
INSTRUMENTO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE 

SINADO EM 29 DE AGOSTO DE 1975, ENTRE A PRE~Ii'tJRA 00 MUNI

C!PIO DE SÃO PAULO E A EMPRESA TEIJIN~ 60 BRASIL - IMPOR'1'A-

çÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

Dr. J1\NIO DA 

DO de outro, 

o do Município de são Paulo, 

, de . um lado e o Sr. TOSHIYOKI E~ 

na qualidade de Dire-

tor-Presidente da Empresa Hotéis e Turismo Ltda. 

com sede nesta Capital à rua Abílio Soares n9 233 - 129 an

dar - conj.121-122 e 123, quer na de procurador da empresa 

antecessora Teijin do Brasil Importação e Exportação Ltda., 

conforme documentação anexa, tem ajustado ratificar o termo 

de compromisso assinado em 29 de agosto de 1975 entre esta 

última e a municipalidade de são Paulo, constante de folhas 

835/841 do processo n9 901.862/75, com alteração parcial,p~ 

sando a viger com a redação que se segue 

\ TERMO DE COMPROMISSO 

Aos tJ ~ dias do mês de se1tembro 

de 1986, no Gabinete do Senhor Prefeito do Município de 

Paulo, situado no Pavilhão Manoel da Nóbrega - Parque Ibir~ 

puera, compareceram partes entre si justas e contratadas, a 

saber: de um lado, a Prefeitura do Município de são Paulo, 

neste ato representada por seu Prefeito Jk~IO DA SILVA QUA

DROS, nos termos do item I do artigo 39 do Decreto-Lei n9 9 

de 31 de dezembro de 1969, e de outro lado CONSOLAÇÃO HO

TtIS E TURISMO LTDA., estabelecida à rua Abílio Soares n9 

233 - 129 andar - conjs.121, 122 e 123, com seus estatutos 

sociais arquivados na Junta Comercial do Estado de são Pau

lo sob n9 587185/75, inscrita sob o n9 47.195.318/001-39 no 

Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da ~azenda,ne~ 

te ato representada pelo seu Diretor-Presidente TOSHIYUKI 
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ENDO, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em 

são Paulo à rua Sampaio Viana n9 39 - apt9 41, portador da cé 

dula de identidade RG n9 01.140.042 e do CIC 086.252.368-04. 

Pela CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., pelo seu representan

te foi dito: l~ que é proprietária de um terreno com área de 

16.133,00m2 (dezesseis mil, cento e trinta e três metros qua

drados), situado às ruas Caio Prado e Marquês de paranaguá 

79 Subdistrito Consolação, havido como integralização de sub~ 

crição de ações da proprietária de sua sócia TEIJIN DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., de acordo com a escritura de 

conferência de bens do 79 Cartório de Notas desta Capital, l! 

vro 2818 - página 275 devidamente transcrita na 5~ Circunscr! 

ção Imobiliária sob o n9 113.583; 29) que a área de terreno 

acima referido foi objeto de decreto expropria tório, o de n9 

9.238/ 70; 39) que, entretanto, o Decreto n9 10.766, de 07.12. 

73, autorizou o Executivo Municipal, mediante exame de cada 

caso concreto, revogar decretos expropriatórios de utilidade 

pÚblica, liberando o uso de terreno que contivesse área verd~ 

desde que o proprietário se obrigasse a determinadas condi

ções ali impostas; 49) que, embora já constem de sua 

ção aquisitiva, as condições impostas pelo mencionado De 

n9 10.766 / 73, neste ato e nos termos do que dispõe o se 

go 49, ela,CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., por seu 

sentante legal, perante a Prefeitura Municipal de são 

firma o presente Termo que será levado a registro, 

tendo-se: A)a construir no aludido terreno edificação de car~ 

ter perene a ser submetida à aprovaçã~"a municipalidade,abri 

gando atividades permitidas na Zona de ~~o Z5, respeitando,em 

qualquer caso, a taxa de ocupação máxi de 25% (vinte e cin

co por cento) do imóvel, bem como as normas técnicas oficiais 

e a legislação municipal em vigor, em especial quanto a nor

mas de segurança e leis de sons urbanos e as exigências se

guintes; B) a manter, em toda a sua integralidade, a área ver 

de existente, preservando-a, ampliando-a e submetendo-a a tra 

tamento adequado, de acordo com as mais modernas técnicas e 

concepção paisagística, isolando-a inclusive, para sua prote

ção, durante a construção; C) observado o projeto, a não aba-
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ter nenhuma árvore existente no local, mesmo que doente, ou 

