
 

 

 

São Paulo, 14 de dezembro de 2022. 

 

A/C do SINDICATO DOS METROVIÁRIOS DE SÃO PAULO 

 

Ref.: Nova proposta para a homologação de acordo para a imissão na posse. 

 

 

PORTE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA., devidamente 

inscrita no CNPJ sob o nº 56.233.935/0001-72, estabelecida à Rua Antônio 

Camardo, nº 660, Tatuapé, São Paulo/SP, neste ato representada pelo seu 

departamento jurídico, vem perante este conceituado Sindicato, no intuito de 

regularizar a imissão na posse do imóvel adquirido por intermédio de uma de suas 

SPE’s, situado na Rua Serra de Japi, 31, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP: 03309-000, 

após reunião realizada nesta data, retificar a proposta de acordo efetuada nos 

autos do processo de imissão na posse, nos seguintes termos:  

 

1. O SINDICATO poderá permanecer no imóvel até a data de 30/03/2023; 

 

2. A PORTE isentará o SINDICATO do pagamento dos alugueres e IPTUS 

vencidos e a vencerem até a data de 30/03/2023, extinguindo-se assim, 

a ação judicial de arbitramento de alugueres ajuizada, e 

consequentemente suas respectivas cobranças;  

 

3. A PORTE dará, à título de ajuda de custo para o SINDICATO, a fim de 

que o referido valor seja utilizado com as despesas e encargos referente 

à mudança, o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser pago 

da seguinte forma: 

 

a) R$ 100.000,00 (cem mil reais) em até 24 (vinte e quatro) horas, após o 

protocolo do acordo firmado nos autos; 



 

 

b) R$ 100.000,00 (cem mil reais), na data da entrega da posse do imóvel, 

ou seja 30/03/2023; 

 

c) R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 6 (seis) parcelas fixas e mensais 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada uma, sendo a 

primeira a partir de 30/04/2023 e as demais nos meses subsequentes.  

 

E, em contraproposta, o SINDICATO: 

 

1. Autorizará que a PORTE utilize o interior da arquibancada para armazenar 

seu material publicitário; 

 

2. Autorizará que a PORTE realize os estudos no local do imóvel, para a 

regularização do lançamento do empreendimento, caso assim decida;  

 

3. Autorizará que a PORTE utilize as áreas comuns (quadra, cozinha) para 

realização de eventos/confraternizações de seus funcionários. 

 

O referido acordo será homologado judicialmente, sendo 

necessária a participação da Federação dos Metroviários, a qual também utiliza 

o espaço em questão, sendo que, no mesmo, será fixada uma multa para ambas 

as partes, a qual ainda será acordada entre as mesmas, para o caso de 

descumprimento de alguma estipulação do acordo.  

 

                                                    

PORTE ENGENHARIA E URBANISMO LTDA. 

Departamento Jurídico 

Isabelle Torres Florencio 

OAB/SP 461.449 


