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TERMO DE COMPROMISSO

A ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUDE FEMININA,
sociedade civil de car~ter filantr6pico, cuja ~ltima refor~a est~
tut~ria est~ registrada sob n9 28.706, no Cartório do 19 Registro
de Títulos e Documentos desta Comarca, C.C.C. n? 60.533.940, nesta
~to representada por sua Diretora-Presidente, aqui designada sim-'
;lesmente ASSOCIAÇÃO, propriet~ria do imóvel com frentes para a
~~a Caio Prado, onrie teo o 09 232 e rua Marques de Paranagu~, onde
~~~ o n9 217, encerrando a ~rea de 16.400 m2 (dezesseis mil e qu~
::22entos metros quadrados), aproximadamente, nesta Capital, 59cir
:~=32rlçao de Registro de Imóveis, com 120,00 m (cento e vinte me
~~~3) sais ou ~enos, de frente para a rua Caio Prado, por 150,00 m
=~~=o e cinquenta metros) mais ou menos da frente aos fundos, em

I
esquerdo de quem desta rua olha para o . -l.molado

~v=_" o~~e confro~:a com Albert Safdie e outros, ou sucessores,SO m
lCCi:eU2a metros) 2sis ou menos, nos fundos para a rua Marques de
?2=a~agu~, medindo de outro lado, em linha reta, 150,00 m (cento e
ci=quenta metros), malS ou menos, onde confronta com a mesma Asso-
ciaçao e a Fundaç~o Sao Paulo ou sucessores, havido pelas transcri
çJCs n9s 45.162 do 19 Cart6rio de Registro de Imóveis e 17.942 do
59 Cartório de Registro de Im6veis, compromete-se pelo presente
lerIa a:

19 Construir no aludido terreno um conjunto tu

I
~~s~ico constante d~ ~otel e respectivas dependências.

29 Dar ao imóvel em questão exclusivamente a
=2s:1naçao Drevista neste Termo. Em consequencia, obriga-se ainda:

a) a não ultrapassar com as edificações a taxa
de ocupação máxima de 25% (vinte e cinco por ce~
to) do imóvel, admitida a altura suficiente para
que a área construída total corresponda ao limi-
te permitido pela lei para a zona 5 do Município
com finalidade de hotelaria;

b) a manter, em toda a sua integralidade, a ã
rea verde existente, preservando-a, amPl~;r~'
e submetendo-a a tratamento adeqUadO,~oi~o'

. _ . (Í/':.com as malS modernas tecnlcas e conc~ o pal.sa-
proteçao,



\ as arvores e as palsagens.
~ I h) a efetuar as construç;es rigorosa

...

c) observado o projeto, a nao abater nenhuma ár
vare existente no local, mesmo que doente, ou por'
qualquer outro motivo condenada, - .sem prevla e ex
pressa autorização do município, a SEr dada por ln
termedio de seu Departamento de Parques ou outro
~rgao competente, o qual 5ev~rá mani~estar-se no
prazo de 15 dias a contar da data de ?E=i~o ~eE~é2

tivo;
d) a projetar de forma que os es~ac~c~aDentos

a circulação de veículos de passag2~~cs ou carga5~
bem como abastecimento e remoçao de ~~xo, na area
nao construida possam ser fei~os l~,~e=ente pa~a a \

tendimento do hotel, sem qualquer e=jaraço e sa-
prejuizo para a conservaçao e manu:2~çao da ires
verde referida no Item "bl1 deste a ccrcc , e de rsocc
a nao causar ou agravar dificul~aées c= tráfego
nas ruas Marques de paranagui e Caio Prado, provl-
dencias essas Ja exigidas pEla lei 3.J06/73;

e) a permitir a utilização da ~r22 verde pelo DU

blico em consonância com a utilizacão de hotel de
categoria internacional a ser cQns:~u~::o no local;

f) a integrar no projeto a praça c2~:ral a area'
verde do parque, sem qualquer obs:r~;ac a sua
mal ventilição, de tal forma que o 222SS0 de p~~2S
tres a praça S2 realize sem perda 22 continuié~=s
entre área verde e edificação, e se efetue pela~
Rua Marques de paranaguã e Caio Prado, sendo ut~~:
zado um sistema estrutural que per=ita atingir 2~
se objetivo.

g) a construir um edifi~io que contenha funda~E=
talmente uma parte habicacional e uma parte oper2-
cional e destinada a contatos culturais, SOClalS é

comerciais dos h~spedes e demais usuarios
junto que sera integrada profundamente ao
em constante contato, tanto visual

do/~
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ra assumidas pela Associação e, especialmente, das mencionadas na
cláusula 2a. deste Termo de Compromisso, sujeitará o proprietário
ou promitente comprador legalmente investido na posse do imóvel
ao pagamento de multa at~ o valor do terreno onde se situa a area
verde, na epoca de . .sua ~mpos~çao, sem prejuizo do embargo das o

bras e de outras medidas administrativas ou judiciais cabrveis, a
exclusivo criterio do Hunicípio, quanto a sua escolna e ap1icaS2o;
e, sem preJulzo, ainda, das medidas c~v~s .. .ou cr~wl::alS - ~ -C22':''J2lS

em relação aos responsáveis diretos ou indiretos p~~D ccsc~=?~~-
mento das aludidas obrigaçoes, salvo as hipóteses, 6Evida~e~~~
comprovadas, de caso fortuito ou força maior.

49 O presente compromlSSO obriga e3 todes

os seus termos a Associação e seus sucessores a qualquer t~tu:c
na propriedade do imóvel.

59 A Associação obriga-se a requerer ao

respectivo registro imobiliário a averbação do inteiro teor de pre
I sente instrumento a margem das transcrições n9s~5,162 e 17.942

dos Cartórios de Registro de Imóveis da Ia.
desta Capital.

e

Face ao presente Termo ée Compromisso é o'
Atendimento das exig~ncias do Decreto Municipal n9 lO.766/73,cont

petirá i PMSP a revogação do Decreto Municipal n9 9238/70.
Assinam tamb~ill este termo 2 ~~3ASA-~~g~=~~

r~a e Comercio S/A. pelos promitentes compradores cc ter~e~c, ~E=
como a TEIJIN DO BRASIL Industrial, Comercial e Ag~opecu2ria L=ca.
por S~ e como representante da TEIJI~ LTD., de Tóquio,

••presários que construirao o conjunto turístico,
-se de inteiro acordo com os termos aqui expressos

juntamente com o requerimento de que

e f e i t o n a h i F õ t e r--;d e n 2: o
de hotel e or;j-~to t ur Ls ra.c
aDrese:1tada'_~ p~feitur<..
resul o ste Termo.

a cumprí-los. Este ajusre ficará sem
ser aprovado o projeto de construçao
nos termos das diretrizes básicas lâ

J

são Paulo, de 1974

(I

BRASIL-Industrial,Comercial e Agr~
Pecuária el 11)tUI
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IU10. SR. OFICIAL DO
19 CART6RIO DE REGISTRO

C'\

ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVEJTUDE FEHININA,
com sede nesta Capital e escritório administrativo na
Rua Antonia de Queiroz n9 462, 79 andar, apto. 71, por
sua Diretora-Presidente que este assina, requer a
V. Sa. a averbação, à margem da transcrição n9 45.162,
aberta em seu favor, do incluso termo de compromisso,
assinado para atendimento das exigências do Decreto Mu
nicipal n9 10.766, de 7 de dezembro de 1973.

Nestes termos,

P. Deferimento.
são Paulo, 13 de agosto de 1974.
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