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MEMORIAL DESCRITIVO 

NOVO MUNDO EMPRESARIAL - RESERVA DO PAIVA 

 

 

O empreendimento imobiliário NOVO MUNDO EMPRESARIAL, a ser 

implantado na Reserva do Paiva, à Avenida “A”, Quadra F-1, Lote 4A2, Praia 

do Paiva, Município do Cabo de Santo Agostinho-PE, constitui um complexo de 

edificações comerciais e de serviços, compreendendo partes de uso comum e 

partes de uso privativo, conforme devidamente discriminado na respectiva 

Convenção de Condomínio. A área total de terreno do empreendimento NOVO 

MUNDO EMPRESARIAL é de 56.294,69 m² (cinquenta e seis mil, duzentos e 

noventa e quatro vírgula sessenta e nove metros quadrados).  

 

Às Unidades Privativas e de Domínio Individual correspondem: 1.118 ( um mil 

cento e dezoito) Salas Comerciais – unidades autônomas, de natureza 

estritamente comercial – distribuídas em 06 (seis) edifícios denominados 

Torres 01, 02, 03, 04, 05 e 06; 38 (trinta e oito) lojas e 02 (dois) quiosques 

comerciais e de prestação de serviços distribuídas ao longo de um mall ou 

centro comercial que interliga as seis torres de Salas Comerciais por meio de 

acessos de pedestres ao nível do pavimento térreo; 38 (trinta e oito) depósitos, 

localizados no pavimento semi-enterrado (ou subsolo); e uma ilha de 

estacionamento de veículos com 147 (cento e quarenta e sete) vagas 

privativas, localizadas no pavimento semi-enterrado e térreo. 

 

Às Unidades de Uso Comum dos Condôminos correspondem: rampas de 

acesso e circulações de pedestres internas e externas; rampas de acesso e 

vias de circulação de veículos internas e externas área de carga e descarga; 

jardins; bicicletário com capacidade para 296 (duzentas e noventa e seis) 

bicicletas; vestiário feminino e masculino para condôminos; estacionamento de 

veículos, compreendendo 1.165 (um mil cento e sessenta e cinco) vagas 

rotativas cobertas localizadas no pavimento semi-enterrado (ou subsolo) e 458 

(quatrocentos e cinqüenta e oito) vagas rotativas descobertas, localizadas no 
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pavimento térreo; estacionamento de motos, compreendendo 12 (doze) vagas 

localizadas no pavimento térreo, 09 (nove) vagas localizadas no pavimento 

semi-enterrado; bloco administrativo do empreendimento, localizado no 

pavimento térreo da Torre 04; um heliponto, localizado na cobertura/ático da 

Torre 04; 03 (três) halls dotados de escadas e elevadores de acesso social 

entre o pavimento semi-enterrado e o mall sendo um localizado na Ala Sul, 

outro na porção central, em frente à Torre 04, e o terceiro na Ala Norte; 

estacionamento coberto, no pavimento semi-enterrado; 01 (um) elevador de 

serviço entre o semi-enterrado e o térreo, hall de serviço e apoio de serviço; 

além de área para acondicionamento temporário ou depósito de resíduos 

sólidos; 01 (um) reservatório de água dividido em 03 células, com capacidade 

de 1.556.479L (um milhão, quinhentos e cinqüenta e seis mil e quatrocentos e 

setenta e nove litros) e reserva de incêndio de 81.000 l (oitenta e um mil litros), 

cubículo de seccionamento/entrada geral/subestação e grupo gerador do 

condomínio, todos localizados no pavimento semi-enterrado (subsolo) e sala 

geral de telemática 02. 

 

1 – Das partes de propriedade e uso comuns 

 

As partes de propriedade e uso comuns do CONDOMÍNIO são assim 

discriminadas: 

 

 

1.1. Estacionamento rotativo de veículos – compreendendo: rampas de 

acesso de veículos; circulação de veículos; 1.623 (um mil, seiscentos e vinte e 

três) vagas de estacionamento rotativo, todas a 90º (noventa graus), das quais 

1.165 (um mil e oito) vagas são cobertas e estão localizadas no pavimento 

semi-enterrado (subsolo), sendo 24 (vinte e quatro) vagas destinadas aos 

portadores de necessidades especiais medindo, cada uma, 2,50m x 5,00m 

(dois vírgula cinquenta metros por cinco metros) totalizando uma área de 

12,50m² (doze vírgula cinquenta metros quadrados) cada vaga, identificadas 

pelos números: 99, 200, 235, 236, 264, 265, 308, 309, 405, 406, 472, 485, 486, 

637, 653, 654, 753, 754, 760, 761, 817, 818, 821 e 822; 1.135 (um mil cento e 
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trinta e cinco) vagas medindo, cada uma, 2,30m x 5,00m (dois vírgula trinta 

metros por cinco metros) totalizando uma área de 11,50m² (onze vírgula 

cinquenta metros quadrados) cada vaga, identificadas pelos números: de 01 a 

98, de 100 a 117, de 119 a 199, de 201 a 234, de 237 a 263, de 266 a 307, de 

310 a 404, de 407 a 471, de 473 a 484, de 487, 636, de 638 a 652, de 655 a 

752, de 755 a 759, de 762 a 816, 819, 820, de 823 a 1.162, de 1.620 a 1.623; 

06 (seis) vagas de estacionamento em paralelo, cada uma 2,00m x 6,20m (dois 

vírgula zelo metros lineares por seis vírgula vinte metros lineares) totalizando 

uma área de 12,40m² (doze vírgula quarenta metros quadrados) cada vaga, 

idendificadas pelos números: 599 a 604; e, no pavimento térreo, estão 

localizadas 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) vagas de estacionamento a 

90º (noventa graus), descobertas, sendo 10 (dez) vagas destinadas aos 

portadores de necessidades especiais medindo, cada uma, 2,50m x 5,00m 

(dois vírgula cinquenta metros lineares por cinco vírgula zero metros lineares) 

totalizando uma área de 12,50m² (doze vírgula cinquenta metros quadrados) 

cada vaga, identificadas pelos números:) 1.363, 1.364, 1.391, 1.392, 1.537, 

1.538, 1.554, 1.555, 1.583 e 1584; 448 (quatrocentos e quarenta e oito) vagas 

medindo, cada uma, 2,30m x 5,00m (dois vírgula trinta metros lineares por 

cinco vírgula zero metros lineares) totalizando uma área de 11,50m² (onze 

vírgula cinquenta metros quadrados) cada vaga, identificadas pelos números: 

118, 1163 a 1362, 1.365 a 1.390, 1.393 a 1.536, 1.539 a 1.553, 1.556 a 1.582, 

1.585 a 1.619. 

 

1.2. Estacionamento de motos – compreende: 12 (doze) vagas 

descobertas, não numeradas, localizadas próximo ao acesso externo de 

pedestres ao bloco administrativo no pavimento térreo, e 09 (nove) vagas 

cobertas, não numeradas, localizadas no pavimento semi-enterrado (subsolo), 

06 (seis) vagas próximo ao elevador e escadas de acesso ao pavimento térreo 

do mall e ao acesso ao hall de elevadores da Torre 04 e 03 (três) vagas 

próximas ao elevador de serviço e apoio de serviço do mall. 

 

1.3. Bloco administrativo – localizado no pavimento térreo da Torre 04 o 

bloco administrativo compreende: acesso externo de pedestres social e 
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serviço; recepção; wc; sala de reunião; sala de segurança com antecâmara e 

WC e sala de monitoramento com antecâmara e wc privativo; sala de gerência 

com um wc privativo e sala administrativa; central de ar-condicionado; 

circulação; vestiário masculino; vestiário feminino; vestiário para PNE – 

portadores de necessidades especiais; 01 (um) depósito; sala de motoristas; 

refeitório com jardineira e copa. 

 

1.4. Área de acondicionamento temporário ou depósito de resíduos 

sólidos – localizada no pavimento semi-enterrado (subsolo) compreende: um 

pátio descoberto para acesso de veículos de coleta de resíduos sólidos e 

disposição de até 15 (quinze) contenedores para acondicionamento temporário 

de resíduos sólidos diversos, com capacidade volumétrica de 700 litros cada e 

câmara fria de até 02 (dois) contendores para acondicionamento temporário de 

resíduos orgânicos com capacidade volumétrica de até MSD 360l. 

 

1.5. Bicicletário - compreende: 296 (duzentos e noventa e seis) vagas 

cobertas, não numeradas, localizadas próximo a doca e o lixo no pavimento 

semi-enterrado (subsolo). 

 
1.6. Depósitos e casas de bombas - localizada no pavimento semi-

enterrado (subsolo) compreende: 05 (cinco) depósitos de uso exclusivo do 

condomínio localizados próximo ao hall dos elevadores da Torre 01; 01 (um) 

depósito de manutenção do condomínio localizado ao lado do elevador de 

serviço; 03 (três) casas de bombas, 01 (uma) destinada ao reservatório inferior, 

01 (uma) destinada ao poço artesino e 01 (uma) destinada a abrigar os 

equipamentos do espelho d’água. 

 

 

2 – Das partes de propriedade e uso exclusivos 

 

As partes de propriedade e uso exclusivos de cada condômino são assim 

discriminadas: 
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2.1. Torre 01 – compreende um bloco arquitetônico, localizado na porção 

extrema esquerda do Lote 4A2 (Ala Sul), à frente da Torre 02, estando o 

observador olhando da Avenida “A” em direção ao conjunto de edifícios 

integrantes do empreendimento NOVO MUNDO EMPRESARIAL. A Torre 01 

conta com 01 (um) pavimento semi-enterrado, 01 (um) pavimento térreo e 07 

(sete) pavimentos elevados acima do pavimento térreo compreendendo o 

mesmo um total de 187 (cento e oitenta e sete) unidades ou Salas Comerciais, 

numeradas em ordem crescente da direita para a esquerda (sentido anti-

horário), estando o observador no hall do edifício, posicionado de frente para 

os elevadores.  

 

2.1.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall de 

distribuição; 04 (quatro) elevadores; escadas; shaft; centro de medição; 

sala de telemática; subestação e 02 (dois) grupos geradores, sendo um 

deles localizado entre as vagas de estacionamento rotativo de números 

1.127 e 1.152, 01 (um) elevador privativo das salas 105, 205 e 305. 

