantidade de parceiros no grupo, a respeito das 
condições de cobertura para os consorciados, referente às seguradoras, a respeito de limites 
para prazos tolerados estabelecidos em contrato sobre inadimplência, a respeito das condições 
para acordo sobre débitos, a respeito dos percentuais cobrados de acordo com todas as regras 
preestabelecidas no programa, a respeito de limites para abertura e fechamento dos grupos, a 
respeito das formas decrescentes dos percentuais de pagamentos e amortizações mensais, 
percentuais antecipados, a respeito das normas de geração de recursos para toda 
movimentação do grupo e seus percentuais pesquisados pelo patenteador, a respeito de 
diluição de parcelas para os consorciados, a respeito da forma decrescente para pagamento de 
lances, a respeito da divisão de lucros entre parceiros, descartando a participação da 
construtora, a respeito de penalidades sobre pagamentos de débitos em atraso, multas, juros, 
etc, a respeito do indexador para correção anual e atualização de crédito, a respeito do período 
de carência para iniciar entrega dos bens (prazos esses que serão definidos nos cálculos), a 
respeito de exigências para alienação fiduciária e o limite para pedir garantias, a respeito da 
liberdade das administradoras na elaboração de contratos, a respeito de cotas canceladas para 
serem substituídas, a respeito de substituição, tanto de parceiro para parceiro como também de 
cliente para cliente; também dos parceiros para patenteador, a respeito de normas para 
formação de parcerias, a respeito de normas para mudança ou alteração de qualquer item, a 
respeito de averiguações de um parceiro para outro em todos os sentidos citados no programa 
IM1, a respeito da realização de uma única assembléia para cada grupo, a respeito do 
cumprimento das leis estabelecidas pelos órgãos governamentais e públicos ou qualquer outro 
citado no programa IM1, ou qualquer item não citado aqui neste conjunto de normas e que se 
fizer necessário ser formado no programa IM1/2, para controle deste setor em qualquer 
economia que este programa for estabelecido e registrado, a respeito de negociações, normas  
com economias internacionais e seus dirigentes, a respeito de qualquer medida judicial que se 
fizer necessário em qualquer eventualidade, incluindo todos os envolvidos neste processo de 
parcerias, a obrigatoriedade da não interferência de qualquer parceiro na função de outro sem 
solicitação, mesmo o patenteador tendo especificado no item 2 deste adicional as condições 
de ressalvas. Se ficou aqui algum pequeno ponto que seja, sem ser relacionado, que 
caracterize toda as semelhanças citadas, estas serão estabelecidas no decorrer das colocações 
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de itens e clausulas deste programa, onde todas serão revisadas antes de serem assinaladas 
neste adicional, em clausulas e itens posteriores, mantendo todas a exigências do patenteador. 
 

MODIFICAÇÕES 
 

    Serão aqui também assinaladas em primeiro plano todas juntas, as normas, números, prazos 
e outros itens que terão que ser alterados mesmo sendo todos estes detalhados posteriormente 
para constatação e confirmação de todas as clausulas já estabelecidas e modificadas nos dois 
programas. Serão as seguintes modificações: número de parceiros na parceria, cálculos 
matemáticos, forma de pagamento de bem adquirido, características dos bens adquiridos, 
modificação de parcelamento de longo para curto prazo para compra do bem escolhido, 
liberdade do cliente para compra e escolha de seu bem (dentro das normas e limitações citadas 
nas clausulas posteriores), a desobrigação de qualquer vínculo com construtoras, o 
cadastramento das imobiliárias, a desobrigação de áreas determinadas para a aquisição dos 
bens (desde que seja no país que formou aquele grupo), diferença na forma dos bancos 
repassar o dinheiro para pagamento dos bens adquiridos, mudança no tempo de entrega dos 
bens, do início ao fim das entregas, intervalo de uma entrega à outra, quantidade de bens 
alienados pela mesma cota adquirida pelo cliente, ou de várias cotas para alienar um único 
bem, livre negociação do cliente com quem está lhe vendendo o imóvel, ou junto ao vendedor 
credenciado pelos parceiros, créditos mistos na tabela, ausência de material demonstrativo dos 
bens citados na tabela, numero ilimitado de municípios para aquisição de bens, modificações 
nas normas que definem negociação dos clientes contemplados com o bem em caso de 
exclusão do cliente no grupo, e a ausência da construtora na parceria. se o bem for adquirido 
direto do cliente, a comição destinada ao vendedor será dividida entre todos,  
 
    Da mesma forma que o programa IM1, até o início das clausulas que tratam de direitos e 
obrigações e a constituição do programa, a seqüência deste adicional será enumerada como 
itens. Serão escritos e detalhados somente os itens e as clausulas que sofrem alterações que 
caracteriza diferença dos dois programas, os itens e cláusulas semelhantes poderão ser 
confirmados, resumidos ou citados como idênticos referente ao programa IM1 para o IM1/2. 
 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ADICIONAL DENOMINADO IM1/2 
 
    Da mesma forma que o programa IM1, de comum acordo para vendas e administração de 
consórcios em parcerias, com a finalidade para a negociação de bens imóveis, para dar 
execução a este programa e o total cumprimento de qualquer contrato a ser firmado entre os 
possíveis parceiros que vierem a se interessar mutuamente, com interesses de comum acordo 
entre todos citados no programa, para assumir direitos e obrigações citadas neste adicional, se 
propõe a trabalharem juntas as seguintes empresas. 
 

NÚMERO DE PARCEIROS E QUALIFICAÇÕES 
 

    ITEM 1) Qualquer administradora de consórcios que apresente perante o banco central e 
órgãos de regulamentações, todos os requisitos, toda a legalidade e todo potencial exigido 
nesta parceria, e se tiver interesse e disponibilidade, com opção para começar nova 
atividade em qualquer país onde esta patente estiver alcance, e for registrada e estabelecida. 
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     ITEM 2) Qualquer banco com atividade neste país que apresente e comprove perante o 
banco central de cada país de sua atuação, todos os requisitos, toda a legalidade e todo 
potencial exigido para este programa, e que esteja 100% qualificado em todos os sentidos. 
 
    ITEM 3) Qualquer seguradora atuante neste país, tendo opção em ampliar suas 
atividades para países onde for estabelecida esta patente, e formadas novas parcerias, 
apresentando todos os requisitos dos órgãos que controlam esta atividade econômica, e que 
comprove toda legalidade para seu pleno funcionamento, e que comprove também perante os 
outros parceiros do grupo todo potencial exigido para formar uma parceria. 
 
    ITEM 4) Fica aqui especificado a ausência da construtora, tendo a participação das 
imobiliárias, principal diferença do programa IM1 para o IM1/2, constatando que este 
adicional tem somente três  parceiros mais o patenteador, e que os resultados serão também 
apresentados em itens e clausulas futuras, e também através dos cálculos matemáticos.  
 

LEGALIDADE E PROPRIEDADE DO PROGRAMA 
 

    ITEM 5) Este adicional denominado IM1/2, anexo ao programa IM1, não traz nenhuma 
alteração ou diferença no que diz respeito a criação, elaboração, legalidade e exclusividade, 
caracterizando que é semelhante ao programa IM1 mantendo todos os direitos de patentes que 
o patenteador estabeleceu. 
 
    ITEM 6) Este adicional também dá e reserva ao patenteador da mesma forma que o 
programa IM1 todos  direitos e obrigações, que estão citadas no item 6 do programa. IM1 
 
    ITEM 7) Este adicional traz os mesmos objetivos semelhantes em 100% ao item 7 do 
programa IM1 exceto em alguns detalhes no que diz respeito a todo o sistema de viabilização 
para construtoras, levando em conta a ausência da mesma neste adicional em todos as 
clausulas; e também algumas mudanças no sentido de estimular competitividade leal, 
diferenciando no sentido do vínculo direto do programa IM1/2 com todas as imobiliárias, e o 
programa IM1 com todas as construtoras na área de qualquer construção civil, mas 
indiretamente não deixa de ser um grande estímulo a todo este mercado.  
 
    ITEM 8) Referente ao item 8 do programa IM1 encontramos também neste adicional 
grandes benefícios ligados diretos ou indiretamente, a tantos que gostariam de investir ou 
realizar seus objetivos neste setor. 
 
    ITEM 9) Este item assemelha em 100% ao item 10 do programa IM1 mantendo todas as 
exigências que o patenteador estabeleceu, tendo que ser cumpridas todas da mesma forma. 
 
    ITEM 10) Com relação aos direitos exclusivamente adquiridos pelo patenteador do 
programa IM1 sobre toda exclusividade desta patente em seu favor, este adicional assemelha-
se em 100% com o programa IM1, mantendo toda proibição de qualquer tentativa de cópia ou 
imitação, mantendo todas as penalidades sujeitas pela lei, para qualquer um que queira violar. 
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    ITEM 11) Neste adicional as limitações de participação para cada parceiro do grupo 
também são semelhantes em 100%, mas também oferece total liberdade de novas parcerias 
para que cada parceiro possa exercer todas as funções de suas atuações no mercado. 
     
    ITEM 12) Este item também define que este adicional assemelha-se em quase tudo com o 
item 12 do programa IM1, exceto no que diz respeito a conclusão de qualquer obra negociada 
lembrando, que neste adicional não tem negociações preestabelecidas dos bens que os clientes 
obterão. 
 
CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA SOBRE DIREITOS, OBRIGAÇÕES E NORMAS 

 
DIREITOS DO PATENTEADOR 

 
    OBS: A partir deste ponto a seqüência de numerações será citada como clausulas. 
 
    CLAUSULA 1) Da mesma forma que o programa IM1, neste adicional em primeiro lugar, 
fica estabelecido o direito desta patente onde quer que seja em todos os países em que for 
registrada o direito exclusivo do seu patenteador, criador e elaborador deste programa, para 
toda e qualquer negociação, autorização e todos os detalhes100% semelhantes à clausula  de 
número 1 do programa IM1. 
 
    1-A) Esta clausula deste adicional assemelha-se em 100% com a clausula 1-A do programa 
IM1 no que diz respeito a direitos e controle de tudo, registros, contratos, números de 
documentos e todos os itens explicitamente estabelecidos. 
 
    1-B) Da mesma forma que o programa IM1, o patenteador reserva o direito de controlar 
qualquer tipo de documento referente a número de senhas, séries, e grupos de todas as 
naturezas também referente a relacionamentos com qualquer órgão de legalização e controle 
de qualquer natureza que já existem ou que forem criadas onde se fizer necessário, de 
qualquer parceria em qualquer país. 
 
    1-C) Essa clausula também se assemelha em 100% à clausula 1-C do programa IM1, e o 
patenteador reserva também todos os direitos nesta clausula deste adicional IM1/2. 
 
    1-D) O patenteador estabelece nesta clausula da mesma forma que clausula 1-D do 
programa IM1 todas as exigências a qualquer grupo de parceiros de qualquer país  que se 
interessarem em negociar para formar qualquer parceria, referente aos detalhes e normas do 
programa, referente a todo deu funcionamento em qualquer país, onde esta patente existir.    
 

DIREITO DOS PARCEIROS 
 
    CLAUSULA 2) Da mesma forma que o programa IM1, em primeiro lugar esse adicional 
também esclarece que esta parceria não exige que qualquer parceiro se responsabilize por 
qualquer atividade que não seja unicamente a sua, mas que da mesma forma cumpra 100% o 
papel que compete a cada um, caracterizando assim que cada atividade da parceria, será 
executada por empresas de total competência e com toda experiência naquilo que 
desempenha. A união de todos com mútuo interesse garantirá o resultado final, onde todos 
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sairão ganhando, e também os clientes que vierem adquirir qualquer bem desta natureza, 
tendo a garantia de todas juntas. 
 

DIREITOS DA ADMINISTRADORA 
     
    2-A) Esta clausula deste adicional reserva à administradora todos os direitos estabelecidos 
na clausula 2-A do programa IM1 em todos os sentidos, dando-lhe todo controle de todos os 
itens detalhados a respeito de toda liberdade, preferência, e controle que a mesma exerce em 
relação ao restante de parceiros do grupo. Desconsiderando apenas a participação da 
construtora que não existe nesta parceria; lembrando também que é de sua propriedade os 
valores recebidos na formação do grupo referente à taxa de adesão, paga por todos os 
consorciados. 
 
