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Aos doze dias do mês de agosto de 2022, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem:  Localização do Bem: Avenida Jamaris, 543, 11º andar, apartamento 114, Edifício 
Dakota - Moema - São Paulo/SP. Clique aqui para ver a localização no Google Maps.   Clique 
aqui e assista a um vídeo do imóvel.   Área Privativa: 60 m²   Leilão de iniciativa particular, cujo 
proprietário do imóvel e vendedor é o Sr. Fabio Greif.   Descrição do Bem: Um apartamento tipo 
duplex com área privativa de 60,00m², área real comum de 41,47 m², área real total de 
101,47m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,96154%. Cabendo-lhe uma vaga 
de garagem em lugar indeterminado situada no sub-solo ou pavimento térreo (neste as vagas 
são descobertas) sujeitas ao uso manobrista. Contribuinte: 045.104.0078/8. Apartamento N° 114 
tipo duplex, localizado no 11º andar do 12º pavimento do Edifício Dakota, sito à Avenida dos 
Jamaris n° 543, em Indianópolis – 24° Subdistrito. O apartamento possui suíte ampla, sala para 
dois ambientes, cozinha, closet e duas varandas.   As comodidades encontradas no condomínio 
são: Piscina, Churrasqueira, Espaço Gourmet, Academia, Salão de Festas, Área Verde   Valor 
de Avaliação: R$ 750.000,00   Matrícula n° 78.498: Fichas 01, 02 e 03 do livro n° 2 – 14° 
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo.    Cadastro do Imóvel junto à prefeitura de São 
Paulo/SP: 045.104.0078-0   Débitos de IPTU: O imóvel não possui valores de IPTU em aberto.   
Débitos de Condomínio: O imóvel não possui valores de Condomínio em aberto.   Débitos em 
Dívida Ativa: O imóvel não possui valores em Dívida Ativa em aberto.   OBS: Os bens serão 
vendidos no estado de conservação que se encontram, sem garantia.    OBS 2: O imóvel não 
possui valores de IPTU em aberto.   OBS 3: O imóvel encontra-se ocupado por inquilinos, 
mediante contrato de locação. Os inquilinos foram devidamente notificados para exercerem o 
direito de preferência de compra do imóvel nas mesmas condições deste leilão.    OBS 4: Ficará 
a encargo do arrematante a regularização de quaisquer ônus que recaia sobre a regularização 
da matrícula do imóvel.    OBS 5: Em 05/2015 foi expedido mandado de levantamento em favor 
do credor hipotecário nos autos do processo 0579158-44.2000.8.26.0100.    OBS 6: Consta nos 
autos do processo 0008097-09.2004.4.03.6182 decisão determinando o levantamento da 
penhora constante na Av.8.  .
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