
FAZ SABER a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, perante este juízo, situado na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600 - 4º andar,
Praia de Belas, Porto Alegre, RS, tramita(m) a(s) Execução(ões) Fiscal(is) n.
50462723320154047100, que a UNIÃO - FAZENDA NACIONAL move contra CARLOS
GUSTAVO SUCUNZA VIZCARRA (CPF 42669928072), MARTIN SUCUNZA PEREZ (CPF
00396373011) e FEDERICO SUCUNZA PEREZ (CPF 01922435007) na qual, conforme
auto/termo de penhora constante no evento 2 - AUTOPENHORA84 da supramencionada
execução, foi penhorado o bem imóvel abaixo descrito:

Um imóvel, a fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do Box número 26,
do Edifício Itapirubá, sito no bairro Higienópolis, quarteirão 20, na Travessa Jundiaí,
número 2.350, localizado no subsolo, com acesso pela rampa que fica do lado esquerdo de
quem olha para o edifício, o vigésimo sexto à direita da área destinada a circulação de

veículos com área real privativa de 24,7200m2, área real condominial de 11,4473m2, área

real total de 36,1673m2, correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0096 nas coisas de uso
comum do edifício e no terreno. O terreno, medindo 20,90m de frente, ao sul, na Travessa
Jundiaí, tendo igual largura nos fundos, ao norte, onde entesta, na extensão de 13,20m,
com imóvel de Vitorino Roque San Martin, e na extensão de 7,70m, com imóvel de G.
Soares Muller & Cia Ltda, limitando-se, ao oeste, na extensão de 21,00m, com a casa
número 2332, de Armindo Borges, e em 38,84, com terreno de Emília Berger, e ao leste,
na extensão, de 59,84m, com imóvel de G. Soares Muller & Cia Ltda, conforme matrícula
nº 43.372, Livro nº2, Registro Geral, do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre-
RS, avaliado em R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), em 05/07/2016.

E estando o coexecutado MARTIN SUCUNZA PEREZ em lugar incerto ou não
sabido, fica, pelo presente Edital e nos termos do(s) referido(s) processo(s), INTIMADO da
supramencionada penhora, estando ciente o coexecutado de que findo o prazo do edital, tem
o prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos à Execução Fiscal. E, para que no futuro não
se alegue(m) ignorância, passa-se o presente Edital, que será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do TRF/4ª Região. DADO E PASSADO, nesta cidade de Porto Alegre.
Digitado por Thirzá Cabral Borgonovo, e conferido por JULIO CARDOSO FERREIRA,
Diretor de Secretaria.
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