    2-B) À administradora também será reservado todos os direitos conforme clausula 2-B do 
programa IM1, referente a todos os detalhes de precaução, a respeito dos outros parceiros do 
grupo em todos os sentidos, resguardando assim seus direitos para sua segurança, e para 
segurança de todos, inclusive dos consorciados. 
 
    2-C) Esta clausula deste adicional, também se assemelha em tudo com a clausula 2-C do 
programa IM1, se tratando de comodidades, trabalho em parceria sob o seu comando, também 
para o interesse de todos como resultado positivo e também uma boa organização de 
marketing. 
 

DIREITOS DO BANCO 
 

    CLAUSULA 3) Esta clausula dá ao banco todos os poderes e liberdade em tudo que diz 
respeito à mesma clausula do programa IM1, para que a geração de recursos não seja 
comprometida, para todo o andamento do grupo, e o cumprimento de todos os papéis dos 
outros parceiros rigorosamente; já que a responsabilidade dos recursos financeiros é de sua 
total responsabilidade. 
 
    3-A) Nesta clausula deste adicional, será reservado ao banco todos os direitos estabelecidos 
na clausula 3-A do programa IM1 em todos os sentidos, relacionados a documentação e 
controle de administração do grupo, descartando somente a parte que diz respeito à 
construtora que não está presente nesta parceria. 
 
    3-B) Neste adicional, fica reservado ao banco da mesma forma que clausula 3-B do 
programa IM1, de fazer averiguação a respeito de toda legalidade, qualificação e 
potencialidade de todos os parceiros que lhe propor uma parceria, tendo estes também que 
cumprir todas as exigências. 
 

DIREITOS DA SEGURADORA 
 
    CLAUSULA 4) Em primeiro lugar a clausula 4 do programa IM1, reserva-se à 
seguradora o mesmo direito de buscar parcerias com outras seguradoras. Conforme 
clausula 4 do programa IM1, neste adicional reserva-se também à seguradora, o direito de 
negociar toda e qualquer dívida de qualquer consorciado, conforme normas do programa, e 
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também com órgãos governamentais de qualquer natureza para ter seus direitos sobre 
assuntos de obrigações a cumprir pelos consorciados de forma imediata, tudo isso dentro das 
normas do programa. Lembremos que neste programa a responsabilidade da seguradora é 
muito maior do que em grupos convencionais; tendo todas as seguradoras que buscar a 
cobertura destes órgãos no sentido de execução imediata, para não comprometer a 
estrutura do grupo de parceiros. É muito importante lembrar que nestes programas a 
cobertura aos consorciados é muito maior, e nenhum consorciado será lesado em caso de 
exclusão e desapropriação. 
 
    4-A) Nesta clausula deste adicional, as normas também são as mesmas que  clausula 4-A 
do programa IM1, se tratando de todos os direitos e obrigações de todos os envolvidos no 
processo, os parceiros e os clientes; só que neste adicional, devemos lembrar que há somente 
três pagamentos iguais referente ao parcelamento dos pagamentos do banco para o pagamento 
dos imóveis adquiridos, lembrando também que nesse adicional não haverá a participação da 
construtora; só que os direitos da seguradora, referente a débitos dos consorciados excluídos 
são os mesmos, e o banco terá o mesmo prazo  de carência para devolver o dinheiro à 
seguradora, mas se o imóvel for negociado imediatamente após a exclusão do consorciado 
antigo, o banco também terá 10 dias para fazer a devolução à seguradora dos valores arcados 
por ela, conforme a negociação feita com o novo cliente, a vista ou parcelado; lembrando que 
primeiramente deverá ser respeitado o direito do cliente de negociar o seu bem; e os valores 
devolvidos pelo banco deverão ser atualizados. 
 
    OBS: Nesta próxima clausula, tratava-se dos direitos da construtora, já que esta não está 
presente neste adicional, encerra aqui assuntos que diz respeito a direitos dos parceiros. 
Haverá nas próximas clausulas pequenas alterações. 

 
SEMELHANÇAS E ALTERAÇÕES A SEGUIR 

 
    CLAUSULA 5) Esta clausula deste adicional, é a primeira diferença em grande escala 
assinalada, em relação ao programa IM1 para este adicional, que fica estabelecido e explicado 
pelo patenteador, que será de fácil entendimento, onde todos os consorciados terão esta 
informação e outras mais, na hora de adquirir seus créditos, que não estão preestabelecidos 
como bens, dando ao cliente total liberdade de escolha, desde que o bem adquirido seja dentro 
do setor imobiliário, e no país onde foi formado o referido grupo. 
 

RESPONSABILIDADES ENTRE PARCEIROS 
 

    CLAUSULA 6) Esta clausula deste adicional, estabelece da mesma forma que clausula 6 
do programa IM1 o cumprimento unicamente de cada parceiro, da atividade que cada um 
exerce conforme exigências do programa, exceto no que for solicitado por qualquer parceiro 
pedindo auxílio de qualquer natureza.  
 
    6-A) Neste adicional as regras também são as mesmas, que no programa IM1, em caso de 
imprevistos que surgirem, de qualquer natureza, mas da mesma forma, qualquer decisão a ser 
tomada, também obedece às mesmas normas, principalmente a respeito dos aspectos 
principais do programa, conforme exigências do patenteador, e terão que ser respeitados. 
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                                                       ADMINISTRADORAS 
 

    CLAUSULA 7) Esta clausula deste adicional, é semelhante em 100% com a clausula 7 do 
programa IM1 em todos os aspectos, com relação a direitos e obrigações da administradora 
perante parceiros, e também perante os clientes, não tendo necessidade de acrescentar 
detalhes ou esclarecimento. Abrange temas sobre: administração, informação, documentação, 
contatos diretos, e controles; respeitando da mesma forma a responsabilidade e liberdade da 
seguradora em seus direitos e obrigações.  
     
    7-A) Esta clausula deste adicional, será novamente escrita e detalhada, devido as pequenas 
modificações referentes à clausula 7-A do programa IM1. Será de total responsabilidade da 
administradora, a colocação e especificação de cada crédito na tabela, a realização da 
assembléia que definirá as etapas de contemplações, constando sequentemente o número de 
todos os contemplados, prazos de entrega de cada grupo, definindo todas as etapas. Ficará 
também a cargo da administradora, o recebimento de todas as antecipações como lances já 
preestabelecidos no programa e outros, e todos os pagamentos seja vencimento ou pagamento 
em atraso, dentro do prazo aceitável estabelecido no programa; depois deste prazo esgotado 
que é de 30 dias, a negociação e o recebimento será com a seguradora. 
 
    7-B) Quando se tratar de qualquer parceria formada, no que diz respeito à administradora, 
trata-se exclusivamente de: valores de créditos, prazos, percentuais, antecipações e formas de 
pagamento, códigos referenciais constados na tabela e especificações do tipo de bem 
negociável neste adicional. Fica definido que a administradora apresentará propostas 
detalhadas somente a respeito de administração e vendas, ficando outros detalhes a ser 
combinados entre o grupo de parceiros. 
 
    CLAUSULA 8) Esta clausula deste adicional trata-se unicamente de esclarecer que trata-se 
de mais uma modificação referente ao programa IM1, que neste adicional excluiremos 100% 
a participação da construtora na parceria, caracterizando que os direitos e obrigações serão 
somente de três parceiros: bancos, administradoras e seguradoras, mais a participação do 
patenteador, acompanhando e conferindo todo o andamento dos grupos. 
 

BANCOS 
 
    CLAUSULA 9) Da mesma forma que programa IM1, nesta clausula deste adicional, é de 
obrigação dos bancos todos os detalhes que estão contidos na clausula 9 do programa IM1 em 
todos os sentidos; será diferenciado somente quando se trata de material gráfico dos projetos, 
que neste caso não existem, por estar relacionados aos bens que a construtora construiria, 
lembrando mais uma vez que neste adicional não tem a participação da construtora. Fica a 
cargo de todos os parceiros qualquer material de divulgação e seus custos. Com relação ao 
canal de comunicação entre todos os parceiros, continuará sendo obrigação para todas as 
agências bancárias que tiverem formado parcerias. 
 
    9-A) Nesta clausula deste adicional da mesma forma que o programa IM1, todos os bancos 
que formarem parcerias, deverão cumprir todos os requisitos e normas do programa, neste 
adicional da mesma forma que o programa IM1 sem nenhuma exceção. 
 



 50 

    9-B) Esta clausula também não existirá como regra neste adicional, por se tratar de direitos 
exclusivamente da construtora, sendo que esta não existe neste adicional, sendo mais um 
diferencial em relação ao programa IM1. 
 

SEGURADORAS 
 
CLAUSULA 10) Esta clausula deste adicional, também concorda e assemelha-se em 100% 
com a  clausula 10 do programa IM1, em todos os sentidos, e mantém todas as 
responsabilidades da seguradora perante parceiros e patenteador, e todos os direitos e 
obrigações entre os clientes e ela. 
 
    10-A) A clausula 10-A do programa IM1 também poderá ser resumida nesta clausula deste 
adicional, mantendo todos os termos de responsabilidade, e direitos e obrigações entre todos 
sem exceção. 
 
    10-B) Esta clausula deste adicional concorda em tudo com a clausula 10-B do programa 
IM1 em todos os seus aspectos, e continua afirmando com toda veemência, que todas as 
seguradoras estarão 100% seguras em seus investimentos, por poder contar com duas formas 
de obter lucros, podendo ela manter tranquilamente a segurança do grupo. 
 

REGRA ÚNICA PARA TODOS OS PARCEIROS 
 

    CLAUSULA 11) Esta clausula deste adicional, também concorda em todos os detalhes, 
com a clausula 11 do programa IM1, e mantém todas as regras estabelecidas, dando toda a 
liberdade a qualquer parceiro de entrar e sair do grupo, mas no que diz respeito a situação de 
deixar seus deveres cumpridos com relação à suas atividades perante outros parceiros e 
clientes, qualquer parceiro que sair do grupo, deverá cumprir 100% o seu dever antes do seu 
afastamento, podendo se necessário for ser acionado pela justiça, sendo obrigado a cumprir e 
arcar com todas as despesas judiciais. 
 
    11-A) Esta clausula deste adicional também concorda com todas as normas estabelecidas 
na clausula 11-A do programa IM1 mudando unicamente, a base para cálculos dos 20% de 
multa referente ao parceiro que abandonar o grupo, levando em conta que no programa IM1 
este percentual seria cobrado sobre o valor total das obras que estariam sendo executadas pela 
construtora, como neste adicional não existe a participação desta, a multa aplicada a qualquer 
parceiro que vier a deixar a parceria, passará a ser de 20% sobre todos os créditos somados 
existentes nas tabelas usadas para formação dos grupos em exercício. A respeito da ciência do 
patenteador sobre o fato, e das normas para substituir o parceiro desertor, continuará sendo da 
mesma forma. Esta substituição continua sendo da responsabilidade dos demais parceiros. 
 

CONDIÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
 
    CLAUSULA 12) Esta clausula deste adicional concorda 100% em todos os aspectos em 
relação à clausula 12 do programa IM1, não tendo nenhuma mudança a respeito dos itens 
citados na clausula 12 do primeiro programa, lembrando que para fazer qualquer alteração, 
somente o patenteador, e feita unicamente por sua iniciativa, e repassado aos parceiros. 
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    12-A) O patenteador volta a frisar nesta clausula deste adicional, conforme clausula 12-A 
do programa IM1, a autenticidade de todas as pesquisas feitas para encontrar os resultados 
satisfatórios para todos os envolvidos incluindo parceiros e clientes; afirmando que este 
adicional, também será apresentado a seguir começando pelos cálculos matemáticos, e será 
mudado também novamente, toda numeração de clausulas para itens, voltando posteriormente 
a numeração por clausulas, quando voltarmos a tratar de direitos e obrigações. 

 
TEORIAS E NORMAS DOS CÁLCULOS MATEMÁTICOS 

NUMERAÇÃO NOVAMENTE POR ITENS 
 
    ITEM 1) Este item deste adicional também será alterado no que diz respeito a valores de 
bens, aqui será usado tabela com valores diferenciados e mais uma vez fica constatado a 
ausência da construtora, e o direito de escolha do bem a ser adquirido pelos consorciados do 
grupo. A respeito dos percentuais cobrados como adicional, repasse parcialmente para a 
administradora, e devolução aos clientes, será 100% igual este mesmo item do programa IM1. 
 