 

2.1.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall ; circulação; 04 (quatro) elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 

(duas) centrais de ar-condicionado, depósito; WC para portadores de 

necessidades especiais e 19 (dezenove) Salas Comerciais, numeradas 

de 101 a 119 que constituem partes de propriedade e uso privativos: 

 

2.1.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e é contígua à Sala Comercial 102. A unidade comercial tem 

área total de 123,53m². Conta com área privativa de 43,10m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 80,44m², e uma fração ideal de 

0,000898 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala, WC privativo e elevador 

privativo. 
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2.1.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 106 e a central de 

ar-condicionado, ao final da circulação direita. A unidade comercial tem 

área total de 158,08m². Conta com área privativa de 55,15m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², e uma fração ideal de 

0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a central de ar-condicionado, ao final 

da circulação direita e a Sala Comercial 109. A unidade comercial tem 

área total de 116,72m². Conta com área privativa de 40,72m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e uma fração ideal de 

0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e 110. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 109 e 111. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado, ao final da circulação esquerda e a Sala Comercial 110. A 

unidade comercial tem área total de 116,72m². Conta com área privativa 

de 40,72m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e 

uma fração ideal de 0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 113 

e a central de ar-condicionado, ao final da circulação esquerda. A 

unidade comercial tem área total de 158,08m². Conta com área privativa 

de 55,15m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², 

e uma fração ideal de 0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

114 e 116. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.16. A Sala Comercial 116 (cento e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

115 e 117. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.17. A Sala Comercial 117 (cento e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

116 e 118. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.18. A Sala Comercial 118 (cento e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

117 e 119. A unidade comercial tem área total de 122,74m². Conta com 

área privativa de 42,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 79,92m², e uma fração ideal de 0,000892 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.2.19. A Sala Comercial 119 (cento e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 118 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

121,57m². Conta com área privativa de 42,41m² cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 79,16m², e uma fração ideal de 0,000884 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.1.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

11 
 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 
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comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala, WC privativo e 

elevador privativo. 

 

2.1.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 206 

e a Sala Comercial 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

208 e 210. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 
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de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 220 e 

222. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.1.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

17 
 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala, WC privativo e 

elevador privativo. 

 

2.1.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 306 

e a Sala Comercial 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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308 e 310. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 312. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-
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condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 314. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 320 e 

322. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 
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77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.1.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 406 

e a Sala Comercial 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

408 e 410. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.1.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

420 e 422. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da direita e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m². Conta 

com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais 

coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC 

privativo. 

 

2.1.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 
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(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.1.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 506 

e a Sala Comercial 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 
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área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

508 e 510. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 
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de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 514. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 
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Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

520 e 522. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 
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uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.1.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 606 

e a Sala Comercial 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.1.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

608 e 610. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

620 e 622. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da direita. A unidade comercial tem área total de 120,71m². 

Conta com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.1.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 706 
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e a Sala Comercial 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

708 e 710. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

720 e 722. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.1.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos s e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 806 

e a Sala Comercial 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

808 e 810. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.1.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

820 e 822. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.1.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.1.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

 

2.2. Torre 02 – compreende um bloco arquitetônico, localizado na Ala Sul do 

Lote 4A2, à esquerda da Torre 03, estando o observador olhando da Avenida 

“A” em direção ao conjunto de edifícios integrantes do empreendimento NOVO 

MUNDO EMPRESARIAL. A Torre 02 conta com 01 (um) pavimento semi-

enterrado, 01 (um) pavimento térreo e 07 (sete) pavimentos elevados acima do 

pavimento térreo compreendendo o mesmo um total de 187 (cento e oitenta e 

sete) unidades ou Salas Comerciais, numeradas em ordem crescente da direita 

para a esquerda (sentido anti-horário), estando o observador no hall do edifício, 

posicionado de frente para os elevadores.  

 

2.2.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall; 04 

(quatro) elevadores; escadas; apoio à coleta de lixo; shaft; centro de 

medição; sala de telemática; subestação e grupo gerador, sendo este 

último localizado entre as vagas de estacionamento rotativo de números 

1.067 e 1.071. 
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2.2.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall; circulação; 04 (quatro) elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 

(duas) centrais de ar-condicionado, depósito; WC para portadores de 

necessidades especiais e 19 (dezenove) Salas Comerciais, numeradas 

de 101 a 119 que constituem partes de propriedade e uso privativos: 

 

2.2.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e é contígua à Sala Comercial 102. A unidade comercial tem 

área total de 123,54m². Conta com área privativa de 43,10m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 80,44m², e uma fração ideal de 

0,000898 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 106 e a central de 

ar-condicionado, ao final da circulação direita. A unidade comercial tem 

área total de 158,08m². Conta com área privativa de 55,15m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², e uma fração ideal de 

0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 
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elevadores, e está localizada entre a central de ar-condicionado, ao final 

da circulação direita e a Sala Comercial 109. A unidade comercial tem 

área total de 116,72m². Conta com área privativa de 40,72m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e uma fração ideal de 

0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e 110. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 109 e 111. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado, ao final da circulação esquerda e a Sala Comercial 110. A 

unidade comercial tem área total de 116,72m². Conta com área privativa 

de 40,72m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e 

uma fração ideal de 0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 113 

e a central de ar-condicionado, ao final da circulação esquerda. A 

unidade comercial tem área total de 158,08m². Conta com área privativa 

de 55,15m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², 

e uma fração ideal de 0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

114 e 116. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.2.16. A Sala Comercial 116 (cento e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

115 e 117. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.17. A Sala Comercial 117 (cento e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

116 e 118. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.18. A Sala Comercial 118 (cento e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

117 e 119. A unidade comercial tem área total de 122,74m². Conta com 

área privativa de 42,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 79,92m², e uma fração ideal de 0,000892 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.2.19. A Sala Comercial 119 (cento e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 118 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

121,57m². Conta com área privativa de 42,41m² cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 79,16m², e uma fração ideal de 0,000884 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.2.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 206 

e a Sala Comercial 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

208 e 210. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 
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e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 220 e 

222. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.2.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 306 

e a Sala Comercial 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.2.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

308 e 310. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 312. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 314. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 320 e 

322. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 
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42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.2.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 406 

e a Sala Comercial 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

408 e 410. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 
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edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

420 e 422. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da direita e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m². Conta 

com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais 

coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC 

privativo. 

 

2.2.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.2.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 506 

e a Sala Comercial 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

508 e 510. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 514. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

520 e 522. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.2.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 606 

e a Sala Comercial 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

608 e 610. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

620 e 622. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da direita. A unidade comercial tem área total de 120,71m². 

Conta com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.2.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 706 

e a Sala Comercial 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

708 e 710. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.2.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.2.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

720 e 722. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 
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numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.2.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 806 

e a Sala Comercial 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

808 e 810. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 
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uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

100 
 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.2.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

820 e 822. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.2.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3. Torre 03 – compreende um bloco arquitetônico, tendo à sua esquerda a 

Torre 02 e à sua direita a Torre 04, estando o observador olhando da Avenida 

“A” em direção ao conjunto de edifícios do empreendimento NOVO MUNDO 

EMPRESARIAL. A Torre 03 conta com 01 (um) pavimento semi-enterrado, 01 

(um) pavimento térreo e 07 (sete) pavimentos elevados acima do pavimento 

térreo compreendendo o mesmo um total de 187 (cento e oitenta e sete) 

unidades ou Salas Comerciais, numeradas em ordem crescente da direita para 

a esquerda (sentido anti-horário), estando o observador no hall do edifício, 

posicionado de frente para os elevadores.  

 

2.3.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall; 04 

(quatro) elevadores; escadas; apoio à coleta de lixo; shaft; centro de 

medição; sala de telemática; subestação e gerador. 

 

2.3.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall; circulação; 04 (quatro) elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 

(duas) centrais de ar-condicionado, depósito; WC para portadores de 

necessidades especiais e 19 (dezenove) Salas Comerciais, numeradas 

de 101 a 119 que constituem partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.3.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e é contígua à Sala Comercial 102. A unidade comercial tem 

área total de 123,54m². Conta com área privativa de 43,10m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 80,43m², e uma fração ideal de 

0,000898 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 
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uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 
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uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 106 e a central de 

ar-condicionado, ao final da circulação direita. A unidade comercial tem 

área total de 158,08m². Conta com área privativa de 55,15m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², e uma fração ideal de 

0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a central de ar-condicionado, ao final 

da circulação direita e a Sala Comercial 109. A unidade comercial tem 

área total de 116,72m². Conta com área privativa de 40,72m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e uma fração ideal de 

0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e 110. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 109 e 111. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 
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de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado, ao final da circulação esquerda e a Sala Comercial 110. A 

unidade comercial tem área total de 116,72m². Conta com área privativa 

de 40,72m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e 

uma fração ideal de 0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 113 

e a central de ar-condicionado, ao final da circulação esquerda. A 

unidade comercial tem área total de 158,08m². Conta com área privativa 

de 55,15m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², 

e uma fração ideal de 0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

114 e 116. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.16. A Sala Comercial 116 (cento e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

115 e 117. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.17. A Sala Comercial 117 (cento e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

116 e 118. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.18. A Sala Comercial 118 (cento e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

117 e 119. A unidade comercial tem área total de 122,74m². Conta com 
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área privativa de 42,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 79,92m², e uma fração ideal de 0,000892 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.2.19. A Sala Comercial 119 (cento e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 118 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

121,57m². Conta com área privativa de 42,41m² cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 79,16m², e uma fração ideal de 0,000884 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.3.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 206 

e a Sala Comercial 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

208 e 210. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 220 e 

222. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

113 
 

2.3.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.3.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 306 

e a Sala Comercial 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

308 e 310. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 
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área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 312. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 314. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 320 e 

322. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.3.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 406 

e a Sala Comercial 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

408 e 410. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 
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edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.3.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

420 e 422. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da direita e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m². Conta 

com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais 

coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC 

privativo. 

 

2.3.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.3.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 
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total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 506 

e a Sala Comercial 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

508 e 510. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 
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área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 514. A 
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unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 
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Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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520 e 522. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

132 
 

 2.3.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 606 

e a Sala Comercial 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

608 e 610. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.3.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

137 
 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

620 e 622. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da direita. A unidade comercial tem área total de 120,71m². 