por qualquer outro motivo condenada, sem prévia e expressa 

autorização do município, a ser dada por intermédio de seu 

Departamento de Parques ou outro órgão competente; D)a pro

jetar de forma que os estacionamentos e a circulação de vei 

culos de passageiros ou cargas, bem como o abastecimento e 

a remoção de lixo, possam ser feitos livremente, sem qual

quer embaraço, sem prejuízo para a conservação e manutenção 

da área verde, referida no i tem "B" deste acordo, e de modo 

a não causar dificuldades que agravem o tráfego nas ruas 

Marquês de paranaguá e Caio Prado; E) a elaborar o projeto 

de forma que, em atendimento ao objetivo do Decreto 10.766/ 

73, a área verde possa ser livremente utilizada pelo p úbli

co, possibilitando inclusive o acesso para pedestres, atra

ves da mesma, entre as ruas Caio Prado e Marquês de Parana

guá. Pela Prefeitura do Município de são Paulo, por seu re

presentante a seguir foi dito: 59) que se reserva o direito 

de, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das condi

ções estabelecidas no presente Termo; 69) que a expedição 

quaisquer licenças municipais para a área objeto deste Te -§ 
mo somente se dará após a averbação no Registro de 

competente; 79) que a violação de quaisquer das 

impostas acarretará a cassaçao do Alvará de construção, Au

to de Conclusão ou da Licença de Funcionamento a serem exp~ 

didos para eventuais edificações a serem executadas na área 

após a averbação deste instrumento a margem da Transcrição 

Imobiliária aquisitiva da CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., 

independentemente das sanções impostas pela legislação vi-o, 

gente que rege à matéria; 89) que o presente compromisso o

briga em todos os seus termos a CONSOLAÇÃO HO!trS E TURISMO 

LTDA. e seus sucessores, a qualquer título, na propriedade 

",.' do imóve 1. ~.' 
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são Paulo, 05 de setembro de 1.986. 

lImo. Sr. 

OFICIAL MAIOR DO 59 CARTÓRIO DE 

REGISTRO DE IMÓVEL DA CAPITAL 

SÃO PAULO-SP. 

TEIJIN DO BRASIL IMP. E EXP. LTDA. e CONSOLAçAO HOT~IS E TURISMO 

LTDA. ambas com sede nesta Capital ã Rua Abilio Soares, n9 233, 

cjs. 121 a 123, respectivamente ambas representadas pelo seu só

Cio-gerente Sr. TOSHIYUKl ENDO, japones, casado, industrial, re

sidente e domiciliado nesta Capital, ã Rua Sampaio Viana, n9 391 

apto. 41, portador do ClC n9 086.252 . 368-04 e RG n9 01.140.042 , 

infra assinado, vem respei~osamente requerer o registro dos se

guintes documentos na matricula n9 12.953, do imóvel pertencente 

a 29 requerente; 19 Termo de Compromisso assinado pela primei ra 

requerente perante a Prefeitura Municipal de são Paulo, no dia 

25 de agosto de 1.975, 29 Termo de Compromisso assinado no dia 

04 de setembro de 1.986, pela segunda requerente, perante a mes 

ma Prefeitur a. 

Esclarece as pet i cionárias que o imóvel da referida matrIcul a, 

era pertencente a primeira r equerente, e posteriormente passou a 

pertencer a segunda requerente, por força de uma escritu~a de . ,. 

conferência de bens, já registrada neste cartório. 

Ter mos que pede deferimento 

-..c:ONISOIL~(;AC>::!;l'QIl~J;..:[!,I~tls~no L TOA. 

I: ' ''(''" 0 Pé MOTAS OA COMACCA OA CAPITal 
T ABELI Ã O JOSE CYR1LLO 
"'I . BernardIno de rampas. 215-f1ne: 284.21 •• 

- 6.1. 0 PAULO_ 



INSTRUMENTO DE RETI-RATIFICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO AS

SINADO EM 29 DE AGOSTO DE 1975, ENTRE A PREFEITURA DO MUNI

CíPIO DE SÃO PAULO E A EMPRESA TEIJIN Do BRASIL - IMPOR'1'A

çÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 

O prefefto do Município de são ~aulo, 

Dr. JÂNIO DA SILVA QUADROS, de um lado e o Sr. TOSHIYOKI E~ 

DO de outro, que aqui compàrece,quer na qualidade de Dire

tor-Presidente da Empresa Consolação Hotéis e Turismo Ltda. 

com sede ne.sta Capital ã rua Abílio Soares nQ 233 - l2Q an

dar - conj.12l-l22 e 123, qúer na de procurador da empresa 

antecessora Teijin do Brasil Importaçao e Exportação Ltda., 

conforme documentação anexa, tem ajustado ratificar o termo 

de compromisso assinado em 29 de agosto de 1975 entre esta 

última e a municipalidade de são Paulo, constante de folhas 

835/841 do processo nQ 901.862/75, com alteração parcial,p~ 

sando a viger com a redação que se segue 

\ TERMO DE COMPROMISSO 

Aos ( II dias do mês de setembro do ano 

de 1986, no Gabinete do Senhor Prefeito do Município de são 

Paulo, situado no Pavilhão Manoel da Nóbrega - Parque Ibir~ 

puera, compareceram partes entre si justas e contratadas, a 

saber: de um lado, a Prefeitura do Município de são ~aulo, 

neste ato representada por seu Prefeito Jk~IO DA SILVA QUA-

DROS, 

de 31 

n:IS 

nos termos do item I do artigo 39 do Decreto-Lei nQ 9 

de dezembro de 1969, e de outro lado CONSOLAÇÃO HO

E TURISMO LTDA., estabelecida ã rua Abílio Soares nQ 

233 - l2Q andar - conjs.12l, 122 e 123, com seus estatutos 

sociais arquivados na Junta Comercial do Estado de são Pau

lo sob nQ 587185/75, inscrita sob o nQ 47.195.318/001-39 no 

Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda,ne~ 

te ato representada pelo seu Diretor-Presidente TOSHIYUKI 
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ENDO, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em 