    ITEM 2) A respeito da taxa de adesão, este item deste adicional assemelha em 100% com o 
mesmo item do programa IM1, mantendo também a mesma forma de parcelamento. 
 
    ITEM 3) Este item deste adicional, traz as mesmas afirmações em todos os sentidos 
referente ao mesmo item do programa IM1, sobre teorias e cálculos matemáticos, mantendo 
todas as pesquisas como base para desenvolvimento destes dois programas. O patenteador 
volta a afirmar, pelos próprios cálculos, que os bancos terão margem tranqüila de lucros, com 
esse sistema de parcerias. 
 
    Este adicional também trás esta observação: da mesma forma que o mesmo item do 
programa IM1, e o patenteador volta a afirmar com toda certeza, que a adaptação destes dois 
programas IM1 e IM1/2, em qualquer economia mundial será possível, e o mesmo funcionará 
da mesma forma com qualquer mudança de taxas de juros de mercados, e afirma ter todas as 
formas para qualquer adequação necessária para o futuro.  
 
    ITEM 4) Este item deste adicional é semelhante ao mesmo item do programa IM1, a 
respeito das etapas de lances. Neste adicional também teremos três etapas, sendo a primeira 
no 5º mês, a segunda no 10º mês e a terceira no 18º mês; sendo cobrado: 60% do valor total 
do lance na primeira etapa, 25% na segunda e 15% na terceira; incluso os 10% do fundo de 
reserva, pois este fundo de reserva será devolvido integralmente a todos os clientes que 
permanecerem até o fim do grupo.   
 
    ITEM 5) Neste item deste adicional, da mesma forma que o mesmo item do programa IM1, 
tanto lances como os percentuais de amortizações mensais, serão de forma decrescentes. As 
etapas de entrega aqui serão divididas em cinco, mudando também os meses de entrega. Neste 
adicional, a primeira entrega será no 21º mês, a segunda no 25º a terceira no 28º, a quarta no 
30º, e a quinta no 32º. Os primeiros contemplados pagarão o equivalente a 21% como lance, 
os segundos pagarão o equivalente a 19%, os terceiros o equivalente a 17%, os quartos 
equivalente a 15%, e os quintos equivalente a 13%, que terá média de 17%, sendo este o 
percentual geral utilizado para cálculos, e serão pagos nos meses preestabelecidos no item 4 
deste adicional. 
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    ITEM 6) Neste adicional este item 6 será anulado, devido se tratar unicamente do que diz 
respeito à construtora, além de sua ausência, neste adicional não terá investimentos iniciais. 
 
    ITEM 7) Neste adicional este item será totalmente explicado, por haver várias diferenças 
em relação ao mesmo item do programa IM1, e por não haver novamente a construtora como 
parceiro. O prazo estipulado de duração do grupo é o mesmo; 120 meses, o número de 
consorciados será também de 360, mas o valor total dos bens sempre será apresentado em 
cada proposta da formação de cada grupo, e serão formados com os créditos diferenciados 
chamados grupos mistos, terá parcelamento do banco para o proprietário do imóvel vendido 
em três vezes iguais, sendo o 1º a vista, o 2º com 30 dias, e o 3º com 60 dias Todo o restante 
que explica valores, percentuais de repasse, investimento inicial, cálculos de lucros de vendas 
dos bens, será descartado, além de mudar o número de parceiros na divisão dos lucros. 
 
    ITEM 8) Neste item deste adicional, também como o mesmo item do programa IM1, os 
percentuais de amortizações mensais serão diminuídos a cada 4 meses a partir do 1º mês de 
andamento do grupo, até chegar ao 20º mês, no 21º mês será a data da primeira entrega de 
bens aos consorciados das etapas estabelecidas em contato, ficando estabilizado no período de 
entrega do 21º ao 32º mês, mês este que serão feitas as últimas entregas. Do 1º ao 4º mês o 
percentual de amortização será de 2%, do 5º ao 8º será de 1.5%, do 9º ao 12º de 1.15%, do 
13º ao 16º de 0.9%, do 17º ao 20º de 0.75%. Durante as entregas o percentual será de 0.65% 
e este percentual será estabilizado até o final das entregas, e após a entrega de todos os bens, 
será feito diluição de parcelas, de acordo com o saldo devedor, até o encerramento de cada 
grupo. O total pago em percentual sobre o valor total para fazer a diluição é a partir do 
trigésimo terceiro mês e é de 50.0%. 
  
   ITEM 9) Este item deste adicional será totalmente descartado, com relação ao mesmo item 
do programa IM1, em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito à construtora, 
afirmando novamente a ausência da mesma; ficando definido que não haverá nenhum 
investimento inicial em favor de quem quer que seja, a não ser os 0.5%  em favor do banco, 
para justificar as correções mensais, até que inicie o andamento do grupo na realização da 
assembléia.   
 
    ITEM10) Neste adicional, este item traz todas as normas e regras do mesmo item do 
programa IM1, em todos os sentidos, diminuindo também em todas as etapas até fazer a 
diluição. Trabalharemos também com 0.5% mais 2 correções, pois aqui também teremos 
quatro meses para realizar a assembléia,  o percentual de 0.5% é superior a cinco correções, e 
será repassado ao banco durante a formação do grupo; proveniente de taxa de adesão, como 
no programa IM-1. Difere-se no que diz respeito a valores preestabelecidos dos valores dos 
bens. Neste adicional somente quando formado o grupo, pode-se fazer esse tipo de cálculos, 
usaremos a fórmula esquecendo os valores.                 
 
    ITEM 11) Este item deste adicional, será 100% idêntico ao mesmo item do programa IM1 
em todos os sentidos, se algum país for utilizado outro indexador que não seja INCC ou 
CUB, então serão utilizados indexadores de cada país, referente ao setor imobiliário definido 
por lei. 
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PERCENTUAIS E PRAZOS REFERENTE A SEGUROS 
 
    ITEM 12) Este item deste adicional, assemelha-se em 100% ao mesmo item do programa 
IM1 em todos os sentidos, não tendo necessidade de fazer nenhum acréscimo ou alteração. 
 
    ITEM 13) Este item deste adicional, também assemelha-se em 100% com o mesmo item do 
programa IM1 não sendo necessário fazer nenhuma modificação, alteração ou acréscimo em 
todos os sentidos. 
 
    ITEM 14) Este item deste adicional, também assemelha-se em 100% e concorda em tudo 
com o mesmo item do programa IM1, não sendo necessário nenhuma modificação. 
 
    ITEM 15) Neste adicional a cobertura de seguro desemprego, tem as mesmas normas que o 
mesmo item do programa IM1, e será calculado da seguinte forma: nos primeiros 8 meses, a 
cobertura será de 3 parcelas, do nono ao décimo sexto mês de 4 parcelas, do décimo sétimo 
ao vigésimo quarto mês, de 5 parcelas, do vigésimo quinto ao trigésimo segundo será de 6 
parcelas, após fazer a diluição, a cobertura também será de 7 parcelas até o fim do grupo. 
 
    ITEM 16) Neste item deste adicional, os intervalos de uma cobertura para outra terão as 
mesmas regras, que as regras do mesmo item do programa IM1, e serão contabilizados da 
seguinte forma: do 1º ao 12º mês a cobertura terá intervalo de 12 meses, do 13º ao 20º mês, 
de 11 meses, do 21º ao 32º mês de 10 meses  após feito diluição de parcelas, de 9 meses, e os 
prazos definidos para iniciar uma nova cobertura a partir do novo emprego será da seguinte 
forma: de 6 meses, até o 12º mês, de 8 meses 13º ao 20º mês, de 10 meses do 21º ao 32º mês, 
de após a diluição de parcelas a permanência no novo emprego para obter outra cobertura, 
será  de 12 meses consecutivos. 
 
    ITEM 17) Neste item deste adicional, os custos mensais serão da mesma forma que o 
mesmo item do programa IM1, de forma decrescente para o seguro total, incluindo todos. Os 
custos serão calculados sobre o valor do crédito escolhido acrescido do fundo de reserva total, 
e teremos 6 etapas. Os percentuais serão da seguinte forma: do 1º ao 8º mês o seguro total 
será de 0.09%, do 9º ao 16º de 0.085% do 17º ao 22º de 0.08%, do 23º ao 27º de 0.075%, do 
28º ao 32º de 0.07% e após ter feito diluição de, de 0.06%; e será cobrado sobre o valor total 
dos bens. Fica frisado que a cobertura do seguro de vida será somente sobre o saldo devedor 
do cliente; pelo motivo dos pagamentos serem de forma decrescentes. Serão descartados neste 
adicional os itens a seguir de número 18, 19, 20, 21, 22 referente ao programa IM1, sendo 
estes assuntos totalmente diferentes não se equiparando de um programa para outro, 
continuaremos com a semelhança dos itens a partir do item 23. 
     
     Conforme programa IM1, neste adicional, também será da mesma forma; iniciaremos os 
cálculos começando com duas correções iniciais de 4%, mais 0.5% creditados em favor do 
banco que lhes será repassado durante a formação do grupo nos primeiros 30 dias de sua 
abertura, que da mesma forma que o programa IM1, teremos neste prazo recursos e tempo 
suficiente para atingirmos as duas correções até a realização da assembléia de contemplações. 
 
     Aqui vamos usar créditos variando entre R$50.000.00 até R$80.000.00 acrescentados a 
cada R$5.000.00. Teremos então 7 variações de créditos nessa tabela, sendo necessária a 
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quantidade de créditos na tabela ser de número ímpar, para a média encontrada coincidir com 
um crédito existente na tabela, para facilitar a divisão das contemplações, e fazer os cálculos, 
lembrando também que teremos que contemplar o mesmo número de clientes para cada 
crédito, para podermos trabalhar com a média de créditos x, igual a um crédito já existente na 
tabela. Teremos então para exemplo desta demonstração, a média de R$65.000.00 x 360 que é 
o número de clientes no grupo, que somados encontraremos o valor total de R$23.400.000.00. 
Devemos lembrar mais uma vez que é somente uma demonstração, e que a variação dos 
créditos em outros grupos, podem ser totalmente diferente. Devemos também lembrar, que 
sendo o fundo de reserva total de 10%, aqui acrescentaremos como adicional somente 8%, 
lembrando que os 2% da administradora, será deixado de lado, sendo de direito dela desde o 
primeiro mês de andamento do grupo até o final. Nesta observação o patenteador deixa 
preestabelecido que os pagamentos dos bens poderão ser feitos no máximo em três vezes 
conforme já foi citado, para evitar embaraços em qualquer tipo de negociação. 
 
    Para iniciarmos os cálculos, pegaremos o total dos créditos no grupo com média de R$ 
65.000.00 x 360 = R$23.400.000.00, acrescentamos 8% do fundo de reserva já descartado os 
2% da administradora, e chegaremos ao valor de R$25.272.000.00, lembrando que os valores 
de parcela de um cliente para outro serão diferentes, mas o montante será sempre sobre a 
média encontrada. Primeiro percentual de amortização mensal igual a 2% do valor total, 
sendo a primeira parcela no valor de R$1.404.00 x 360, o valor total da primeira arrecadação 
é = a R$ 505.440.00, esses valores serão mudados conforme os cálculos abaixo. 
 
    O valor total do lance é = a R$4.296.240.00. A primeira parte é = a R$2.577.744.00, a 
segunda parte é = a R$1.074.060.00, a terceira parte é = a R$644.436.00  
 
 

CÁLCULOS PARA O PROGRAMA IM1/2 COM CORREÇÃO DE 4% PARA 
COMPROVAÇÃO DOS RESULTADOS 

     
    Neste adicional, o número de entrega de bens por etapa será dividido da seguinte forma: 
terá cinco etapas de entrega de bens, e será entregue 72 bens, para cada etapa.  
 