Conta com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.3.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.3.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 706 

e a Sala Comercial 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

708 e 710. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 
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e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 
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edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.3.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

720 e 722. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 
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42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.3.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos s e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 806 

e a Sala Comercial 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

808 e 810. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.3.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

820 e 822. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.3.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.3.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

 

 

2.4. Torre 04 – compreende um bloco arquitetônico, localizado na porção 

central do Lote 4A2, tendo à sua direita a Torre 05 e à sua esquerda a Torre 

03, estando o observador olhando da Avenida “A” em direção ao edifício. A 

Torre 04 conta com 01 (um) pavimento semi-enterrado, 01 (um) pavimento 

térreo, 07 (sete) pavimentos-tipo elevados acima do pavimento térreo, 01 (um) 

ático e 01 (um) heliponto localizado na cobertura do edifício, compreendendo 

um total de 183 (cento e oitenta e três) unidades ou salas comerciais, 

numeradas em ordem crescente da esquerda para a direita (sentido horário), 

estando o observador no hall do edifício, posicionado de frente para os 

elevadores.  

 

2.4.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall; 04 

(quatro) elevadores; escadas; apoio à coleta de lixo; shaft; centro de 

medição; sala de telemática; subestação e grupo gerador. 

 

2.4.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall; circulação; 04 (quatro) elevadores; escadas; shaft; depósito; 01 

(um) WC para PNE – portadores de necessidades especiais, circulação 

de acesso ao Bloco Administrativo; Bloco Administrativo, que é parte de 

propriedade e uso comuns aos condôminos de todo o empreendimento, 

descrito no item 1.3. deste Memorial Descritivo, e 15 (quinze) salas 

comerciais, numeradas de 101 a 115, que constituem partes de 

propriedade e uso privativos: 
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2.4.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 102 e o 

lobby/recepção e controle, limitando-se, ainda, com o WC para PNE. A 

unidade comercial tem área total de 121,36m2. Conta com área privativa 

de 42,34m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 79,02m2, e 

uma fração ideal de 0,000882 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 122,60m2. Conta com área privativa 

de 42,77m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 79,83m2, e 

uma fração ideal de 0,000891 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com área privativa 

de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m2, e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com 

área privativa de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m2, e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com área privativa 

de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m2, e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com área privativa 

de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m2, e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 106 e 108. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com área privativa 

de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m2, e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 107 e 109. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com área privativa 

de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m2, e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e a Sala de 

Gerência (Parking) do Bloco Administrativo que é parte de propriedade e 

uso comuns aos condôminos de todo o empreendimento. A unidade 

comercial tem área total de 122,60m2. Conta com área privativa de 

42,77m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 79,83m2, e 

uma fração ideal de 0,000891 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre o Bloco Administrativo (sala com WC 

privativo; vestiário para PNE e copa) e a Sala Comercial 111. A unidade 

comercial tem área total de 117,35m2. Conta com área privativa de 

40,94m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,41m2, e 

uma fração ideal de 0,000853 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

110 e 112. A unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com 

área privativa de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m2, e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

111 e 113. A unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com 

área privativa de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 60,34m2, e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com 

área privativa de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m2, e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m2. Conta com 

área privativa de 32,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m2, e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 114 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

124,09m2. Conta com área privativa de 43,29m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 80,80m2, e uma fração ideal de 0,000902 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) salas comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 
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 2.4.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

206 e 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 208 e 210. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 

e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 220 e 222. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com área 

privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 
2.4.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 
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quatro) salas comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

2.4.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

306 e 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 308 e 310. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 

e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

164 
 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 314. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 
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área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 320 e 322. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com área 

privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) salas comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

2.4.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

406 e 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 408 e 410. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 
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e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 420 e 422. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da esquerda e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta 

com área privativa de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m2, e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 
2.4.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) salas comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

2.4.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

506 e 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 508 e 510. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 514. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 520 e 522. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

179 
 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 
2.4.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) salas comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

2.4.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

606 e 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 608 e 610. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 620 e 622. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 
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terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 
2.4.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) salas comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

2.4.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

706 e 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 
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e as Salas Comerciais 708 e 710. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 

e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.4.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 720 e 722. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.4.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) salas comerciais, 

numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

2.4.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m2. Conta com área privativa de 38,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

806 e 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a circulação esquerda 

e as Salas Comerciais 808 e 810. A unidade comercial tem área total de 

119,65m2. Conta com área privativa de 41,74m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,91m2, e uma fração ideal de 0,000870 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m2. Conta com 

área privativa de 50,13m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m2, e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 
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e a circulação direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,62m2. Conta com área privativa de 

42,08m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m2, e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação direita e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m2. Conta com área privativa 

de 38,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m2, e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, 

de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. 

Conta com área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.4.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m2. Conta com 

área privativa de 33,65m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m2, e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m2. Conta com 

área privativa de 48,01m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m2, e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a circulação direita e as 

Salas Comerciais 820 e 822. A unidade comercial tem área total de 

119,73m2. Conta com área privativa de 41,77m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 77,96m2, e uma fração ideal de 0,000871 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m2. Conta com 

área privativa de 40,49m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m2, e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.4.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,71m2. Conta com área privativa 

de 42,11m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m2, e 
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uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 
2.4.10. No ático ou cobertura situam-se: pátio sobre laje impermeabilizada de 

cobertura; sala de espera, halls de acesso às escadas do edifício e 

escada externa de acesso ao heliponto, localizado em laje 

impermeabilizada sobre o ático ou cobertura do edifício.  

 

 

2.5. Torre 05 – compreende um bloco arquitetônico, localizado na Ala Norte, à 

direita da Torre 04 e à esquerda da Torre 06, estando o observador olhando da 

Avenida “A” em direção ao conjunto de edifícios integrantes do 

empreendimento NOVO MUNDO EMPRESARIAL. A Torre 05 conta com 01 

(um) pavimento semi-enterrado, 01 (um) pavimento térreo e 07 (sete) 

pavimentos elevados acima do pavimento térreo compreendendo o mesmo um 

total de 187 (cento e oitenta e sete) unidades ou Salas Comerciais, numeradas 

em ordem crescente da direita para a esquerda (sentido anti-horário), estando 

o observador no hall do edifício, posicionado de frente para os elevadores.  

 

2.5.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall; 04 

(quatro) elevadores; escadas; apoio à coleta de lixo; shaft; centro de 

medição; sala geral de telemática 1; sala de telemática; subestação e 

gerador. 

 

2.5.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall; circulação; 04 (quatro) elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 

(duas) centrais de ar-condicionado, depósito; WC para portadores de 

necessidades especiais e 19 (dezenove) Salas Comerciais, numeradas 

de 101 a 119 que constituem partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.5.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e é contígua à Sala Comercial 102. A unidade comercial tem 
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área total de 123,54m². Conta com área privativa de 43,10m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 80,44m², e uma fração ideal de 

0,000898 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 
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de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 106 e a central de 

ar-condicionado, ao final da circulação direita. A unidade comercial tem 

área total de 158,08m². Conta com área privativa de 55,15m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², e uma fração ideal de 

0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a central de ar-condicionado, ao final 

da circulação direita e a Sala Comercial 109. A unidade comercial tem 

área total de 116,72m². Conta com área privativa de 40,72m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e uma fração ideal de 

0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e 110. A 
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unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 109 e 111. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado, ao final da circulação esquerda e a Sala Comercial 110. A 

unidade comercial tem área total de 116,72m². Conta com área privativa 

de 40,72m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e 

uma fração ideal de 0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 113 

e a central de ar-condicionado, ao final da circulação esquerda. A 

unidade comercial tem área total de 158,08m². Conta com área privativa 

de 55,15m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², 

e uma fração ideal de 0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

114 e 116. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.16. A Sala Comercial 116 (cento e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

115 e 117. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.17. A Sala Comercial 117 (cento e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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116 e 118. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.18. A Sala Comercial 118 (cento e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

117 e 119. A unidade comercial tem área total de 122,74m². Conta com 

área privativa de 42,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 79,92m², e uma fração ideal de 0,000892 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.2.19. A Sala Comercial 119 (cento e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 118 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

121,57m². Conta com área privativa de 42,41m² cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 79,16m², e uma fração ideal de 0,000884 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.5.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 
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uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 206 

e a Sala Comercial 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

208 e 210. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 
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de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 220 e 

222. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.5.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 
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total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 306 

e a Sala Comercial 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

308 e 310. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 
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área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 312. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 314. A 
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unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 320 e 

322. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 
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77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.5.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 406 

e a Sala Comercial 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

408 e 410. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.5.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

420 e 422. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da direita e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m². Conta 

com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais 

coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC 

privativo. 

 

2.5.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 
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(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.5.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 506 

e a Sala Comercial 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 
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área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

508 e 510. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 
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de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 514. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 
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Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

520 e 522. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 
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uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.5.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 606 

e a Sala Comercial 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.5.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

608 e 610. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

620 e 622. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da direita. A unidade comercial tem área total de 120,71m². 

Conta com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.5.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

235 
 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 706 
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e a Sala Comercial 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

708 e 710. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

237 
 

710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

720 e 722. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.5.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

241 
 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos s e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 806 

e a Sala Comercial 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

808 e 810. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.5.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 
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área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

820 e 822. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.5.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.5.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

 

2.6. Torre 06 – compreende um bloco arquitetônico, localizado na extrema 

direita do Lote 4A2 (Ala Norte), e à direita da Torre 05, estando o observador 

olhando da Avenida “A” em direção conjunto de edifícios integrantes do 

empreendimento NOVO MUNDO EMPRESARIAL. A Torre 06 conta com 01 

(um) pavimento semi-enterrado, 01 (um) pavimento térreo e 07 (sete) 

pavimentos elevados acima do pavimento térreo compreendendo um total de 

187 (cento e oitenta e sete) unidades ou Salas Comerciais, numeradas em 

ordem crescente da direita para a esquerda (sentido anti-horário), estando o 

observador no hall do edifício, posicionado de frente para os elevadores.  

 

2.6.1. No pavimento semi-enterrado situam-se: acesso de pedestres; hall; 04 

(quatro) elevadores; escadas; apoio à coleta de lixo; shaft; centro de 

medição; sala de telemática; subestação e gerador. 