são Paulo à rua Sampaio Viana n9 39 - apt9 41, portador da ce 

dula de identidade RG n9 01.140.042 e do CIC 086.252.368-04. 

Pela CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., pelo seu representan

te foi dito: l~ que é proprietária de um terreno com area de 
2 l6.l33,00m (dezesseis mil, cento e trinta e três metros qua-

drados), situado às ruas Caio Prado e Marquês de paranaguá 

79 Subdistrito Consolação, havido como integralização de sub~ 

crição de ações da proprietária de sua sócia TEIJIN DO BRASIL 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., de acordo com a escritura de 

conferência de bens do 79 Cartório de Notas desta Capital, I! 

vro 2818 - página 275 devidamente transcrita na 5~ Circunscr! 

ção Imobiliária sob o n9 113.583; 29) que a área de terreno 

acima referido foi objeto de decreto expropriatório, o de n9 

9.238/70; 39) que, entretanto, o Decreto n9 10.766, de 07.12. 

73, autorizou o Executivo Municipal, mediante exame de cada 

caso concreto, revogar decretos expropriatórios de utilidade 

pÚblica, liberando o uso de terreno que contivesse área verd~ 

desde que o proprietário se obrigasse a determinadas condi

ções ali impostas; 49) que, embora já constem de sua transcri 

ção aquisitiva, as condições impostas pelo mencionado Decreto 

n9 10.766/73, neste ato e nos termos do que dispõe o seu art! 

go 49, ela,CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., por seu repre

sentante legal, perante a Prefeitura Municipal de são Paulo, 

firma o presente Termo que será levado a registro, comprome

tendo-se: A)a construir no aludido terreno edificação de car~ 

ter perene a ser submetida à aprovaçã~ 1a municipalidade,abr! 

gando atividades permitidas na :ona_de \'uso Z5, respeitando,em 

qualquer caso, a taxa de ocupaçao maxim~ de 25% (vinte e cin

co por cento) do imóvel, bem como as normas técnicas oficiais 

e a legislação municipal em vigor, em especial quanto a nor

mas de segurança e leis de sons urbanos e as exigências se

guintes; B) a manter, em toda a sua integralidade, a área ver 

de existente, preservando-a, ampliando-a e submetendo-a a tra 

tamento adequado, de acordo com as mais modernas técnicas e 

concepção paisagIstica, isolando-a inclusive, para sua prote

ção, durante a construção; C) observado o projeto, a não aba-

.' 
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ter nenhuma árvore existente no local, mesmo que doente, ou 

por qualquer outro motivo condenada, sem prévia e expressa 

autorização do município, a ser dada por intermédio de seu 

Departamento de Parques ou outro órgã;- competente; D)a pro

jetar de forma que os estacionamentos e a circulação de veí 

culos de passageiros ou cargas, bem como o abastecimento e 

a remoção de lixo, possam ser feitos livremente, sem qual

que~ embaraço, sem prejuízo para a conservação e manutenção 

da área verde, referida no i tem "B" deste acordo, e de modo 

a não causar dificuldades que agravem o tráfego nas ruas 

Marquês de paranaguá e Caio Prado; E) a elaborar o projeto 

de forma que, em atendimento ao objetivo do Decreto 10.766/ 

73, a área verde possa ser livremente utilizada pelo pÚbli

co, possibilitando inclusive o acesso para pedestres, atra

vés da mesma, entre as ruas Caio Prado e Marquês de Parana

guá.-,( Pela Prefei tura do Município de são Paulo, por seu re

presentante a seguir foi dito: 59) que se reserva o direito 

de, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das condi

ções estabelecidas no presente Termo; 69) que a expedição re 
quaisquer licenças municipais para a área objeto ' deste Ter

mo somente se dará após a averbação no Registro de Imóveis 

competente; 79) que a violação de quaisquer das condições 

impostas acarretará a cassaçao do Alvará de Construção, Au

to de Conclusão ou da Licença de Funcionamento a serem exp~ 

didos para eventuais edificações a serem executadas na área 

após a averbação deste instrumento a margem da Transcrição 

Imobiliária aquisitiva da CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO LTDA., 

independentemente das sanções impostas pela legislação vi

gente que rege à matéria; 89) que o presente compromisso o

briga em todos os seus termos a CONSOLAÇÃO HO~IS E TURISMO 

LTDA. e seus sucessores, a qualquer título, na propriedade 

do imóvel. 
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