         

INICIAR OS CÁLCULOS  
                     
                    Primeiro percentual de amortização mensal = 2%= R$505.440.00 
 
1)R$ 505.440.00 +117.000.00 + 4% + 4% = 673.231.10 – Data da assembléia  
2)R$ 673.231.10  + 505.440.00 = 1.178.671.10 + 4% = 1.225.817.95 
3)R$ 1.225.817.95 + 505.440.00 = 1.731.257.95 + 4% = 1.800.508.27 
4)R$ 1.800.508.27 + 505.440.00 = 2.305.949.27 + 4% = 2.398.186.20  
 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 1.5% valor = R$ 379.080.00 
            Lance total = R$4.296.240.00, primeira parte = 60% = R$2.577.744.00 
 
5)R$ 2.398.186.20 + 379.080.00 + 2.577.774.00 = 5.355.010.20 + 4% = 5.569.210.61  
6)R$ 5.569.210.61 + 379.080.00 = 5.948.290.61 + 4% = 6.186.222.23 
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7)R$ 5.569.210.61 + 379.080.00 = 6.656.302.23 + 4% = 6.827.914.32  
8)R$ 6.827.914.32 + 379.080.00 = 7.206.994.32 + 4% = 7.495.274.09 
 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 1.15% = R$ 290.628.00 
 
9)  R$ 7.495.274.09 + 290.682.00 = 7.785.902.09 + 4% = 8.097.338.17 
                     
                     Próximo mês segunda parte do lance = 25% do total = R$1.074.060.00   
 
10) R$ 8.097.338.17 + 290.682.00 + 1.074.060.00 = 9.462.026.17 + 4% = 9.840.507.22 
11) R$ 9.840.507.22 + 290.628.00 = 10.131.135.22 + 4% = 10.536.380.63  
12) R$ 10.536.380.63 + 290.628.00 = 10.827.008.63 + 4% = 11.260.088.98  
 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 0.9% = R$ 227.448.00 
 
13) R$ 11.260.088.98 + 227.448.00 = 11.487.536.98 + 4% = 11.947.038.46  
14) R$ 11.947.038.46 + 227.448.00 = 12.174.486.46 + 4% = 12.661.465.92 
15) R$ 12.661.465.92 + 227.448.00 = 12.888.913.92 + 4% = 13.404.470.48 
16) R$ 13.404.470.48 + 227.448.00 = 13.631.918.48 + 4% = 14.177.195.22 
 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 0.75% = R$ 189.540.00 
 
17) R$ 14.177.195.22 + 189.540.00 = 14.366.735.22 + 4% = 14.941.404.63 
 
                     Próximo mês terceira parte do lance = 15% do total = R$644.436.00 
 
18) R$ 14.941.404.63 + 189.540.00 + 644.436.00 = 15.775.380.63 + 4% = 16.406.395.85 
19) R$ 16.406.395.85 + 189.540.00 = 16.595.936.85 + 4% = 17.259.773.29 
20) R$ 17.259.773.29 + 189.540.00 = 17.449.313.29 + 4% = 18.147.285.82 
 
                    Próximo percentual de amortização mensal = 0.65% = R$164.268.00 
                             Próximo mês, primeira entrega de bens, um repasse = R$1.560.000.00    
 
21) R$ 18.147.285.82 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 16.751.553.82 + 4% = 17.421.615.97 
22) R$ 17.421.615.97 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 16.025.883.97 + 4% = 16.666.919.33 
23) R$ 16.666.919.33 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 15.271.187.33 + 4% = 15.882.034.83 
 
                    Fim da primeira etapa de entrega de bens. 
                                       Próximo mês não haverá repasse para pagamento de bens. 
 
24) R$ 15.882.034.83 + 164.268.00 = 16.046.302.83 + 4% = 16.688.154.94 
 
                    Próximo mês segunda etapa de entrega de bens, continua um repasse. 
 
25) R$ 16.688.154.94 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 15.292.422.94 + 4% = 15.904.119.86 
26) R$ 15.904.119.86 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 14.508.387.86 + 4% = 15.088.723.37 
27) R$ 15.088.723.37 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 13.692.991.37 + 4% = 14.240.711.03 
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                    Fim da segunda etapa de entrega de bens. 
                    Próximo mês terceira etapa de entrega de bens, continua um repasse 
 
28) R$ 14.240.711.03 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 12.844.979.03 + 4% = 13.358.778.19 
29) R$ 13.358.778.19 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 11.963.046.19 + 4% = 12.441.568.04 
                     
                    Próximo mês quarta etapa de entrega de bens, próximo mês dois repasses. 
 
30) R$ 12.441.568.04 + 164.268.00 – 3.120.000.00 = 9.485.836.04 + 4% = 9.865.269.48 
                     
                    Fim da terceira etapa de entrega de bens, próximo mês um repasse. 
 
31) R$ 9.865.269.48 + 164.268.00 – 1.560.000.00 = 8.469.537.48 + 4% = 8.808.318.98 
                      
                    Próximo mês quinta etapa de entrega de bens, próximo mês dois repasses.  
 
32) R$ 8.808.318.98 + 164.268.00 – 3.120.000.00 = 5.852.586.98 + 4% = 6.086.690.46 

 
Fim de todas as entrega de bens. 

                    Fim da quarta etapa de entrega de bens, próximo mês um repasse. 
                                Próximo mês Fazer diluição de parcelas, e distribuição de lucros 
                    Valor da distribuição de lucros a ser repassado para o banco = R$28.718.18 
 
33) R$ 6.086.690.46 + 28.718.18 – 1.560.000.00 = 4.555.408.64 + 4% = 4.737.624.99  
34) R$ 4.737.624.99 + 28.718.18 – 1.560.000.00 = R$3.206.343.17 = 13.7%. 
 
                    Fim de todas as etapas de entrega de bens.  
                    Já foram repassadas duas parcelas aos parceiros, na distribuição de lucros 
 

TÉRMINO DE TODAS AS ENTREGAS E PAGAMENTOS AOS IMÓVEIS VENDIDOS 
 
    OBS - O lucro líquido apurado até agora em favor do banco é igual a R$3.206.343.17 = a 
13.7%, o percentual final neste adicional é menor, devido o restante de meses para 
encerramento do grupo ser muito maior, e com isso o banco terá muito mais tempo para 
capitalizar o valor liquido apurado no final dos cálculos matemáticos. São 26 meses a mais, e 
se fizermos os cálculos detalhadamente, chegaremos à conclusão que o resultado final é 100% 
equilibrado com o programa IM-1, podendo ser até melhor.      
 
    ITEM 18) Todos os percentuais de divisão de lucros em favor de cada parceiro, serão 
multiplicados por 50%, que no 33º mês era 50% do saldo devedor do grupo, para calcular a 
divisão de lucros entre parceiros mais o patenteador. Os lucros serão divididos em percentual 
que ficarão definidos aqui como normas estabelecidas pelo programa, totalmente 
discriminados. O valor total de arrecadação mensal das parcelas já diluídas é = R$143.590.91 
isso significa os 50% citados correspondente ao saldo total do grupo dividido por 88 meses, 
que no 33º mês era o prazo total para o encerramento do grupo; já tendo sido repassado 
duas parcelas de lucros, que são: 33º e 34º mês, restando agora 86 meses; mas esta regra 
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não impede qualquer cliente de quitar seu débito em prazos menores, como lhe convier. O 
valor mínimo a pagar de um cliente para outro varia de acordo com os lances, como está 
estabelecido, mas toda vez que o cliente antecipar algo além de seu valor obrigatório, terá o 
direito de diminuir o valor de sua parcela, encerrando seus pagamentos no final do grupo.   
 
    OBS: Neste adicional, ao contrário do programa IM1 encerra aqui os cálculos totalmente; 
devido não haver mais repasses para pagar qualquer custo de qualquer bem, diferenciando 
totalmente do programa IM1 que tem a participação da construtora, e o parcelamento do seu 
lucro, sendo que neste adicional já foram pagos todos os valores que cada consorciado pagou 
pelo bem adquirido, não restando aqui nenhum tipo de parcelamento; mas os cálculos que 
constatam a lucratividade de todos os parceiros foram feitos, e os resultados ficarão 
esclarecidos em itens posteriores de forma clara e de fácil entendimento para todos. 

 
CALCULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DOS PARCEIROS E O PATENTEADOR 
 
    Todos os percentuais de lucros serão calculados sobre o valor de arrecadação mensal 
do grupo referente aos pagamentos dos consorciados, que é = a R$143.590.91.                    
                     
                     Começamos pela administradora. 
     
    ITEM 19) Para a administradora será repassado 35% x 50% = 17.5% do total dos bens, 
que somados a taxa de adesão liquida de 1.5%, mais os 2% do repasse do fundo de reserva 
totaliza 21%, levando em conta que as comissões pagas dos parceiros para o patenteador e 
prestadores de serviços, serão divididas para três em partes iguais, caracterizando que neste 
adicional também, os gastos que a administradora terá com pagamento de comissões, significa 
um terço do que ela pagaria em grupos convencionais, veremos então que ela estará com 
faturamento líquido, bem acima dos consórcios convencionai, sem contar que será realizado 
somente uma assembléia, gerando menos despesas, ainda teremos o restante das despesas 
dividido entre os três parceiros do grupo.   
 
                    Faremos agora os cálculos em favor do banco. 
     
    ITEM 20) Para o banco será repassado 20% x 50% do total = 10% do volume total dos 
bens, somados aos 13.7% no fim dos cálculos, o total será de 23.7%, só que o banco terá  até 
o fim do grupo o valor de R$3.206.343.17 acumulados até o trigésimo quarto mês líquido; de 
total propriedade sua para contabilizar e capitalizar; que será mais ou menos igual ao 
resultado final do programa IM-1. Mesmo o banco tendo que fazer o repasse do fundo de 
reserva em favor dos consorciados no final do grupo de 10%, mais a taxa de adesão, ainda 
ficará com a maior parte do lucro, e terá em suas mãos as condições para multiplicação desses 
valores líquidos apurados mês a mês.  
 
                    Faremos agora os cálculos em favor da seguradora.       . 
 
    ITEM 21) Para a seguradora será repassado 20% x 50% = a 10.0% do volume total dos 
bens, somados com o lucro que a mesma obteve pelos serviços prestados, sabemos que esse 
valor será bem acima, e o percentual de 10.0% se tornará muito maior que o lucro liquido que 
uma seguradora obterá em grupos de consórcios convencionais;  lembrando que ela  trabalha 
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neste programa com 2 lucros, aqui não há como fazer os cálculos e definir os percentuais 
exatos que a mesma terá no final, mas sabemos que será o suficiente para que ela possa  
trabalhar com total segurança. Nas clausulas anteriores, fica claro sobre a cobertura que este 
programa oferece à mesma, quando esta assume valores maiores de consorciados substituídos 
no grupo, pois estes valores serão restituídos a ela quando o imóvel for novamente vendido 
pelo banco conforme itens anteriores; lembrando aqui que todos os parceiros do grupo, não só 
pode, mas deve trabalhar para a renegociação dos imóveis de clientes cancelados. 
 
                    Faremos agora os cálculos em favor do patenteador. 
 
    ITEM 22) Para o patenteador será repassado 20% x 50% = 10% do volume total dos bens. 
Este será o único lucro que ele obterá desta divisão, não tendo também outra renda mensal 
para tocar este negócio, somente o pequeno percentual de comissão a combinar, referente às 
vendas realizadas. Fica claro então que de todos os lucros distribuídos entre parceiros, o 
menor será o dele, como já dito anteriormente, não esquecendo que este também terá grandes 
despesas para manter o controle, a organização e todas as averiguações necessárias em todos 
os locais e países em que este programa for estabelecido. 
 
    Obs no programa IM-1, temos na distribuição dos lucros, a parte destinada à 
construtora, de 6%, aqui será destinados 5% dos 50% do sado devedor para pagamento 
de comissões a quem vender os imóveis, e será diferente; ao invés do pagamento ser feito 
pela administradora, será feito pelo banco, em até 10 dias. Se o imóvel for adquirido 
direto do proprietário, os 5% será dividido com os demais parceiros em partes iguais.         
      
    ITEM 23) O lucro líquido deste adicional em favor do banco, será menor em relação ao 
programa IM1, como foi citado após o final dos cálculos; primeiro pelo prazo de correções 
em favor do banco ser de 28 meses a mais; e por se tratar de situações diferentes de 
competitividade. No programa IM1 a competitividade estará entre os grupos de parceiros; 
devido ter a participação da construtora, o tipo de bem e valores, estão preestabelecidos na 
tabela de vendas, caracterizando a competitividade unicamente entre os grupos de parceiros, 
onde poderão ser oferecidos menores custos, melhor qualidade dos bens a serem entregues, e 
bens mais sofisticados, mas todos estarão definidos na tabela com todas as características; e 
neste adicional será diferente, a competitividade estará fora do grupo, devido o consorciado 
ter a opção de comprar qualquer bem imóvel, constando na tabela somente valores de 
créditos. Vamos olhar também o lado das construtoras que hoje emprega a maior parte 
de trabalhadores no nosso país, gerando assim grande circulação de moeda que muito 
contribuiria para movimentação financeira dos bancos, e o crescimento da economia. 
 