 

2.6.2.  No pavimento térreo situam-se: lobby e recepção/controle de acesso; 

hall; 04 (quatro) elevadores; circulação; escadas; 02 (dois) shafts; 02 
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(duas) centrais de ar-condicionado, depósito; WC para PNE – portadores 

de necessidades especiais e 19 (dezenove) Salas Comerciais, 

numeradas de 101 a 119 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.6.2.1. A Sala Comercial 101 (cento e um) tem acesso pela circulação à 

direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e é contígua à Sala Comercial 102. A unidade comercial tem 

área total de 123,54m². Conta com área privativa de 43,10m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 80,44m², e uma fração ideal de 

0,000898 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.2. A Sala Comercial 102 (cento e dois) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 101 e 103. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.3. A Sala Comercial 103 (cento e três) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 102 e 104. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.4. A Sala Comercial 104 (cento e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

103 e 105. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 
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área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.5. A Sala Comercial 105 (cento e cinco) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 104 e 106. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.6. A Sala Comercial 106 (cento e seis) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 105 e 107. A 

unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com área privativa 

de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 60,34m², e 

uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.7. A Sala Comercial 107 (cento e sete) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 106 e a central de 

ar-condicionado, ao final da circulação direita. A unidade comercial tem 

área total de 158,08m². Conta com área privativa de 55,15m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², e uma fração ideal de 

0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.8. A Sala Comercial 108 (cento e oito) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre a central de ar-condicionado, ao final 

da circulação direita e a Sala Comercial 109. A unidade comercial tem 
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área total de 116,72m². Conta com área privativa de 40,72m² cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e uma fração ideal de 

0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.9. A Sala Comercial 109 (cento e nove) tem acesso pela circulação 

à direita do observador posicionado no hall do edifício, de frente para os 

elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 108 e 110. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.10. A Sala Comercial 110 (cento e dez) tem acesso pela circulação 

à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de frente para 

os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 109 e 111. A 

unidade comercial tem área total de 139,94m². Conta com área privativa 

de 48,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 91,12m², e 

uma fração ideal de 0,001018 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.11. A Sala Comercial 111 (cento e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado, ao final da circulação esquerda e a Sala Comercial 110. A 

unidade comercial tem área total de 116,72m². Conta com área privativa 

de 40,72m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 76,00m², e 

uma fração ideal de 0,000849 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.12. A Sala Comercial 112 (cento e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 113 
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e a central de ar-condicionado, ao final da circulação esquerda. A 

unidade comercial tem área total de 158,08m². Conta com área privativa 

de 55,15m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 102,93m², 

e uma fração ideal de 0,001149 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.13. A Sala Comercial 113 (cento e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

112 e 114. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.14. A Sala Comercial 114 (cento e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

113 e 115. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.15. A Sala Comercial 115 (cento e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

114 e 116. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.16. A Sala Comercial 116 (cento e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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115 e 117. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.17. A Sala Comercial 117 (cento e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

116 e 118. A unidade comercial tem área total de 92,67m². Conta com 

área privativa de 32,33m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 60,34m², e uma fração ideal de 0,000674 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.18. A Sala Comercial 118 (cento e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

117 e 119. A unidade comercial tem área total de 122,74m². Conta com 

área privativa de 42,82m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 79,92m², e uma fração ideal de 0,000892 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.2.19. A Sala Comercial 119 (cento e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 118 

e o lobby/recepção e controle. A unidade comercial tem área total de 

121,57m². Conta com área privativa de 42,41m² cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 79,16m², e uma fração ideal de 0,000884 do 

terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial são 

atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.  No segundo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 
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quatro) Salas Comerciais, numeradas de 201 a 224 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.6.3.1. A Sala Comercial 201 (duzentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 202. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.2. A Sala Comercial 202 (duzentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

201 e 203. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.3. A Sala Comercial 203 (duzentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

202 e 204. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.4. A Sala Comercial 204 (duzentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

203 e 205. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.5. A Sala Comercial 205 (duzentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

204 e 206. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.6. A Sala Comercial 206 (duzentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

205 e 207. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.7. A Sala Comercial 207 (duzentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 206 

e a Sala Comercial 208. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.3.8. A Sala Comercial 208 (duzentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

207 e 209. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.9. A Sala Comercial 209 (duzentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

208 e 210. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.10. A Sala Comercial 210 (duzentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

209 e 211. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.11. A Sala Comercial 211 (duzentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

210 e 212. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.12. A Sala Comercial 212 (duzentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 211 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 
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uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.13. A Sala Comercial 213 (duzentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 214. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.14. A Sala Comercial 214 (duzentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

213 e 215. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.15. A Sala Comercial 215 (duzentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

214 e 216. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.16. A Sala Comercial 216 (duzentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

215 e 217. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.17. A Sala Comercial 217 (duzentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

216 e 218. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.18. A Sala Comercial 218 (duzentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

217 e 219. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.19. A Sala Comercial 219 (duzentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

218 e 220. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.20. A Sala Comercial 220 (duzentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

219 e 221. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.21. A Sala Comercial 221 (duzentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 220 e 

222. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.22. A Sala Comercial 222 (duzentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

221 e 223. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.23. A Sala Comercial 223 (duzentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 222 e 

224. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.3.24. A Sala Comercial 224 (duzentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 223 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.4.  No terceiro pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 301 a 324 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.6.4.1. A Sala Comercial 301 (trezentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 302. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.2. A Sala Comercial 302 (trezentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

301 e 303. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.3. A Sala Comercial 303 (trezentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

302 e 304. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.4. A Sala Comercial 304 (trezentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

303 e 305. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.5. A Sala Comercial 305 (trezentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

304 e 306. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.6. A Sala Comercial 306 (trezentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

305 e 307. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.7. A Sala Comercial 307 (trezentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 306 

e a Sala Comercial 308. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.4.8. A Sala Comercial 308 (trezentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

260 
 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

307 e 309. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.9. A Sala Comercial 309 (trezentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

308 e 310. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.10. A Sala Comercial 310 (trezentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

309 e 311. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.11. A Sala Comercial 311 (trezentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

310 e 312. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.12. A Sala Comercial 312 (trezentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 311 
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e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.13. A Sala Comercial 313 (trezentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 314. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.14. A Sala Comercial 314 (trezentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

313 e 315. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.15. A Sala Comercial 315 (trezentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

314 e 316. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.16. A Sala Comercial 316 (trezentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

315 e 317. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.17. A Sala Comercial 317 (trezentos e dezessete) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

316 e 318. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.18. A Sala Comercial 318 (trezentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

317 e 319. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.19. A Sala Comercial 319 (trezentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

318 e 320. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.20. A Sala Comercial 320 (trezentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 
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319 e 321. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.21. A Sala Comercial 321 (trezentos e vinte e um) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 320 e 

322. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com área 

privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.22. A Sala Comercial 322 (trezentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

321 e 323. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.23. A Sala Comercial 323 (trezentos e vinte e três) tem acesso pelo 

hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 322 e 

324. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com área 

privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.4.24. A Sala Comercial 324 (trezentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 323 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.5.  No quarto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 401 a 424 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.6.5.1. A Sala Comercial 401 (quatrocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 402. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.2. A Sala Comercial 402 (quatrocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

401 e 403. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.3. A Sala Comercial 403 (quatrocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

402 e 404. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.5.4. A Sala Comercial 404 (quatrocentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

403 e 405. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.5. A Sala Comercial 405 (quatrocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

404 e 406. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.6. A Sala Comercial 406 (quatrocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

405 e 407. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.7. A Sala Comercial 407 (quatrocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 406 

e a Sala Comercial 408. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.6.5.8. A Sala Comercial 408 (quatrocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

407 e 409. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.9. A Sala Comercial 409 (quatrocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

408 e 410. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.10. A Sala Comercial 410 (quatrocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

409 e 411. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.11. A Sala Comercial 411 (quatrocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

410 e 412. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m², cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.5.12. A Sala Comercial 412 (quatrocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 411 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.13. A Sala Comercial 413 (quatrocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 414. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.14. A Sala Comercial 414 (quatrocentos e catorze) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 413 e 415. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.5.15. A Sala Comercial 415 (quatrocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

414 e 416. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.16. A Sala Comercial 416 (quatrocentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 415 e 417. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.5.17. A Sala Comercial 417 (quatrocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 416 e 418. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.5.18. A Sala Comercial 418 (quatrocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

417 e 419. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.19. A Sala Comercial 419 (quatrocentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 418 e 420. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 
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Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.5.20. A Sala Comercial 420 (quatrocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

419 e 421. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.21. A Sala Comercial 421 (quatrocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

420 e 422. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.22. A Sala Comercial 422 (quatrocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

421 e 423. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.5.23. A Sala Comercial 423 (quatrocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

422 e 424. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.5.24. A Sala Comercial 424 (quatrocentos e vinte e quatro) tem 

acesso pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala 

Comercial 423 e a circulação da direita e parte da central de ar-

condicionado. A unidade comercial tem área total de 120,71m². Conta 

com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais 

coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC 

privativo. 