    ITEM 24) Fica estabelecido aqui neste item, que neste adicional daqui pra frente, não será 
necessário fazer mais cálculos mensais ao contrário do mesmo item do  programa IM1, e não 
será discriminado aqui mais nenhum valor ou percentual, referente aos resultados do grupo 
distribuídos entre parceiros; pois este adicional é mais simples e já está esclarecido nos itens 
de número 18 a 23, por esse motivo não será necessário fazer mais nenhum cálculo. Deverá 
ser lembrado: somente as obrigações dos parceiros, de uns para com os outros, e dos parceiros 
perante os clientes e patenteador, no que se refere a: assistência, cobertura, devoluções, e 
todas as justificativas que trata de percentuais maiores ou menores, e os direitos e obrigações 
estabelecidas; explicados também no programa IM1, caracterizando a importância e 
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responsabilidade de cada parceiro no grupo, lembremos também que, as correções mensais 
continuarão da mesma forma, tanto para consorciados como para divisão de lucros 
(anualmente). Estamos descartando neste item os itens de número 25 ao número 33, itens 
estes citados no programa IM1 não sendo necessária a sua utilização neste adicional por se 
tratar de assuntos e elementos dispensáveis para este adicional. 
 
    ITEM 25) Antes de detalhar normas do próximo assunto, esclarece-se aqui outra mudança 
na colocação dos números dos itens, este item corresponde ao que está estabelecido no item 
33 do programa IM1, os itens que foram descartados não serão utilizados mais neste 
adicional, sendo este item de número 25 o último item deste adicional, voltando a partir deste, 
as numerações das clausulas, caracterizando aqui também toda segurança dispensando a 
continuação dos cálculos.  
 
    OBS: Fica aqui claro para todos os  parceiros envolvidos nesta parceria, que, este programa 
nos oferece muito mais segurança do que qualquer grupo de consórcio convencional, e que 
todos os parceiros terão muito mais facilidades e garantias, por se tratar de trabalho em 
conjunto, gerando maiores lucros, e menores custos para todos, em todos os sentidos; e o 
mais importante é a cobertura de um parceiro para outro, onde aqui invertemos o 
sentido da competitividade, pois para um parceiro obter sucesso, terá que torcer pelo 
sucesso de qualquer concorrente, pois com  o tempo serão todos parceiros conforme o 
programa mostra, caracterizando assim, que o sol nasce para todos da mesma forma. Só 
assim, poderemos civilizar o nosso sistema de capitalismo, nos preparando para uma 
globalização verdadeira, onde haverá menos discórdia, e muito mais colaboração. 
 
   FIM DOS CÁLCULOS PARA O PROGRAMA IM1/2 COM CORREÇÃO DE 4% 

...................................=................................. 
 

Antes do reinicio das cláusulas, serão apresentados os cálculos com correção de 3.3%. 
 

APRESENTAREMOS AGORA OS CÁLCULOS PARA OS PAÍSES COM TAXAS DE 
JUROS MENORES, OU PAÍSES DE PRIMEIRO MUNDO, COM ECONOMIA 

ESTABILIZADA. 
 
    Conforme observação feita pelo patenteador referente a taxas de juros citado na pagina 24 
do programa ATM1 com correção financeira de 4% praticadas pelos bancos no Brasil, e de 
acordo com informações colhidas e analisados pelo patenteador, faremos uma comparação 
para encontrarmos a taxa de juros adequada e compatível com os países com taxas juros 
menores, com economia estabilizada, que são os países de primeiro mundo. Baseado nestas 
informações, inclusive até divulgadas em rede de televisão por pessoas renomadas e com 
certeza com autoridade para isso, afirmando que o lucro liquido dos bancos de países de 
primeiro mundo é aproximadamente de 75% do lucro liquido dos bancos no Brasil, é que foi 
possível desenvolver esse programa para esses países. Sendo o lucro liquido dos bancos no 
Brasil em média de 4 a 4.5% usaremos a média de cálculos para o Brasil, de 4.00%, x 75% = 
3.00%, somados ao percentual de captação financeira que é aproximadamente 0.7% nesses, 
chegaremos ao percentual de 3.7% tiramos 10% como margem de risco, e encontraremos 
então 3.33%. Trabalharemos então com o percentual de 3.3% ao mês.  
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PROGRAMA IM1/2 COM CORREÇÃO DE 3.3% 120 MESES 360 CONSORCIADOS  
 

COMO AQUI NÃO TEM PAÍS DEFINIDO, E SÃO VARIAS MOEDAS, 
DISPENSREMOS A CIFRA DO REAL, E USAREMO ENTÃO: XX. 

 
VALOR PARA BASE DE CÁLCULOS = xx82.000.00  

 
    OBS - Conforme já relatado anteriormente, partiremos do início dos cálculos com duas 
correções mensais de 3.3%, devido o prazo de início da formação do grupo até a realização 
da assembléia, ser um período limitado em 4 meses, mesmo que o grupo forme antes, ainda 
estaremos trabalhando com prazos suficientes para duas correções; lembrando que ao invés de 
0.5% como nos cálculos com correção de 4%, aqui será repassado 1% do valor total dos 
bens proveniente da taxa de adesão, em favor do banco no início da formação do grupo. 
Vamos trabalhar com 1%, mais duas correções mensais, para iniciar os cálculos.   

            
      OBS: Neste adicional, IM1/2 com correção de 3.3% o número de entrega de bens serão 
divididas em sete etapas, e serão divididas da seguinte forma: na primeira etapa 51 bens, na 
segunda etapa 52 bens, na terceira etapa 51 bens, na quarta etapa 52 bens, na quinta etapa 51 
bens, na sexta etapa 52 bens, na sétima etapa 51 bens. 
 
    Aqui vamos usar créditos variando entre xx70.000.00 até xx94.000.00 acrescentados a cada 
xx4.000.00. Teremos então sete variações de créditos nessa tabela, sendo necessária a 
quantidade de créditos na tabela ser de número ímpar, para a média encontrada coincidir com 
um crédito existente na tabela, para facilitar a divisão das contemplações, e fazer os cálculos, 
lembrando também que teremos que contemplar o mesmo número de clientes para cada 
crédito, para podermos trabalhar com a média de créditos x, igual a um crédito para base de 
calculo.  
 
    Teremos então para exemplo desta demonstração, a média de xx82.000.00 x 360 que é o 
número de clientes no grupo, que somados encontraremos o valor total de xx29.520.000.00. 
Devemos lembrar mais uma vez que é somente uma demonstração, e que a variação dos 
créditos em outros grupos, podem ser totalmente diferente. Devemos também lembrar, que 
sendo o fundo de reserva total de 11.%, aqui acrescentaremos como adicional somente 9.5%, 
lembrando que 1.5% da administradora será deixado de lado, sendo de direito dela desde o 
primeiro mês de andamento do grupo até o final. Lembrando que 1% para o banco no inicio 
do grupo, proveniente da taxa de adesão, é de uma só vez; lembrando mais uma vez que os 
pagamentos dos bens poderão ser feitos no máximo em três vezes conforme já foi citado, para 
evitar embaraços em qualquer tipo de negociação. 
   

INICIAR OS CÁLCULOS 
 
    Para iniciarmos os cálculos, pegaremos o total dos créditos no grupo com média de xx 
82.000.00 cada x 360 = xx29.520.000.00, acrescentamos 9.5% do fundo de reserva já 
descartado os 1.5% da administradora, e chegaremos ao valor de xx32.342.400.00 lembrando 
que os valores de parcela de um cliente para outro serão diferentes, mas o montante será 
sempre sobre a média encontrada. O lance total é = a xx5.659.920.00, a primeira parte é = a 
xx3.112.956.00 a segunda é = a xx1.697.976.00, e a terceira é = a xx848.988.00  
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    Primeiro percentual de amortização mensal igual a 2% do total, sendo a 1ª parcela no valor 
de xx1.795.80 x 360. O valor total de arrecadação do grupo no1º mês é = xx 646.488.00. 
 
1) R$646.488.00 + 295.200.00 + 3,3% + 3.3% = 1.004.864.91 – data da assembléia 
2) R$ 1.004.864.91 + 646.488.00 = 1.651.352.91 + 3.3% = 1.705.847.56 
3) R$ 1.705.847.56 + 646.488.00 = 2.352.335.56 + 3.3% = 2.429.962.63 
 
            Lance total = xx5.659.920.00 
            Primeira parte do lance 55% do total = xx3.112.956.00 
 
4) R$ 2.429.962.63 + 646.488.00 + 3.112.956.00 = 6.189.406.63 + 3.3% = 6.393.657.05 
 
            Próximo mês percentual de amortização mensal = 1,5% valor = xx485.136.00 
                                       
5) R$ 6.393.657.05 + 485.136.00 = 6.878.793.05 + 3.3% = 7.105.793.22  
6) R$ 7.105.793.22 + 485.136.00 = 7.590.929.22 + 3.3% = 7.841.429.88 
7) R$ 7.841.429.88 + 485.136.00 = 8.326.565.88 + 3.3% = 8.601.342.56 
8) R$ 8.601.342.56 + 485.136.00 = 9.086.478.56 + 3.3% = 9.386.332.35 
 
            Próximo percentual de amortização mensal = 1.15% = xx371.937.60 
 
9) R$ 9.386.332.35 + 371.937.60 = 9.758.269.95 + 3.3% 10.080.292.86  
 
            Próximo mês segunda parte do lance = 30% do total = xx1.697.976.00   
 
10) R$ 10.080.292.86 + 371.937.60 + 1.697.976.00 = 12.150.206.46 + 3.3% = 12.551.163.27  
11) R$ 12.551.163.27 + 371.937.60 = 12.923.100.87 + 3.3% = 13.349.563.20 
12) R$ 13.349.563.20 + 371.937.60 = 13.721.500.80 + 3.3% = 14.174.310.33 
 
            Próximo percentual de amortização mensal = 0.925% = xx299.167.20 
 
13) R$ 14.174.310.33 + 299.167.20 = 14.473.477.53 + 3.3% =  14.951.102.29 
 
            Próximo mês terceira parte do lance = 15% do total = xx 848.988.00 
 
14) R$ 14.951.102.29 + 299.167.20 + 848.988.00 = 16.099.257.48 + 3.3% = 16.630.532.98 
15) R$ 16.630.532.98 + 299.167.20 = 16.929.700.18 + 3.3% = 17.488.380.29  
16) R$ 17.488.380.29 + 299.167.20 = 17.787.547.49 + 3.3% = 18.374.536.56 
 
             Próximo percentual de amortização mensal = 0.75% = xx 242.568.00 
 
17) R$ 18.374.536.56 + 242.568.00 = 18.617.104.56 + 3.3% = 19.231.469.00 
18) R$ 19.231.469.00 + 242.568.00 = 19.474.037.01 + 3.3% = 20.116.680.23 
19) R$ 20.116.680.23 + 242.568.00 = 20.359.248.23 + 3.3% = 21.031.103.42  
20) R$ 21.031.103.42 + 242.568.00 = 21.273.671.42 + 3.3% = 21.975.702.58 
            
            Próximo percentual de amortização mensal = 0.6% = xx194.054.40 
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             Próximo mês, primeira entrega de bens. Um repasse mensal = xx1.405.714.29    
 
21) R$ 21.975.702.58 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 20.764.042.69 + 3.3% = 21.449.256.10 
22) R$ 21.449.256.10 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 20.237.596.21 + 3.3% = 20.905.436.88 
23) R$ 20.905.436.88 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 19.693.776.99 + 3.3% = 20.343.671.63 
 
            Fim do primeiro parcelamento de entrega de bens. 
                       No próximo mês não haverá repasse para pagamento de bens. 
 
24) R$ 20.343.671.63 + 194.054.40  = 20.537.726.03 + 3,3% = 21.215.470.99  
 
            Próximo mês segunda entrega de bens. Um repasse = xx1.405.714.29 
 
25) R$ 21.215.470.99 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 20.003.811.10 + 3.3% = 20.663.936.87 
26) R$ 20.663.936.87 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 19.452.276.98 + 3.3% = 20.094.202.12 
27) R$ 20.094.202.12 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 18.882.542.23 + 3.3% = 19.505.666.12  
 
            Fim do segundo parcelamento de entrega de bens. 
                    Próximo mês terceira etapa de entrega de bens. Um repasse = xx1.405.714,29 
 
28) R$ 19.505.666.12 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 18.294.006.23 + 3.3% = 18.897.708.44 
29) R$ 18.894.708.44 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 17.686.048.55 + 3.3% = 18.269.688.15 
30) R$ 18.269.688.15 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 17.058.028.26 + 3.3% = 17.620.943.19 
 
            Fim do terceiro parcelamento de entrega de bens 
                    Próximo mês quarta entrega de bens. Um repasse = xx1.405.714.29 
 
31) R$ 17.620.943.19 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 16.409.283.30 + 3.3% = 16.950.789.65 
32) R$ 16.950.789.65 + 194.054.40 – 1.405.714.29 = 15.739.129.76 + 3.3% = 16.258.521.05 
 
            Fazer diluição de parcelas. Valor da distribuição de lucros para o banco =xx44.103.27  
            Próximo mês quinta entrega de bens, dois repasses = xx2.811.428.58 
 
33) R$ 16.258.521.05 + 44.103.27 – 2.811.428.58 = 13.491.195.74 + 3.3% = 13.936.405.19  
 
            Fim do quarto parcelamento de entrega de bens, próximo mês um repasse. 
 
34) R$ 13.936.405.19 + 44.103.27 – 1.405.714.29 = 12.574.794.17 + 3.3% = 12.989.762.38  
 
            Próximo mês sexta entrega de bens, dois repasses = xx2.811.428.58 
                           
35) R$ 12.989.762.38 + 44.103.27 – 2.811.428.58 = 10.222.437.07 + 3.3% = 10.559.777.50  
                
            Fim do quinto parcelamento de entrega de bens  
                    Próximo mês sétima entrega de bens, dois repasses = xx2.811.428.58 
 
36) R$ 10.559.777.50 + 44.103.27 – 2.811.428.58 = 7.792.452.19 + 3.3% = 8.049.603.11 
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37) R$ 8.049.603.11 + 44.103.27 – 2.811.428.58 = 5.282.277.80 + 3.3% = 5.456.592.97  
38) R$ 5.456.592.97 + 44.103.27 – 1.405.714,29 = xx4.094.981.94 = a xx13.8718%.   
 
            Fim de todos os parcelamentos de entrega de bens.  
 

TÉRMINO DE TODOS OS PAGAMENTOS AOS IMÓVEIS VENDIDOS 
 
    OBS - O lucro líquido apurado até agora em favor do banco é igual a xx4.094.981.94 = a 
xx 13.8718%, o percentual final neste adicional é menor que do programa IM1, devido o 
restante de meses para encerramento de o grupo ser muito maior, e com isso o banco terá 
muito mais tempo para capitalizar o valor líquido apurado no final dos cálculos matemáticos. 
São 22 meses a mais, e se fizer-mos os cálculos detalhadamente, chegaremos a conclusão que 
o resultado final é 100% equilibrado com o programa IM-1, ou até maior.      
  
    ITEM 18) Todos os percentuais de divisão de lucros em favor de cada parceiro, serão 
multiplicados por 50% que no 33º mês era 50% do saldo devedor do montante total do 
grupo, para calcular a divisão de lucros entre parceiros mais o patenteador. Os lucros serão 
divididos em percentual que ficarão definidos aqui como normas estabelecidas pelo programa, 
totalmente discriminados. O valor total de arrecadação mensal das parcelas já diluídas é = 
xx183.661.36 isso significa os 50% citados correspondente ao saldo total do grupo dividido 
por 88 meses, que no 33º mês era o prazo total para o encerramento do grupo; já tendo sido 
repassado seis parcelas de lucros, que são do 33º ao 38º mês, restando agora 82 meses para 
encerrar o grupo; mas esta regra não impede qualquer cliente de quitar seu débito em prazos 
menores, como lhe convier. O valor mínimo a pagar de um cliente para outro varia de acordo 
com os lances, como já está estabelecido, mas toda vez que o cliente antecipar algo mais além 
de seu valor obrigatório, terá o direito de diminuir o valor de sua parcela, encerrando seus 
pagamentos no final do grupo.   
 
    OBS: Neste adicional, ao contrário do programa IM1 encerra aqui os cálculos totalmente; 
devido não haver mais repasses para pagar qualquer custo de qualquer bem, diferenciando 
totalmente do programa IM1 que tem a participação da construtora, e o parcelamento do seu 
lucro, sendo que neste adicional já foram pagos todos os valores que cada consorciado pagou 
pelo bem adquirido, não restando aqui nenhum tipo de parcelamento; mas os cálculos que 
constatam a lucratividade de todos os parceiros foram feitos, e os resultados ficarão 
esclarecidos em itens posteriores de forma clara e de fácil entendimento para todos. 
 
CALCULAR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE PARCEIROS E O PATENTEADOR 

                     
                    Começamos pela administradora. 
     
    19) Para a administradora será repassado 34.5% x 50% = 17.25%, do total dos bens, que 
somados a taxa de adesão liquida de 1.%, mais 1.5% do repasse do fundo de reserva totaliza 
19.75%, levando em conta que as comissões pagas dos parceiros para o patenteador e 
prestadores de serviços, serão divididas para três, em partes iguais caracterizando que neste 
adicional os gastos que a administradora terá com pagamento de comissões, significa um 
terço do que ela pagaria em grupos convencionais, veremos então que ela estará com 
faturamento total líquido, bem acima dos consórcios convencionai, sem contar que será 
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realizado somente uma assembléia, gerando menos despesas, ainda teremos o restante das 
despesas dividido entre os três parceiros do grupo.  
 
                    Faremos agora os cálculos em favor do banco.                     
 
    20) Para o banco será repassado 24% x 50% = 12% do volume total dos bens, somados 
aos xx13.8718% no fim dos cálculos, o total será de xx25.8718%, só que o banco terá  até o 
fim do grupo o valor de xx4.094.981.94 acumulados até o trigésimo oitavo mês líquido; de 
propriedade sua para contabilizar e capitalizar; que será mais ou menos igual ao resultado 
final do programa IM-1. Mesmo o banco tendo que fazer o repasse do fundo de reserva em 
favor dos consorciados no final do grupo de 11%, ainda ficará com a maior parte do lucro, e 
terá em suas mãos as condições para multiplicação desses valores apurados mês a mês.  
 
                    Faremos agora os cálculos em favor da seguradora.       . 
 
    21) Para a seguradora será repassado 18.25% x 50% é = 9.125,% do volume total dos 
bens, somados com o lucro que a mesma obteve pelos serviços prestados, sabemos que esse 
valor será bem acima, e o percentual de 9.125% se tornará muito maior que o lucro liquido 
que uma seguradora obterá em grupos de consórcios convencionais;  lembrando que ela  
trabalha neste programa com dois lucros, aqui não há como fazer os cálculos e definir os 
percentuais exatos que a mesma terá no final, mas sabemos que será o suficiente para que ela 
possa  trabalhar com total segurança. Nas clausulas anteriores, fica claro sobre a cobertura que 
este programa oferece à mesma, quando esta assume valores maiores de consorciados 
substituídos no grupo, mas estes valores serão restituídos a ela quando o imóvel for 
novamente vendido pelo banco conforme itens anteriores; lembrando aqui que todos os 
parceiros do grupo, não só pode, mas deve trabalhar para a renegociação dos imóveis de 
clientes cancelados. 
 
                    Faremos agora os cálculos em favor do patenteador. 
 
    22) Para o patenteador será repassado 18.25%  x 50% = 9.125% do total dos bens. Este 
será o único lucro que ele obterá desta divisão, não tendo também outra renda mensal para 
tocar este negócio, somente o pequeno percentual de comissão a combinar, referente às 
vendas realizadas. Fica claro então que de todos os lucros distribuídos entre parceiros, o 
menor será o dele, como já dito anteriormente, não esquecendo que este também terá grandes 
despesas para manter o controle, a organização e todas as averiguações necessárias em todos 
os locais e países em que este programa for estabelecido. 
 
    Obs. no programa IM-1, temos na distribuição dos lucros, a parte destinada à 
construtora, de 6%, aqui será destinado 5.0% de 50% do sado devedor para pagamento 
de comissões a quem vender o imóvel dentro do grupo, e ao invés do pagamento ser feito 
pela administradora, será feito pelo banco, que terá 10 dias para fazer o pagamento. Aí 
está justificada a participação das imobiliárias. Se o bem for negociado direto com o 
proprietário, os 5.0% será dividido com os outros parceiros em partes iguais. 
  
    ITEM 23) O lucro líquido deste adicional em favor do banco, será igual ao programa IM1, 
pelo índice de correção mensal ser menor; e se torna melhor; pelo prazo das correções em 
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favor do banco ser de 28 meses a mais; e por se tratar de situações diferentes de 
competitividade. No programa IM1 a competitividade estará entre os grupos de parceiros; 
devido ter a participação da construtora, o tipo de bem e valores, estão preestabelecidos na 
tabela de vendas, caracterizando a competitividade unicamente entre os grupos de parceiros, 
onde poderão ser oferecidos menores custos, melhor qualidade dos bens a serem entregues, e 
bens mais sofisticados, mas todos estarão definidos na tabela com todas as características; e 
neste adicional será diferente, a competitividade estará fora do grupo, devido o consorciado 
ter a opção de comprar qualquer bem imóvel, constando na tabela somente valores de 
créditos. Vamos olhar também o lado das construtoras que hoje emprega a maior parte 
de trabalhadores no nosso país, gerando assim grande circulação de moeda que muito 
contribuiria para movimentação financeira dos bancos, e o crescimento da economia. 
 
 
    24) Fica estabelecido aqui neste item, que neste adicional daqui pra frente, não será 
necessário fazer mais cálculos mensais ao contrário do mesmo item do programa IM1, e não 
será discriminado aqui mais nenhum valor ou percentual, referente aos resultados do grupo 
distribuídos entre parceiros; pois este adicional é mais simples e já está esclarecido nos itens 
de número 18 a 23, por esse motivo não será necessário fazer mais nenhum cálculo. Deverá 
ser lembrado: somente as obrigações dos parceiros, de uns para com os outros, e dos parceiros 
perante os clientes e o patenteador, no que se refere à cobertura, e os direitos e obrigações 
estabelecidos; explicados também no programa IM1, caracterizando a importância e 
responsabilidade de cada parceiro no grupo; lembremos também que, as correções mensais 
continuarão da mesma forma, tanto para consorciados como para divisão de lucros 
(anualmente). Estamos descartando neste item os itens de número 25 ao número 33, itens 
estes, citados no programa IM1, não sendo necessária a sua utilização neste adicional, por se 
tratar de assuntos ou elementos dispensáveis para este adicional. 
 
    25) Antes de detalhar normas do próximo assunto, esclarece-se aqui outra mudança na 
colocação dos números dos itens, este item corresponde ao que está estabelecido no item 33 
do programa IM1, os itens que foram descartados não serão utilizados mais neste adicional, 
sendo este item de número 25 o último item deste adicional, voltando a partir deste, as 
numerações das clausulas, caracterizando aqui também toda segurança dispensando a 
continuação dos cálculos.  
     
    OBS: Fica claro para os possíveis parceiros envolvidos nesta parceria, que, este programa 
nos oferece muito mais segurança do que qualquer grupo de consórcio convencional, e que 
todos os parceiros terão muito mais facilidades e garantias, por se tratar de trabalho em 
conjunto, gerando maiores lucros, e menores custos para todos, em todos os sentidos; e o 
mais importante é a cobertura de um parceiro para outro, onde aqui invertemos o 
sentido da competitividade, pois para um parceiro obter sucesso, terá que torcer pelo 
sucesso de qualquer concorrente, pois com o tempo serão todos parceiros, conforme o 
programa mostra, caracterizando assim, que o sol nasce para todos da mesma forma. Só 
assim, poderemos civilizar o nosso sistema de capitalismo, nos preparando para uma 
globalização verdadeira, onde haverá menos discórdia, mais justiça e mais colaboração. 
 