 

2.6.6.  No quinto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 501 a 524 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.6.6.1. A Sala Comercial 501 (quinhentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 502. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.2. A Sala Comercial 502 (quinhentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

501 e 503. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.6.3. A Sala Comercial 503 (quinhentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

502 e 504. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.4. A Sala Comercial 504 (quinhentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

503 e 505. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.5. A Sala Comercial 505 (quinhentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

504 e 506. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.6. A Sala Comercial 506 (quinhentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

505 e 507. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.6.7. A Sala Comercial 507 (quinhentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 506 

e a Sala Comercial 508. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.6.8. A Sala Comercial 508 (quinhentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

507 e 509. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.9. A Sala Comercial 509 (quinhentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

508 e 510. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.10. A Sala Comercial 510 (quinhentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

509 e 511. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.6.11. A Sala Comercial 511 (quinhentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

510 e 512. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.12. A Sala Comercial 512 (quinhentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 511 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.13. A Sala Comercial 513 (quinhentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 514. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.14. A Sala Comercial 514 (quinhentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

513 e 515. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.6.15. A Sala Comercial 515 (quinhentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

514 e 516. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.16. A Sala Comercial 516 (quinhentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 515 e 517. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.6.17. A Sala Comercial 517 (quinhentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 516 e 518. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.6.18. A Sala Comercial 518 (quinhentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

517 e 519. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.19. A Sala Comercial 519 (quinhentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 518 e 520. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.6.20. A Sala Comercial 520 (quinhentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

519 e 521. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.21. A Sala Comercial 521 (quinhentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

520 e 522. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.22. A Sala Comercial 522 (quinhentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

521 e 523. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.6.23. A Sala Comercial 523 (quinhentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

522 e 524. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.6.24. A Sala Comercial 524 (quinhentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 523 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

 

2.6.7.  No sexto pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 

numeradas de 601 a 624 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.6.7.1. A Sala Comercial 601 (seiscentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 602. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.7.2. A Sala Comercial 602 (seiscentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

601 e 603. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.3. A Sala Comercial 603 (seiscentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

602 e 604. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.4. A Sala Comercial 604 (seiscentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

603 e 605. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.5. A Sala Comercial 605 (seiscentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

604 e 606. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.7.6. A Sala Comercial 606 (seiscentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

605 e 607. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.7. A Sala Comercial 607 (seiscentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 606 

e a Sala Comercial 608. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.7.8. A Sala Comercial 608 (seiscentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

607 e 609. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.9. A Sala Comercial 609 (seiscentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

608 e 610. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.7.10. A Sala Comercial 610 (seiscentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

609 e 611. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.11. A Sala Comercial 611 (seiscentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

610 e 612. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.12. A Sala Comercial 612 (seiscentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 611 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.13. A Sala Comercial 613 (seiscentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 614. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.7.14. A Sala Comercial 614 (seiscentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

613 e 615. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.15. A Sala Comercial 615 (seiscentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

614 e 616. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.16. A Sala Comercial 616 (seiscentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 615 e 617. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.7.17. A Sala Comercial 617 (seiscentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 616 e 618. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 
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demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.7.18. A Sala Comercial 618 (seiscentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

617 e 619. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.19. A Sala Comercial 619 (seiscentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 618 e 620. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.7.20. A Sala Comercial 620 (seiscentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

619 e 621. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.21. A Sala Comercial 621 (seiscentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

620 e 622. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.22. A Sala Comercial 622 (seiscentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

621 e 623. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.23. A Sala Comercial 623 (seiscentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

622 e 624. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.7.24. A Sala Comercial 624 (seiscentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 623 e 

a circulação da direita. A unidade comercial tem área total de 120,71m². 

Conta com área privativa de 42,11m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 78,60m², e uma fração ideal de 0,000878 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.8.  No sétimo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) 

elevadores; escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-

condicionado, DML (depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e 

quatro) Salas Comerciais, numeradas de 701 a 724 que constituem 

partes de propriedade e uso privativos: 

 

 2.6.8.1. A Sala Comercial 701 (setecentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 702. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.2. A Sala Comercial 702 (setecentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

701 e 703. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.3. A Sala Comercial 703 (setecentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

702 e 704. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.4. A Sala Comercial 704 (setecentos e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

703 e 705. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.5. A Sala Comercial 705 (setecentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

704 e 706. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.6. A Sala Comercial 706 (setecentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

705 e 707. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.7. A Sala Comercial 707 (setecentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 706 

e a Sala Comercial 708. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.8.8. A Sala Comercial 708 (setecentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

707 e 709. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.9. A Sala Comercial 709 (setecentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

708 e 710. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.10. A Sala Comercial 710 (setecentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

709 e 711. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.11. A Sala Comercial 711 (setecentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

710 e 712. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.12. A Sala Comercial 712 (setecentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 711 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 

uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.13. A Sala Comercial 713 (setecentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 
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frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 714. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.14. A Sala Comercial 714 (setecentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

713 e 715. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.15. A Sala Comercial 715 (setecentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

714 e 716. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.16. A Sala Comercial 716 (setecentos e dezesseis) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 715 e 717. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 
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2.6.8.17. A Sala Comercial 717 (setecentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 716 e 718. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.8.18. A Sala Comercial 718 (setecentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

717 e 719. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.19. A Sala Comercial 719 (setecentos e dezenove) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 718 e 720. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.8.20. A Sala Comercial 720 (setecentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

719 e 721. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.6.8.21. A Sala Comercial 721 (setecentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

720 e 722. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.22. A Sala Comercial 722 (setecentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

721 e 723. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.23. A Sala Comercial 723 (setecentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

722 e 724. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.8.24. A Sala Comercial 724 (setecentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 723 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.  No oitavo pavimento situam-se: hall; circulações; 04 (quatro) elevadores; 

escadas; 02 (dois) shafts; 02 (duas) centrais de ar-condicionado, DML 

(depósito de material de limpeza) e 24 (vinte e quatro) Salas Comerciais, 
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numeradas de 801 a 824 que constituem partes de propriedade e uso 

privativos: 

 

 2.6.9.1. A Sala Comercial 801 (oitocentos e um) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores e está localizada entre a central de ar-

condicionado e a Sala Comercial 802. A unidade comercial tem área 

total de 109,18m². Conta com área privativa de 38,09m² cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e uma fração ideal de 

0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A esta unidade comercial 

são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.2. A Sala Comercial 802 (oitocentos e dois) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

801 e 803. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.3. A Sala Comercial 803 (oitocentos e três) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

802 e 804. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.4. A Sala Comercial 804 (oitocentos s e quatro) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

803 e 805. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.5. A Sala Comercial 805 (oitocentos e cinco) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

804 e 806. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.6. A Sala Comercial 806 (oitocentos e seis) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

805 e 807. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.7. A Sala Comercial 807 (oitocentos e sete) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 806 

e a Sala Comercial 808. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.9.8. A Sala Comercial 808 (oitocentos e oito) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

807 e 809. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.9. A Sala Comercial 809 (oitocentos e nove) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

808 e 810. A unidade comercial tem área total de 119,65m². Conta com 

área privativa de 41,74m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,91m², e uma fração ideal de 0,000870 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.10. A Sala Comercial 810 (oitocentos e dez) tem acesso pela 

circulação à direita do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

809 e 811. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.11. A Sala Comercial 811 (oitocentos e onze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

810 e 812. A unidade comercial tem área total de 143,69m². Conta com 

área privativa de 50,13m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 93,56m², e uma fração ideal de 0,001045 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.12. A Sala Comercial 812 (oitocentos e doze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 811 

e a circulação esquerda e parte da central de ar-condicionado. A 

unidade comercial tem área total de 120,62m². Conta com área privativa 

de 42,08m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,54m², e 
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uma fração ideal de 0,000877 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.13. A Sala Comercial 813 (oitocentos e treze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre a central de ar-

condicionado no final da circulação esquerda e a Sala Comercial 814. A 

unidade comercial tem área total de 109,18m². Conta com área privativa 

de 38,09m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 71,09m², e 

uma fração ideal de 0,000794 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.14. A Sala Comercial 814 (oitocentos e catorze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

813 e 815. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.15. A Sala Comercial 815 (oitocentos e quinze) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

814 e 816. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.16. A Sala Comercial 816 (oitocentos e dezesseis) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

815 e 817. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.17. A Sala Comercial 817 (oitocentos e dezessete) tem acesso 

pela circulação à esquerda do observador posicionado no hall do 

edifício, de frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas 

Comerciais 816 e 818. A unidade comercial tem área total de 96,46m². 

Conta com área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e 

demais coisas comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e 

WC privativo. 

 

2.6.9.18. A Sala Comercial 818 (oitocentos e dezoito) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

817 e 819. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.19. A Sala Comercial 819 (oitocentos e dezenove) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

818 e 820. A unidade comercial tem área total de 96,46m². Conta com 

área privativa de 33,65m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 62,81m², e uma fração ideal de 0,000701 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.20. A Sala Comercial 820 (oitocentos e vinte) tem acesso pela 

circulação à esquerda do observador posicionado no hall do edifício, de 

frente para os elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

819 e 821. A unidade comercial tem área total de 137,62m². Conta com 

área privativa de 48,01m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 89,61m², e uma fração ideal de 0,001001 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.21. A Sala Comercial 821 (oitocentos e vinte e um) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

820 e 822. A unidade comercial tem área total de 119,73m². Conta com 

área privativa de 41,77m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 77,96m², e uma fração ideal de 0,000871 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.22. A Sala Comercial 822 (oitocentos e vinte e dois) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

821 e 823. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.23. A Sala Comercial 823 (oitocentos e vinte e três) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre as Salas Comerciais 

822 e 824. A unidade comercial tem área total de 116,06m². Conta com 

área privativa de 40,49m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 75,57m², e uma fração ideal de 0,000844 do terreno e demais coisas 

comuns. A esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 

 

2.6.9.24. A Sala Comercial 824 (oitocentos e vinte e quatro) tem acesso 

pelo hall dos elevadores, e está localizada entre a Sala Comercial 823 e 

a circulação da direita e parte da central de ar-condicionado. A unidade 

comercial tem área total de 120,71m². Conta com área privativa de 

42,11m² cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 78,60m², e 

uma fração ideal de 0,000878 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: sala e WC privativo. 
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2.7. Mall – O mall ou centro comercial está situado no pavimento térreo do 

empreendimento NOVO MUNDO EMPRESARIAL e interliga as seis torres ao 

nível de seus pavimentos térreos e compreende: rampas de acesso de 

veículos; car-port, para embarque e desembarque de passageiros dos veículos; 

praça; circulações; jardineiras; pergolados; conjunto sanitário na Ala Norte, 

compreendendo WC masculino, WC feminino, WC masculino para PNE – 

portadores de necessidades especiais, WC feminino para PNE – portadores de 

necessidades especiais, WC da família e lactário; conjunto sanitário na Ala Sul, 

compreendendo WC masculino, WC feminino, WC masculino para PNE – 

portadores de necessidades especiais, WC feminino para PNE – portadores de 

necessidades especiais e WC da família e lactário; apoio e elevador de serviço 

na Ala Sul; apoio de serviço na Ala Norte; central de ar-condicionado e DML 

(depósito de material de limpeza) na Ala Sul; 38 (trinta e oito) lojas, 

denominadas de Loja 01 a Loja 38 e 02 (dois) quiosques, denominados 

Quiosque Q1 e Quiosque Q2. As lojas e quiosques constituem partes de 

propriedade e uso privativos: 

 

2.7.1. Loja 01 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a, a 

jardineira pergolada e o hall da Ala Sul dotado de escada e elevador de 

acesso social ao pavimento semi-enterrado, à direita e ao fundo com o 

jardim em talude e à frente com a circulação do mall. A Loja 01 tem área 

total de 1.230,39m2 e conta com área privativa de 429,24m2 , sendo 

27,70m² no pavimento semi-enterrado e 357,09m² no pavimento térreo, 

cabendo ainda, uma área comum pró-indiviso de 801,15m2, e uma 

fração ideal de 0,008946 do terreno e demais coisas comuns. A esta 

unidade comercial são atribuídos: espaço para loja, passarela, local para 

condensadores e DML no pavimento térreo, área de apoio localizada no 

pavimento semi-enterrado e escada de acesso interno entre a loja e a 

área de apoio.  

 

2.7.2. Loja 02 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda e à frente 

com a circulação do mall, à direita com a Loja 03 e ao fundo com 

jardineira pergolada. A Loja 02 tem área total de 242,39m2 e conta com 
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área privativa de 84,56m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 157,83m2, e uma fração ideal de 0,001762 do terreno e demais 

coisas comuns.  

 

2.7.3. Loja 03 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

02, à direita com a Loja 04, à frente com a circulação do mall e ao fundo 

com jardim em talude. A Loja 03 tem área total de 831,78m2 e conta com 

área privativa de 290,18m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 541,60m2, e uma fração ideal de 0,006048 do terreno e 

demais coisas comuns.  

 

2.7.4. Loja 04 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

03, à direita com a Loja 05, à frente com a circulação do mall e ao fundo 

com a jardineira. A Loja 04 tem área total de 118,10m2 e conta com área 

privativa de 41,20m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

76,90m2, e uma fração ideal de 0,000859 do terreno e demais coisas 

comuns.  

 

2.7.5. Loja 05 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

04, à direita com a Loja 06, à frente com a circulação do mall e ao fundo 

com a jardineira. A Loja 05 tem área total de 119,30m2 e conta com área 

privativa de 41,62m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

77,68m2, e uma fração ideal de 0,000867 do terreno e demais coisas 

comuns.  

 

2.7.6. Loja 06 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

05, à direita com a Loja 07, à frente com a circulação do mall e ao fundo 

com a jardineira. A Loja 06 tem área total de 178,95m2 e conta com área 

privativa de 62,43m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

116,52m2, e uma fração ideal de 0,001301 do terreno e demais coisas 

comuns.  

 



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

297 
 

2.7.7. Loja 07 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

06, à direita e ao fundo com a jardineira e à frente com a circulação do 

mall. A Loja 07 tem área total de 122,28m2 e conta com área privativa de 

42,66m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 79,62m2, e 

uma fração ideal de 0,000889 do terreno e demais coisas comuns.  

 

2.7.8. Loja 08 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a 

jardineira e a circulação do mall, à esquerda com a Loja 09, ao fundo 

com a jardineira e o WC masculino e à frente com a circulação do mall. 

A Loja 08 tem área total de 113,83m2 e conta com área privativa de 

39,71m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 74,12m2, e 

uma fração ideal de 0,000828 do terreno e demais coisas comuns.  

 

2.7.9. Loja 09 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a Loja 08, 

à esquerda com a Loja 10, ao fundo com o WC masculino e à frente com 

a circulação do mall. A Loja 09 tem área total de 111,07m2 e conta com 

área privativa de 38,75m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 

de 72,32m2, e uma fração ideal de 0,000808 do terreno e demais coisas 

comuns.  

 

2.7.10.  Loja 10 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a Loja 

09, à esquerda com a circulação de acesso ao conjunto de sanitários 

da Ala Sul, ao fundo com o WC masculino e o corredor de acesso a 

este, e à frente com a circulação do mall. A Loja 10 tem área total de 

113,83m2 e conta com área privativa de 39,71m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 74,12m2, e uma fração ideal de 0,000828 

do terreno e demais coisas comuns.  

 

2.7.11. Loja 11 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a 

circulação de acesso ao conjunto sanitário, à esquerda com a Loja 12, 

ao fundo com o WC feminino e o corredor de acesso a este e à frente 

com a circulação do mall. A Loja 11 tem área total de 113,83m2 e conta 

com área privativa de 39,71m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-



Memorial Descritivo 
Reserva do Paiva – Novo Mundo Empresarial 

10junho2014- V5 
 

 

298 
 

indiviso de 74,12m2, e uma fração ideal de 0,000828 do terreno e 

demais coisas comuns.  

 

2.7.12.  Loja 12 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a Loja 

11, à esquerda com a Loja 13, ao fundo com o WC feminino e à frente 

com a circulação do mall. A Loja 12 tem área total de 111,07m2 e conta 

com área privativa de 38,75m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 72,32m2, e uma fração ideal de 0,000808 do terreno e 

demais coisas comuns.  

 

2.7.13.  Loja 13 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a Loja 

12, à esquerda com a circulação de acesso ao lobby/recepção e 

controle da Torre 03, ao fundo com o WC feminino e a jardineira e à 

frente com a circulação do mall. A Loja 13 tem área total de 113,83m2 e 

conta com área privativa de 39,71m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 74,12m2, e uma fração ideal de 0,000828 do terreno e 

demais coisas comuns.  

 

2.7.14. Loja 14 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a 

jardineira, à esquerda com a Loja 15, e à frente com a circulação do 

mall. A Loja 14 tem área total de 130,48m2 e conta com área privativa 

de 45,52m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 84,96m2, 

e uma fração ideal de 0,000949 do terreno e demais coisas comuns.  

 

2.7.15.  Loja 15 – Localizada na Ala Sul do mall, limita-se à direita com a Loja 

14, à esquerda e à frente com a circulação do mall e ao fundo com a 

circulação de acesso à área de estacionamento descoberto de 

veículos. A Loja 15 tem área total de 126,38m2 e conta com área 

privativa de 44,09m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

82,29m2, e uma fração ideal de 0,000919 do terreno e demais coisas 

comuns.  
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2.7.16. Loja 16 – Localizada na Praça do mall, limita-se à direita e a frente  com 

a praça, ao fundo com a circulação do mall e à esquerda com a 

jardineira e a praça.. A Loja 16 tem área total de 145,64m2 e conta com 

área privativa de 50,81m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 94,83m2, e uma fração ideal de 0,001059 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.17. Loja 17 – Localizada na Praça do mall, limita-se à esquerda e à frente 

com a praça, à direita com a Loja 18 e ao fundo com a jardineira. A 

Loja 17 tem área total de 154,10m2 e conta com área privativa de 

53,76m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 100,34m2, e 

uma fração ideal de 0,001120 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.18. Loja 18 – Localizada na Praça do mall, limita-se à esquerda com a Loja 

17, à direita e ao fundo com a jardineira e à frente com a praça. A Loja 

18 tem área total de 154,07m2 e conta com área privativa de 53,75m2 

cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 100,32m2, e uma 

fração ideal de 0,001120 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.19. Loja 19 – Localizada na Praça do mall, limita-se à direita com a praça e 

a jardineira, à esquerda e à frente com a praça e ao fundo com a 

jardineira. A Loja 19 tem área total de 145,64m2 e conta com área 

privativa de 50,81m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

94,83m2, e uma fração ideal de 0,001059 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.7.20. Loja 20 – Localizada na Praça do mall, limita-se à direita e à frente e a 

praça e à esquerda com a Loja 21 e ao fundo com a jardineira e 

circulação do mall. A Loja 20 tem área total de 154,21m2 e conta com 

área privativa de 53,80m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 100,41m2, e uma fração ideal de 0,001121 do terreno e 

demais coisas comuns. 
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2.7.21. Loja 21 – Localizada na Praça do mall, limita-se à direita com a Loja 20, 

à esquerda com a jardineira e ao fundo com a jardineira e à frente com 

a praça. A Loja 21 tem área total de 154,07m2 e conta com área 

privativa de 53,75m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

100,32m2, e uma fração ideal de 0,001120 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.7.22. Loja 22 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se  à frente com a 

circulação do mall, à direita com a Loja 23 e ao fundo e a esquerda 

com a jardineira. A Loja 22 tem área total de 112,74m2 e conta com 

área privativa de 39,33m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 73,41m2, e uma fração ideal de 0,000820 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.23. Loja 23 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

Loja 22, à direita com Lojas 24, 25 e 26, ao fundo com o local para 

condensadores e à frente com a circulação do mall. A Loja 23 tem área 

total de 366,53m2 e conta com área privativa de 127,87m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 238,66m2, e uma fração ideal 

de 0,002665 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.24. Loja 24 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda e à 

frente com a circulação do mall, à direita com a Loja 25 e ao fundo com 

a Loja 23. A Loja 24 tem área total de 120,08m2 e conta com área 

privativa de 41,89m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

78,19m2, e uma fração ideal de 0,000873 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.7.25. Loja 25 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

Loja 24, à direita com a Loja 26, ao fundo com a Loja 23 e à frente com 

a circulação do mall. A Loja 25 tem área total de 117,15m2 e conta com 

área privativa de 40,87m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-
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indiviso de 76,28m2, e uma fração ideal de 0,000852 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.26. Loja 26 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

Loja 25, à direita com o local para medidores, ao fundo com a Loja 23 e 

à frente com a circulação do mall. A Loja 26 tem área total de 275,32m2 

e conta com área privativa de 96,05m2 cabendo, ainda, uma área 

comum pró-indiviso de 179,27m2, e uma fração ideal de 0,002002 do 

terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.27. Loja 27 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com o 

apoio de serviço, à esquerda com a Loja 28, ao fundo com a jardineira 

e à frente com a circulação do mall. A Loja 27 tem área total de 

117,61m2 e conta com área privativa de 41,03m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 76,58m2, e uma fração ideal de 0,000855 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.28. Loja 28 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a Loja 

27, à esquerda com a Loja 29, ao fundo com a jardineira e WC 

feminino e à frente com a circulação do mall. A Loja 28 tem área total 

de 121,94m2 e conta com área privativa de 42,54m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 79,40m2, e uma fração ideal de 