 
VOLTAMOS NOVAMENTE A NUMERAÇÃO DAS CLAUSULAS 
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NORMAS REFERENTES A DIREITOS E OBRIGAÇÕES ENTRE TODOS 
 

CONDIÇÃO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
  
    CLAUSULA 13) Esta clausula deste adicional também concorda em 100% com a mesma 
clausula do programa IM1, em todos os sentidos, não diferindo em nada e lembrando aos 
possíveis parceiros que tudo estará estabelecido neste adicional daqui pra frente da mesma 
forma que o programa IM1, todas as normas, prazos, percentuais e todos os dados citados no 
referido programa tudo preestabelecido, lembrando também a todos a necessidade do 
cumprimento de todos as normas do programa. O patenteador afirma novamente, que 
nenhuma mudança poderá acontecer que não seja feita por ele mesmo; também fica claro 
que é proibido mudanças em forma de competição, pois tudo está preestabelecido no 
programa, lembrando que neste adicional a competitividade está fora do grupo.  
 
    13-A) Neste adicional, esta clausula também concorda em 100% com clausula 13-A do 
programa IM1, lembrando que, os cálculos já definiram tudo do que foi apresentado; 
lembrando que direitos e obrigações foram totalmente explicados; não esquecendo que só os 
consorciados poderão mudar a forma de seus pagamentos respeitando todos os limites 
estabelecidos pelo patenteador. 
 
    13-B) Neste adicional, descartando a afirmação da necessidade que a construtora tem de 
receber em dia seus repasses, que é de seu direito receber mensalmente, e lembrando que 
neste adicional não existe a participação da mesma, o restante desta clausula também 
concorda em 100% com clausula 13-B do programa IM1, e fica frisado que o banco tem total 
necessidade de receber em dia todos os pagamentos estabelecidos no programa, pois se não 
houver capitalização deste dinheiro, todo o programa vai por água abaixo. Lembremos 
que todos os demais parceiros têm total cobertura pelas normas do programa, não correndo 
nenhum risco, inclusive a seguradora, que ela própria receberá dos clientes valores pagos em 
atraso, e receberá do banco valores pagos por ela de clientes excluídos, quando o mesmo bem 
for novamente negociado e vendido para um novo cliente. 
 
    13-C) Neste adicional, esta clausula também concorda em 100% com a clausula 13-C do 
programa IM1, desconsiderando apenas o que diz respeito ao repasse para a construtora que 
não estará presente neste adicional, e também o que o programa afirma e comprova pelos 
cálculos. Neste adicional fica estabelecido nesta clausula que após todos os clientes do grupo 
terem recebido seus bens sem exceção, a partir desta data que é o trigésimo segundo mês, 
totaliza-se 50% pago do saldo total do grupo, sendo que no programa IM1 este prazo é de 30 
meses. Lembramos mais uma vez, que todos os consorciados terão total direito de negociar 
antecipadamente sua cota, ou bem, em caso de desistência, ou antes de ser excluído do grupo; 
e o quanto isso é mais viável a todos. 
 
    CLAUSULA 14) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 
14 do programa IM1, em todos os sentidos, no que diz respeito a percentual, lembramos 
novamente aos clientes que todo  imóvel já ocupado, para ser vendido, terá que ser reformado, 
gerando custos para os parceiros, e lembremos também que qualquer imóvel usado sofre 
desvalorização perante um imóvel nunca abitado. Lembramos a todos também que, para 
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negociar um consórcio sem o bem, nos grupos convencionais, se o cliente quiser vender, 
também terá que dar desconto, e ainda maior do que está estabelecido nestes dois programas. 
 
    14-A) Esta clausula deste adicional, também assemelha-se em 100% com a clausula 14-A 
do programa IM1, não sendo necessário fazer nenhuma colocação a mais e terá que ser 
cumprida da mesma forma. 
 
    14-B) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 14-B do 
programa IM1, mas fica aqui mais uma vez frisado, no que diz respeito a direitos e obrigações 
entre todos que, a viabilidade que temos nestes programas, não deixa dúvida a nenhum cliente 
o quanto os seus direitos estão resguardados, e o quanto estão tendo vantagens comparando a 
negociação com qualquer grupo de consórcio convencional. 
 
    14-C) Esta clausula deste adicional, também, além de concordar em 100% com clausula 14-
C do programa IM1, não tem necessidade de mais nenhum comentário, tendo também que ser 
cumprida rigorosamente. Lembramos a todos que, devolução total, somente para quem 
permanecer até o final do grupo. Por exemplo: fundo de reserva.  
 
    CLAUSULA 15) Essa clausula desse adicional também concorda em 100% com a clausula 
15 do programa IM1, não tendo nada a acrescentar, somente o cumprimento da mesma. 
 
    15-A) Esta clausula deste adicional também concorda em 100% com clausula 15-A do 
programa IM1, e também não há necessidade de nenhuma mudança e nem de acrescentar 
nenhum comentário. 
 
    15-B) Esta clausula deste adicional também concorda em 100% com clausula 15-B do 
programa IM1, descartando somente a parte que dá o direito aos clientes de visitar as obras, 
devido não haver a participação da construtora neste adicional, e não haver preestabelecido na 
tabela nenhum tipo de bem a ser negociado. 
 

REGRA PARA FORMAÇÃO DOS GRUPOS 
 
    CLAUSULA 16) Neste adicional, esta clausula será eliminada, ficando aqui somente as 
justificativas, por se tratar de assuntos que diz respeito unicamente a bens preestabelecidos na 
tabela, e somente diz respeito as obrigações das construtoras, que aqui não estão presentes. 
 
    16-A) Esta clausula deste adicional, concorda em partes com a clausula 16-A do programa 
IM1; somente no que diz respeito a direitos e obrigações, na apresentação da tabela e 
elaboração de contratos, descartando também o que diz respeito aos bens a serem negociados, 
devido neste adicional não haver bens definidos, e nem a presença da construtora. 
  
    16-B) Nesta clausula deste adicional, fica descartado quase todo o conteúdo da clausula 16-
B do programa IM1, por se tratar também de bens preestabelecidos pelos parceiros; aqui 
também fica claro que o número de municípios na participação do mesmo grupo é ilimitado, a 
única norma que assemelha-se com a clausula 16-B do programa IM1, é a opção de vários 
créditos na tabela, que seria a diferença do preço dos bens construídos.  
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    16-C) Esta clausula deste adicional, também fica descartada referente a clausula 16-C do 
programa IM1, por se tratar unicamente das escolhas dos bens. Aproveita-se o momento do 
assunto, para que fique definido nesta clausula a liberdade de opção do cliente em mudar o 
seu crédito antes da contemplação, para cima ou para baixo, para isso, deverá ser calculado o 
percentual pago, e definir se o cliente terá crédito ao seu favor na hora da mudança, ou se esta 
gerou débitos, se gerou, este terá que ser pago no máximo em três parcelas, acrescidos de 
juros de mercados mais atualização do bem pelo indexador escolhido que corrige as parcelas. 
Se for a menor o cliente pode optar pela quitação de seus vencimentos, ou então receber em 
dinheiro, tendo o banco também 90 dias para fazer a devolução, divididos também em até 
três vezes, corrigido e atualizado. Esta mudança de crédito será limitada em 20% para 
menos; e para mais da seguinte forma: até o segundo mês 20%, até o quarto 15%, até o 
sexto em 10%, a partir do sexto mês não será permitido fazer alteração.   
 

CONTEMPLAÇÕES 
 
    CLAUSULA 17) Esta clausula que define a ciência das contemplações  e suas normas, será 
totalmente reapresentada nesta clausula deste adicional, por se tratar de assuntos e práticas 
definitivas para os clientes do grupo, e devido aqui também não haver a participação da 
construtora. Em primeiro lugar aqui neste adicional, as contemplações serão feitas todas 
através de sorteios, especificando todas as etapas, e quais os contemplados da primeira, até a 
ultima etapa, lembrando que para cada crédito terá que ter sete etapas de contemplações, para 
isso fazendo quanto sorteios forem necessários devido haver somente uma assembléia em 
cada grupo. Todos os consorciados terão que ser avisados com antecedência de 15 dias, de 
quando e onde for realizada a assembléia. Terá que ser realizada em um local com espaço 
onde todos possam participar pessoalmente, e será obrigatório o fornecimento da ata da 
assembléia, a todos os participantes do grupo, estando presentes ou não, e esta ata terá que 
estar assinada pelo responsável por sua realização, e com assinatura de três testemunhas 
escolhidas entre os consorciados; deverá ser fornecido a todos os consorciados, uma lista com 
telefones de todos os clientes do grupo, para facilitar qualquer negociação entre eles.   
 

REAJUSTE OU ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS 
 
    CLAUSULA 18) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 
18 do programa IM1, não sendo necessário fazer nenhuma mudança, qualquer acréscimo e 
nenhum comentário a mais, somente e necessidade de seu cumprimento. 
 

INADIMPLÊNCIA DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS SEM O BEM 
 

    CLAUSULA 19) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 
19 do programa IM1, concordando com o cumprimento de todas as normas, e fica frisado aqui 
mais uma vez, o quanto o cumprimento total desta clausula viabilizará o pleno equilíbrio do 
grupo, e o quanto será necessário o cumprimento de todas as obrigações, para que seja 
garantido os direitos de todos. É de fácil entendimento para todos, saber o quanto o papel da 
seguradora nestes programas é fundamental, e o quanto beneficia a todos; este é um dos 
motivos que a seguradora ficará com dois lucros em suas negociações. 
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    19-A) Da mesma forma que clausula 19-A do programa IM1, esta clausula deste adicional 
lembra a todos, suas negociações estabelecidas em contrato, quando qualquer cliente estiver 
com um acordo de pagamentos atrasados em andamento, deverá continuar cumprindo suas 
obrigações referente a pagamentos a vencer, lembrando também as regras de custos adicionais 
dos pagamentos em atraso e de juros conforme a mesma clausula do programa IM1. 
 

INADIMPLÊNCIA DE CONSORCIADOS CONTEMPLADOS COM O BEM 
 
    CLAUSULA 20) Esta clausula, também concorda em 100% com a clausula 20 do 
programa IM1, não sofrendo nenhuma modificação, não sendo acrescentado nada e não tendo 
necessidade de nenhum comentário a mais; e em caso de descumprimento de qualquer acordo 
feito, as normas serão as mesmas, conforme já citado.  
 

NEGOCIAÇÃO DE COTAS EM ATRASO, DEVOLUÇÕES E EXCLUSÃO 
 
    CLAUSULA 21) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 
21 do programa IM1, quando o imóvel escolhido pelo consorciado se tratar de bens imóveis 
residenciais, comerciais prediais ou mesmo salas individuais, concordando com todas as 
normas, penalidades e percentuais; difere-se apenas se o consorciado nunca habitou o imóvel, 
ou  adquirir um imóvel de outra natureza. Ex: lotes, chácaras, etc. 
 
    21-A) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com clausula 21-A do 
programa IM1, e dispensa qualquer mudança, ou acrescentar qualquer comentário. Esta 
clausula também como a clausula 21-A do programa IM1 deverá ser cumprida rigorosamente. 
 
    21-B) Esta clausula deste adicional, também não difere em nada com relação a clausula 21-
B do programa IM1, não tendo nenhuma modificação em nenhum sentido, lembrando aos 
consorciados que o reconhecimento de firma de suas assinaturas, são exigidos unicamente no 
sentido de oferecer toda segurança, e evitar qualquer fraude que possa lhes gerar prejuízos, e 
em qualquer situação, seus direitos estarão resguardados. 
     
21-C) Esta clausula deste adicional, também concorda com a clausula 21-C do programa IM1, 
mas existe diferenças entre os imóveis escolhidos pelos clientes, quando for escolhido 
imóveis comerciais ou residenciais de qualquer natureza, as normas serão 100% idênticas, 
mas quando o cliente optar por imóvel de outra natureza, ainda não construídos, 
descartaremos então os percentuais para reforma, ficando este unicamente com descontos 
referente à multa rescisória de 15% ou 30%, ou antecipando a negociação com o banco. 
 
    21-D) Esta clausula deste adicional concorda em 100% com clausula 21-D do programa 
IM1, em todos os sentidos e dispensa qualquer modificação, alteração ou acréscimo de 
qualquer comentário, difere-se apenas a respeito da terceirização.   
 