0,000887 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.29. Loja 29 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a Loja 

28, à esquerda com a circulação de acesso ao conjunto de sanitários 

da Ala Norte, ao fundo com o WC feminino e  ao WC família e à frente 

com a circulação do mall. A Loja 29 tem área total de 123,89m2 e conta 

com área privativa de 43,22m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 80,67m2, e uma fração ideal de 0,000901 do terreno e 

demais coisas comuns. 
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2.7.30. Loja 30 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a 

circulação de acesso ao conjunto de sanitários da Ala Norte, à 

esquerda com a Loja 31, ao fundo com o WC masculino e o lactário e à 

frente com a circulação do mall. A Loja 30 tem área total de 123,92m2 e 

conta com área privativa de 43,23m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 80,69m2, e uma fração ideal de 0,000901 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.31. Loja 31 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a Loja 

30, à direita com a Loja 34, ao fundo com o WC masculino e à frente 

com a circulação do mall. A Loja 31 tem área total de 121,94m2 e conta 

com área privativa de 42,54m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 79,40m2, e uma fração ideal de 0,000887 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.32. Loja 32 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita à frente 

com a circulação do mall, à esquerda com a Loja 33 e ao fundo com a 

jardineira. A Loja 32 tem área total de 122,00m2 e conta com área 

privativa de 42,56m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

79,44m2, e uma fração ideal de 0,000887 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.7.33. Loja 33 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a Loja 

32 e a jardineira, à esquerda e à frente com a circulação do mall e ao 

fundo com a jardineira. A Loja 33 tem área total de 124,55m2 e conta 

com área privativa de 43,45m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-

indiviso de 81,10m2, e uma fração ideal de 0,000906 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.7.34. Loja 34 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à direita com a Loja 

31, à esquerda e à frente com a circulação do mall e ao fundo com a 

jardineira. A Loja 34 tem área total de 124,12m2 e conta com área 

privativa de 43,30m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 
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80,82m2, e uma fração ideal de 0,000902 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.7.35. Loja 35 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

jardineira, à direita com a Loja 36, ao fundo com a jardineira e a central 

de ar-condicionado da Loja 36 e à frente com a circulação do mall. A 

Loja 35 tem área total de 237,05m2 e conta com área privativa de 

82,70m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 154,35m2, e 

uma fração ideal de 0,001724 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.36. Loja 36 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

Loja 35 e a jardineira, à direita com a Loja 37 e a jardineira, ao fundo 

com a jardineira, e à frente com a circulação do mall. A Loja 36 tem 

área total de 1.004,34m2 e conta com área privativa de 350,38m2  , 

sendo 43,45m² no pavimento semi-enterrado e 306,93m² no pavimento 

térreo cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 653,96m2, e 

uma fração ideal de 0,007303 do terreno e demais coisas comuns. A 

esta unidade comercial são atribuídos: espaço para loja  e central de 

ar-condicionado no pavimento térreo, área de apoio localizada no 

pavimento semi-enterrado e escada de acesso interno entre a loja e a 

área de apoio.  

 

2.7.37. Loja 37 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda com a 

Loja 36, à direita com a jardineira, ao fundo com a jardineira e a Loja 36 

e à frente com a circulação do mall. A Loja 37 tem área total de 

237,46m2 e conta com área privativa de 82,84m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 154,62m2, e uma fração ideal de 0,001727 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.38. Loja 38 – Localizada na Ala Norte do mall, limita-se à esquerda e à 

frente com a circulação do mall, à direita com o jardim em talude e ao 

fundo com a jardineira e o jardim em talude. A Loja 38 tem área total de 

975,25m2 e conta com área privativa de 340,23m2 cabendo, ainda, uma 
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área comum pró-indiviso de 635,02m2, e uma fração ideal de 0,007091 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.39. Quiosque Q1 – Localizado na Ala Norte do mall, na circulação de 

acesso às Lojas 32, 33, 37 e 38, o Quiosque Q1 tem área total de 

34,40m2 e conta com área privativa de 12,00m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 22,40m2, e uma fração ideal de 0,000250 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.7.40. Quiosque Q2 – Localizado na Ala Sul do mall, na circulação de acesso 

às Lojas 07 e 15, entre a jardineira e o acesso à Praça, o Quiosque Q2 

tem área total de 34,40m2 e conta com área privativa de 12,00m2 

cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 22,40m2, e uma 

fração ideal de 0,000250 do terreno e demais coisas comuns. 

 

 

2.8.  Depósitos – Os 38 (trinta e oito) depósitos, partes de propriedade e uso 

privados da edificação denominada NOVO MUNDO EMPRESARIAL, estão 

localizados no pavimento semi-enterrado (subsolo), distribuídos nas Alas Norte 

e Sul em 08 (oito) áreas distintas: os depósitos 01, 02, 03 e 04 localizam-se na 

Ala Norte em uma área entre a vaga de estacionamento rotativo de número 

324 e o apoio da Loja 36; os depósitos 05 e 06 localizam-se na Ala Norte em 

área contígua à vaga de estacionamento rotativo de número 325 e em frente às 

vagas de estacionamento rotativo de números 320 e 321; os depósitos 07 e 08 

localizam-se na Ala Norte em área próxima ao hall, escada e elevador social de 

acesso ao mall e contígua às vagas de estacionamento rotativo numeradas de 

314 a 323; os depósitos 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 localizam-se na Ala Norte, 

entre a via de circulação de veículos e de acesso às vagas de estacionamento 

rotativo numeradas de 284 a 289 e o limite do pavimento semi-enterrado com o 

solo natural; os depósitos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 localizam-se na Ala 

Sul em área próxima ao conjunto de vagas de estacionamento rotativo 

numeradas de 729 a 736; os depósitos 25, 26, 27, 28 e 29 localizam-se na Ala 

Sul, em área próxima ao apoio da Loja 01; os depósitos 30 e 31 localizam-se 
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em área próxima ao acesso de pedestres à Torre 01 e em frente às vagas de 

estacionamento rotativo de números 808 a 810; e os depósitos 24, 32, 33, 34, 

35, 36, 37 e 38 localizam-se em área contígua às dependências da Torre 01. 

Os limites e confrontações para cada unidade de depósito são definidos 

estando o observador posicionado no interior do depósito, olhando para a porta 

de acesso ao mesmo. 

 

2.8.1. Depósito 01 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o apoio da Loja 36, à esquerda com o Depósito 

02, ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação 

de veículos. O Depósito 01 tem área total de 31,42m2 e conta com área 

privativa de 10,96m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

20,46m2, e uma fração ideal de 0,000228 do terreno e demais coisas 

comuns. 

  

2.8.2. Depósito 02 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 01, à esquerda com o Depósito 03, ao 

fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

veículos. O Depósito 02 tem área total de 14,82m2 e conta com área 

privativa de 5,17m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

9,65m2, e uma fração ideal de 0,000108 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.8.3. Depósito 03 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à esquerda com o Depósito 04, ao fundo com o solo natural do 

terreno e à frente com a circulação de veículos. O Depósito 03 tem área 

total de 14,42m2 e conta com área privativa de 5,03m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 9,39m2, e uma fração ideal de 

0,000105 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.4. Depósito 04 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 03, à esquerda com a área de 

estacionamento rotativo de veículos, vaga 324, ao fundo com o solo 
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natural do terreno e à frente com a circulação de veículos. O Depósito 04 

tem área total de 25,51m2 e conta com área privativa de 8,90m2 

cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 16,61m2, e uma fração 

ideal de 0,000185 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.5. Depósito 05 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com a área de estacionamento rotativo de veículos, 

vaga 325, à esquerda com o Depósito 06, ao fundo com o solo natural 

do terreno e à frente com a circulação de veículos. O Depósito 05 tem 

área total de 25,51m2 e conta com área privativa de 8,90m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 16,61m2, e uma fração ideal de 

0,000185 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.6. Depósito 06 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 05, ao fundo com o solo natural do 

terreno e à frente com a circulação de veículos. O Depósito 06 tem área 

total de 14,59m2 e conta com área privativa de 5,09m2 cabendo, ainda, 

uma área comum pró-indiviso de 9,50m2, e uma fração ideal de 

0,000106 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.7. Depósito 07 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e à frente com a circulação de veículos, à esquerda e 

ao fundo com a área de estacionamento rotativo de veículos, vagas 320, 

319 e 318. O Depósito 07 tem área total de 26,51m2 e conta com área 

privativa de 9,25m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

17,26m2, e uma fração ideal de 0,000193 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.8.8. Depósito 08 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com a área de estacionamento rotativo de veículos, 

vaga 319 e com a circulação de veículos nas demais faces. O Depósito 

08 tem área total de 26,92m2 e conta com área privativa de 9,39m2 
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cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 17,53m2, e uma fração 

ideal de 0,000196 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.9. Depósito 09 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com a circulação de veículos, à esquerda com o 

Depósito 13, ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a 

circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 09 tem 

área total de 60,17m2 e conta com área privativa de 20,99m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 39,18m2, e uma fração ideal de 

0,000437 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.10. Depósito 10 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 11, à esquerda com o Depósito 09 a 

ao fundo com a circulação de veículos e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 10 tem área total de 

20,95m2 e conta com área privativa de 7,31m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 13,64m2, e uma fração ideal de 0,000152 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.11. Depósito 11 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 12, à esquerda com o Depósito 10 a 

ao fundo com a circulação de veículos e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 11 tem área total de 

20,95m2 e conta com área privativa de 7,31m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 13,64m2, e uma fração ideal de 0,000152 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.12. Depósito 12 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e ao fundo com a circulação de veículos, à esquerda 

com o Depósito 11 e à frente com a circulação de acesso de pedestres 

aos depósitos. O Depósito 12 tem área total de 21,76m2 e conta com 

área privativa de 7,59m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso 
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de 14,17m2, e uma fração ideal de 0,000158 do terreno e demais 

coisas comuns. 

 

2.8.13. Depósito 13 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à esquerda com o Depósito 14, ao fundo com o solo natural 

do terreno e à frente com a circulação de acesso de pedestres aos 

depósitos. O Depósito 13 tem área total de 15,36m2 e conta com área 

privativa de 5,36m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

10,00m2, e uma fração ideal de 0,000112 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.8.14. Depósito 14 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 13, à esquerda com o Depósito 15, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 14 tem área total de 

24,25m2 e conta com área privativa de 8,46m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 15,79m2, e uma fração ideal de 0,000176 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.15. Depósito 15 – Localizado na Ala Norte do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 14, à esquerda com a circulação de 

veículos, ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a 

circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 15 tem 

área total de 37,01m2 e conta com área privativa de 12,91m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 24,10m2, e uma fração ideal de 

0,000269 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.16. Depósito 16 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e à frente com a circulação de acesso de pedestres 

aos depósitos, à esquerda e ao fundo com a circulação de veículos. O 

Depósito 16 tem área total de 59,97m2 e conta com área privativa de 

20,92m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 39,05m2, e 

uma fração ideal de 0,000436 do terreno e demais coisas comuns. 
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2.8.17. Depósito 17 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e ao fundo com a circulação de veículos, à esquerda 

com o solo natural do terreno e à frente com o Depósito 18 e com a 

circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 17 tem 

área total de 28,38m2 e conta com área privativa de 9,90m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 18,48m2, e uma fração ideal de 

0,000206 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.18. Depósito 18 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 17, à esquerda com o Depósito 19, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 18 tem área total de 

15,77m2 e conta com área privativa de 5,50m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 10,27m2, e uma fração ideal de 0,000115 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.19. Depósito 19 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 18, à esquerda com o Depósito 20, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 19 tem área total de 

15,77m2 e conta com área privativa de 5,50m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 10,27m2, e uma fração ideal de 0,000115 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.20. Depósito 20 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 19, à esquerda com o Depósito 21, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 20 tem área total de 

15,77m2 e conta com área privativa de 5,50m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 10,27m2, e uma fração ideal de 0,000115 

do terreno e demais coisas comuns. 
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2.8.21. Depósito 21 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 20, à esquerda com o Depósito 22, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 21 tem área total de 

14,99m2 e conta com área privativa de 5,23m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 9,76m2, e uma fração ideal de 0,000109 do 

terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.22. Depósito 22 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 21, à esquerda com o Depósito 23, 

ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 22 tem área total de 

19,64m2 e conta com área privativa de 6,85m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 12,79m2, e uma fração ideal de 0,000143 

do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.23. Depósito 23 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 22, à esquerda com ª sala de 

telemática, ao fundo com o solo natural do terreno e à frente com a 

circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 23 tem 

área total de 19,29m2 e conta com área privativa de 6,73m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 12,56m2, e uma fração ideal de 

0,000140 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.24. Depósito 24 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e ao fundo com a área de estacionamento rotativo de 

veículos, vagas 762 e 808 à esquerda com a área de acesso ao hall de 

elevadores da Torre 01 e a frente com a circulação de acesso de 

pedestres aos depósitos. O Depósito 24 tem área total de 36,83m2 e 

conta com área privativa de 12,85m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 23,98m2, e uma fração ideal de 0,000268 do terreno e 

demais coisas comuns. 
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2.8.25. Depósito 25 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita e ao fundo com a área de estacionamento rotativo de 

veículos, vagas 744, 740 e 741, à esquerda com solo natural do terreno 

e à frente com a circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O 

Depósito 25 tem área total de 24,57m2 e conta com área privativa de 

8,57m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 16,00m2, e 

uma fração ideal de 0,000179 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.26. Depósito 26 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 25, à esquerda o Depósito 27, ao 

fundo com solo de terreno natural e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 26 tem área total de 

14,79m2 e conta com área privativa de 5,16m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 9,63m2, e uma fração ideal de 0,000108 do 

terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.27. Depósito 27 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 26, à esquerda o Depósito 28, ao 

fundo com solo de terreno natural e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 27 tem área total de 

13,39m2 e conta com área privativa de 4,67m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 8,72m2, e uma fração ideal de 0,000097 do 

terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.28. Depósito 28 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 27, à esquerda o Depósito 29, ao 

fundo com solo de terreno natural e à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 28 tem área total de 

11,27m2 e conta com área privativa de 3,93m2 cabendo, ainda, uma 

área comum pró-indiviso de 7,34m2, e uma fração ideal de 0,000082 do 

terreno e demais coisas comuns. 
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2.8.29. Depósito 29 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 28, ao fundo com solo de terreno 

natural e à frente com a circulação de acesso de pedestres aos 

depósitos. O Depósito 29 tem área total de 13,64m2 e conta com área 

privativa de 4,76m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

8,88m2, e uma fração ideal de 0,000099 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

2.8.30. Depósito 30 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com a área de estacionamento rotativo de veículos, 

vaga 752, e com área vazia, à esquerda com o Depósito 31, ao fundo 

com solo de terreno natural e à frente com a circulação de veículos. O 

Depósito 30 tem área total de 41,79m2 e conta com área privativa de 

14,58m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 27,21m2, e 

uma fração ideal de 0,000304 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.31. Depósito 31 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 30, ao fundo com área vazia e à 

frente com a circulação de acesso de veículos. O Depósito 31 tem área 

total de 47,30m2 e conta com área privativa de 16,50m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 30,80m2, e uma fração ideal de 

0,000344 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.32. Depósito 32 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o depósito 33, à frente com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos, à esquerda com o Depósito de uso 

exclusivo do condomínio e ao fundo com a área de acesso ao hall de 

elevadores da Torre 01. O Depósito 32 tem área total de 26,23m2 e 

conta com área privativa de 9,15m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 17,08m2, e uma fração ideal de 0,000191 do terreno e 

demais coisas comuns. 
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2.8.33. Depósito 33 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 24, à esquerda com Depósito 32, ao 

fundo com com a área de acesso ao hall de elevadores da Torre 01 e à 

frente com circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O 

Depósito 33 tem área total de 19,38m2 e conta com área privativa de 

6,76m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 12,62m2, e 

uma fração ideal de 0,000141 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.34. Depósito 34 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito de uso exclusivo do condomínio, à 

esquerda e ao fundo com o hall dos elevadores da Torre 01 e à frente 

com circulação de acesso de pedestres aos depósitos. O Depósito 34 

tem área total de 16,94m2 e conta com área privativa de 5,91m2 

cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 11,03m2, e uma 

fração ideal de 0,000123 do terreno e demais coisas comuns. 

 

2.8.35. Depósito 35 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o a circulação de acesso de pedestres aos 

depósitos, à esquerda com o Depósito 36, ao fundo com o centro de 

medição da Torre 01 e à frente com a circulação de acesso de 

pedestres aos depósitos. O Depósito 35 tem área total de 14,07m2 e 

conta com área privativa de 4,91m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 9,16m2, e uma fração ideal de 0,000102 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.8.36. Depósito 36 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 35, à esquerda com o Depósito de 

uso exclusivo do condomínio, ao fundo com com o centro de medição 

da Torre 01 e à frente com a circulação de acesso de pedestres aos 

depósitos. O Depósito 36 tem área total de 14,07m2 e conta com área 

privativa de 4,91m2 cabendo, ainda, uma área comum pró-indiviso de 

9,16m2, e uma fração ideal de 0,000102 do terreno e demais coisas 

comuns. 
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2.8.37. Depósito 37 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o Depósito 38, à esquerda com a circulação de 

acesso de pedestres aos depósitos, ao fundo com a área de acesso ao 

hall de elevadores da Torre 01 e à frente com a circulação de acesso 

de pedestres aos depósitos. O Depósito 37 tem área total de 14,07m2 e 

conta com área privativa de 4,91m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 9,16m2, e uma fração ideal de 0,000102 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.8.38. Depósito 38 – Localizado na Ala Sul do pavimento semi-enterrado, 

limita-se à direita com o depósito de uso exclusivo do condomínio , à 

esquerda com o Depósito 37, ao fundo com a área de acesso ao hall 

de elevadores da Torre 01 e à frente com a circulação de acesso de 

pedestres aos depósitos. O Depósito 38 tem área total de 14,07m2 e 

conta com área privativa de 4,91m2 cabendo, ainda, uma área comum 

pró-indiviso de 9,16m2, e uma fração ideal de 0,000102 do terreno e 

demais coisas comuns. 

 

2.9. Ilha de Estacionamento 01 – Localizada na Ala Sul do pavimento semi-

enterrado e térreo da edificação denominada NOVO MUNDO 

EMPRESARIAL, no pavimento semi-enterrado entre o limite do 

pavimento com o solo natural, as vagas 788, 783 e a circulação de 

veículos, próximo à torre 01 , no pavimento térreo a ilha fica 

compreendida entre a torre 01 e as vagas de garagem de 1.216 a 

1.236. A Ilha de Estacionamento 01 compreende: circulações de 

veículos, 01 (um) WC de serviço e 147 (cento e quarenta e sete) vagas 

de estacionamento demarcadas em seu perímetro interno que serão 

providas de serviço de vallet ou manobrista, e numeradas no semi-

enterrado de 740 até 752; 755 até 759; 762 até 769; 770 até 782; 789 

até 801; 808 até 810; 824 até 826; 993 até 995; 1.077 e 1.078; 1.081 e 

1.082; 1.085 e 1.086; 1.089 até 1.091; 1.093 e 1.094; 1.097 e 1.098; 

1.101 e 1.102; 1.105 e 1.106; 1.109 e 1.110; 1.113 e 1.114; 1.117; 
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1.121 e 1.122; 1.125 e 1.126; 1.129; 1.131 e 1.132; 1.134 e 1.135; e 

1.137 até 1.148, no térreo de 1.281 até 1.318. Todas as vagas são do 

tipo estacionamento a 90º medindo, cada uma, 2,50m x 5,00m (dois 

vírgula cinquenta metros lineares por cinco vírgula zero metros 

lineares) totalizando uma área de 12,50m2 (doze vírgula cinquenta 

metros quadrados) cada vaga. A Ilha de Estacionamento 01, no seu 

todo considerada, constitui uma unidade imobiliária autônoma 

integrante da edificação denominada NOVO MUNDO EMPRESARIAL 

e tem área total de 5.329,19m2, área privativa de 2.756,64m2 cabendo, 

ainda, uma área comum pró-indiviso de 2.572,55m2, correspondendo à 

mesma uma fração ideal de 0,028727 do terreno e demais coisas 

comuns. 

 

 

 

 

 

 

  

 