GARANTIAS AOS CLIENTES E PARCEIROS 
 
    CLAUSULA 22) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com a clausula 
22 do programa IM1, requer observação apenas, quando diz respeito a bens que são de 
natureza diferente, que necessite fazer documentação a parte, não sendo escrituras, pois estes 
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bens talvez venha precisar de mão de obra especializada. Sendo assim, é mais viável que se 
verifique se esta negociação é mais viável no programa IM1. 
 
    22-A) As normas desta clausula deste adicional, também concorda em 100% com as 
normas da clausula 22-A do programa IM1, e não terá nenhuma alteração, ou modificação, e 
fica frisado quanto a diferença deste grupo, para um grupo de consórcio convencional. 
 
    22-B) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com clausula 22-B do 
programa IM1, não alterando as normas de direitos e obrigações. Somente difere no que diz 
respeito à garantia do bem a ser construído, excluindo aqui novamente a participação da 
construtora, trocando então a frase que diz: o bem a ser construído, pelo bem a ser 
adquirido. Quanto ao restante assemelha-se em 100%. 
 
    22-C) Esta clausula também concorda com a clausula 22-C do programa IM1, em quase 
todos os aspectos; no que diz respeito a direitos e obrigações, são idênticas as normas dos dois 
programas; no que diz respeito ao acompanhamento das obras, ou qualquer detalhe onde 
existe a participação da construtora serão descartados. 
 

ADESÃO AO GRUPO 
 
    CLAUSULA 23) Esta clausula deste adicional, concorda em todos os aspectos com a 
clausula 23 do programa IM1, não diferindo em nada, afirmando também que considera-se o 
grupo fechado, quando todas as normas e exigências estiverem  cumpridas rigorosamente. 
 
    23-A) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com todas as normas 
estabelecidas na clausula 23-A do programa IM1, não sendo necessário nenhuma 
modificação, acréscimo e nenhum comentário a mais. 
     
    23-B) Esta clausula deste adicional, também concorda em todos os sentidos com clausula 
23-B do programa IM1, tendo extrema necessidade do cumprimento de todas as normas, 
afirmando  que para aderir a este grupo, as responsabilidades de todos serão redobradas para o 
perfeito funcionamento de tudo; mas as recompensas e os benefícios serão de todos.  
 

A NÃO FORMAÇÃO DO GRUPO 
 
    CLAUSULA 24) Esta clausula deste adicional, também assemelha-se em tudo com 
clausula 24 do programa IM1, não diferindo em nada, mas o patenteador faz questão de 
afirmar, o quanto o trabalho em equipe é importante neste programa, e o quanto a perda de um 
cliente, por motivo de não fechar o grupo no prazo estabelecido, traz prejuízos a todos. 
 
    24-A) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com clausula 24-A do 
programa IM1, em todos os sentidos; não sendo necessário nenhuma correção, nenhum 
acréscimo, mas todos deverão estar atentos a esta clausula, para que  nenhum parceiro venha 
se complicar com despesas desnecessárias, gerando com isto, gastos que poderão lhes 
comprometer; e é muito importante todos se ajudarem mutuamente neste processo. 

 
TAXA DE ADESÃO 
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    CLAUSULA 25) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com clausula 
25 do programa IM1, afirmando todos os pontos importantes aos consorciados, para que todos 
tenham consciência dos prejuízos em caso de desistir de um negócio realizado; mas este 
programa, vê o lado de empregadores e empregados, para o perfeito funcionamento, tendo 
todos eles, custos sobre seu trabalho realizado para obterem seus resultados através de vendas 
realizadas, mas os profissionais de vendas não podem perder seu tempo, e ter prejuízos por 
atos que não são de sua responsabilidade, e nem de sua vontade. 
 
    25-A) Esta clausula deste adicional, também concorda em todos os pontos com clausula 25-
A do programa IM1, e voltamos a refletir sobre todo o conteúdo desta clausula; todo e 
qualquer trabalho realizado pelos profissionais de vendas, deverá ser respeitado integralmente 
quando neste trabalho não houver desonestidade por parte do vendedor; se for comprovado 
que a desistência de qualquer cliente não for motivo de trabalho desonesto do vendedor, todo 
este trabalho deverá ser 100% preservado, e jamais poderá ser desvalorizado. Os parceiros 
devem lembrar que o programa tanto dá cobertura para o cliente, como também aos parceiros, 
pois o cliente não será restituído de valores referentes à taxa de adesão, sem contar que, serão 
três ou quatro parceiros juntos para pagar comissões os prestadores de serviço e vendedores. 
 

MEDIDAS JUDICIAIS 
 
    CLAUSULA 26) Esta clausula deste adicional, também no que diz respeito a direitos e 
obrigações, concorda em 100% com a clausula 26 do programa IM1; a única diferença é que 
em caso de medidas judiciais inevitáveis, fica estabelecido o fórum com maiores recursos, do 
estado de onde surgiu o processo, para apuração de quem tem direito nesta questão; 
lembrando que neste adicional não existe a participação da construtora. 
 
    26-A) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% sobre todos os detalhes 
contidos na clausula 26-A do programa IM1, sem a necessidade de qualquer alteração ou 
qualquer acréscimo, voltando a afirmar que neste programa não existe privilégios e nem 
prejuízos a nenhum parceiro ou cliente do grupo, quando todos cumprirem verdadeiramente 
os seus papéis. 
 

INOVAÇÕES E PRATICIDADES 
  
    CLAUSULA 27) Esta clausula deste adicional, é mais uma clausula nula comparando com 
a clausula 27 do programa IM1, no cumprimento das exigências, por se tratar unicamente de 
assuntos que diz respeito à construtora, que neste adicional não existe a sua participação; mas 
o patenteador deste programa, continua com a mesma opinião sobre a importância de 
todas estas inovações, para a comodidade de toda sociedade. 
     
    27-A) Esta clausula deste adicional, também é outra clausula nula se tratando do 
cumprimento de exigências citados na clausula 27-A do programa IM1, por se tratar de 
assuntos que diz respeito à construtora, ou melhor dizendo, grupos com obrigação de sua 
participação, mas o patenteador volta  a afirmar que é de grande importância todo o conteúdo 
da clausula 27-A do programa IM1. 
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    27-B) Esta clausula deste adicional, apesar de ser nula no que diz respeito a exigências, não 
deixa de concordar com todo o conteúdo da clausula 27-B do programa IM1, e na opinião do 
patenteador estas medidas deveriam ser adotadas como regras básicas, por órgãos 
governamentais, não somente no cumprimento das exigências da clausula 27-A do 
programa IM1, mas em qualquer obra desta natureza, a ser construída em qualquer 
parte do território nacional por qualquer construtora.  
 

RESUMO DE CONTRATOS ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
 

    CLAUSULA 28) Esta clausula deste adicional, concorda em 100% com todo o conteúdo da 
clausula 28 do programa IM1, reafirmando que a apresentação de todos os cálculos, não deixa 
nenhuma dúvida a nenhum futuro parceiro que venha a se interessar pelo uso deste programa, 
voltando a afirmar a facilidade de seu entendimento. 
 
    28-A) Esta clausula deste adicional, concorda em 100% em todos os sentidos com a 
clausula 28-A do programa IM1, ficando caracterizado toda liberdade dos parceiros para se 
organizarem, e ao mesmo tempo, a responsabilidade que deverão ter ao elaborar seus 
contratos; lembrando da proibição de qualquer alteração do programa, e só em extrema 
necessidade, poderá ser feito qualquer tipo de alteração do programa, lembrando que somente 
o  patenteador, poderá realizar e com a participação dos parceiros se for necessário. 
 
    28-B) Esta clausula deste adicional, concorda em 100% em todos os sentidos com clausula 
28-B do programa IM1, não sendo necessário nenhuma alteração em nenhum detalhe, 
caracterizando sua total semelhança.  
 
    28-C) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com clausula 28-C do 
programa IM1 em todos os sentidos, sem nenhuma alteração e sem descartar nenhuma de suas 
afirmações, lembrando que em todos os grupos, o patenteador ficou com a menor parte na 
divisão dos lucros, não tendo nenhum parceiro o direito de mencionar que está sendo 
prejudicado, lembrando que se este programa for expandido para outros países, o 
patenteador  terá despesas que ainda não pedem ser calculadas; e também deverá ser 
levado em conta, a segurança e as vantagens que todos terão na execução de suas tarefas. 
 
    28-D) Esta clausula deste adicional, também trata dos direitos exclusivos desta patente 
conforme dados do programa, da mesma forma que clausula 28-D do programa IM1; e 
também afirma a respeito da sua criação e elaboração, sendo inédito em todos os sentidos. No 
que se refere a: (parcerias em consórcios) “vendas e administração”; que agora passa a existir. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS A TODOS 
 
    CLAUSULA 29) Esta clausula deste adicional, além de concordar em 100% com todas as 
afirmações da clausula 29 do programa IM1 que trata da transparência, segurança, direitos 
resguardados, e outros; vemos aqui mais uma vez, o quanto devemos respeitar em primeiro 
lugar o ser humano, e o quanto é bom ser respeitado, antes de almejarmos qualquer tipo de 
benefícios ou lucros ao nosso favor, é só nos colocarmos no lugar do outro. 
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    29-A) Nesta clausula deste adicional, da mesma forma que a clausula 29-A do programa 
IM1, o patenteador reafirma a sua intenção em estender a todos, e em qualquer lugar os 
benefícios citados na mesma clausula do programa IM-1; e vem despertar a todos para os 
verdadeiros valores, dentro do convívio social e de caráter próprio, lembrando a todos 
que na sociedade atual, apesar de todos os recursos e tecnologia, existem lacunas que 
para serem reparadas, será necessário muita seriedade, respeito, e um trabalho conjunto 
realizado com muita dedicação da parte de todos. A qualidade de vida que tanto 
almejamos, está relacionada automaticamente a todos os nossos semelhantes, pelo fato 
de que, os problemas coletivos são resultados do egoísmo, da injustiça e da negligência.   
     
    29-B) Esta clausula deste adicional, concorda em 100% em todos os detalhes e confirma 
todo o conteúdo existente na clausula 29-B do programa IM1, e reafirma a todos, o quanto 
tudo isso custou de esforço e dedicação ao patenteador; e também quanto desgaste o mesmo 
teve nestes 20 anos de experiência, caracterizando toda luta que lhe forneceu condições para o 
desenvolvimento deste programa. O mesmo gostaria que tudo isso fosse respeitado por 
todos, e levado a sério em todos os seus aspectos. 
 
    29-C) Esta clausula deste adicional, também concorda em 100% com todo o conteúdo 
existente na clausula 19-C do programa IM1, não sendo necessário fazer nenhuma alteração e 
nenhuma correção, acrescentando que esta é a última clausula do programa e que tudo que for 
relembrado e reafirmado, é no sentido de alerta a todos sem exceção, se tratando de parceiros 
e consorciados, a importância do cumprimento de todos os deveres. 
 
    CLAUSULA 30) Esta clausula também concorda em 100% em todos os sentidos com a 
clausula 30 do programa IM1, e também afirma que esta não diz respeito mais a normas 
estabelecidas no programa, no sentido do cumprimento de deveres, e sim o direito do 
patenteador em fazer tudo que se fizer necessário, na caminhada que se propõe fazer junto a 
todos, para isso resguardando todos os seus direitos em caso de qualquer tipo de alteração, 
que podem a qualquer momento se fazer necessário, por qualquer necessidade que seja, para 
fazê-las somente o patenteador do programa. 
 
    O patenteador como no programa IM-1, pede desculpas se houver aqui erros de 
digitação ou mesmo de português, justificando os mesmos motivos, e afirmando da 
mesma forma, o que realmente tem importância para todos, no seu entendimento.    
 

FIM DO ADICIONAL IM1/2 
 

Início da elaboração do adicional em 07-10- 03. Conclusão do adicional 18-04-07. 
Inicio dos ajustes e atualização do adicional em 12-10 de 2009, conclusão em 03-12 de 2009.     

Inicio do ajuste e da segunda atualização em 14-02 de 2011  
Conclusão do ajuste e da segunda atualização em 16-02 de 2011  

 
 

............................................................ 
PATENTEADOR 

Nivaldo José de Oliveira 
PRD 2011-03-21 


