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Resumo: O presente artigo tem como problemática os processos de desapropriação e 
desterritorialização presentes no entorno do aeroporto Governador José Richa, na cidade de 
Londrina/PR causados mediante a desapropriação imobiliária ocorrida neste local a partir de 
2012. O objetivo desse estudo é analisar ambos os processos em tela, assim como 
averiguar a posição por parte da população, resistência e a posição dos órgãos envolvidos a 
respeito da desapropriação. Doravante, foram utilizados o levantamento bibliográfico acerca 
da temática trabalhada, levantamento secundário dos dados e a realização de entrevistas 
com os moradores afetados. Sendo assim, foi possível constatar opiniões diversas sobre o 
processo. 

 Palavras-chave: Desapropriação Urbana; Desterritorialização; 
Transformações Socioespaciais; Aeroporto de Londrina.  

Abstract: This article aims to issue the expropriation procedures and desterritorialization 
present around the airport Governor José Richa in the city of Londrina / PR caused by the 
real estate disappropriation occurred at this location in 2012. The aim of this study is to 
analyze both processes screen, as well as ascertain the position by the population, strength 
and position of the bodies involved regarding the disappropriation. Therefore, we used the 
literature about the theme worked, lifting secondary data and conducting interviews with 
residents affected. Thus, there has been various opinions on the process. 

 Key-words: Urban Disappropriation; Desterritorialization; 
Socio-spatial Transformations; Londrina Airport. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo analisar os processos de desterritorialização 

presentes no entorno do aeroporto de Londrina/PR causados mediante o processo de 

desapropriação imobiliária. Buscou-se verificar o processo de desterritorialização por parte 

das famílias que habitavam a região, uma vez que há um longo processo histórico das 

mesmas nos bairros, havendo ou não fortes ligações com o território. Processo de 

desterritorialização este, que está fortemente ligado às relações de poder principalmente por 

parte do Estado, e relações econômicas, uma vez que as famílias em questão serão 

indenizadas pela perda de seu direito de propriedade. 

Para tanto, foram realizados levantamentos da bibliografia que concerne ao 

histórico da ampliação do aeroporto bem como do processo de desapropriação 

propriamente dito, a partir de 2007, focando este último em buscas de noticiários e jornais. A 
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caracterização dos motivos e das necessidades da ampliação do aeroporto, assim como a 

pesquisa ao projeto original da expansão e da área a ser desapropriada também se fazem 

necessários, pois proporciona um recorte espacial necessário para a realização de 

entrevistas. 

Para a evidenciação de um vinculo ou não com o território, bem como fonte de 

demais informações necessárias para a pesquisa (preço da indenização, destino dos 

moradores, acordos, etc.) e até mesmo para reconhecimento do local de estudo e a opinião 

da população sobre o assunto, fora realizado um trabalho de campo, no qual se realizou 

algumas entrevistas com a população envolvida (desapropriação) e a população do entorno 

da desapropriação. Cabe destacar que as entrevistas, sendo oito no total, foram escassas 

em decorrência da dificuldade de realizá-las com as pessoas diretamente envolvidas, seja 

por terem se mudado para outros bairros - em que não se tem acesso nem dados que 

indiquem o destino desses morados - ou pela falta de interesse dos moradores em 

concederem a as entrevistas.  

Até recentemente não havia grandes preocupações legais quanto à estruturação 

urbana no país, época em que a prioridade era o desenvolvimento industrial e econômico. 

Londrina, assim como muitos municípios brasileiros, nasceu sem que houvesse um 

planejamento em que projetasse o crescimento numérico de sua população urbana, não 

contando com sua expansão acelerada, impulsionada e ainda em crescimento desde o 

período em que a cidade ganhou o posto de maior produtora mundial de café. 

A expansão da malha urbana ocorreu em todas as direções e durante as décadas 

de 1960 e 1970, o aumento da área loteada foi superior a 40 km², dentre os quais muitos se 

situavam a leste da área central, aproveitando a rede viária em direção a Ibiporã. Nesta 

época, surgem os núcleos dos bairros Jardim Califórnia e Jardim Albatroz, situados no 

entorno contíguo ao sítio aeroportuário de Londrina.  

Com o crescimento populacional, consequentemente houve considerável aumento 

do número de passageiros do Aeroporto de Londrina, trazendo com esse fato a necessidade 

da expansão física do sítio aeroportuário causando, portanto, um longo processo de 

desapropriação imobiliária que tivera início no ano de 2007, mas que até meados de 2014 

ainda observa-se diversos percalços tanto econômicos quanto sociais.  

2. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE A (DES)TERRITORIALIZAÇÃO 

A discussão sobre a desterritorialização se faz importante para o estudo em 

questão, tendo em vista que a desapropriação do entorno do Aeroporto de Londrina, 

desterritorializará um total de 144 famílias. Ou seja, o processo de desapropriação, e o 

consequente processo desterritorializante, são processos que forçam famílias à mobilidade, 

(des)territorializando-as. 
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Segundo Raffestin (1993), o espaço, ao ser apropriado, transforma-se na prisão 

que o homem constrói para si (território). Porém, os territórios se modificam 

constantemente, fazem e se desfazem sem determinada constância (GOMES, 2003). 

Sobre o assunto em tela, Gomes (2003) complementa, colocando que os “[...] territórios 

se superpõem, se compõem e se dissolvem sem uma estabilidade. [...] [são] diversas 

composições, esferas e momentos do estabelecimento e exercício do poder que têm 

uma base espacial” (p. 38), isto é, o território é transformado pelo homem  e por suas 

relações de poder, sendo, também, associados aos processos de apropriação do 

espaço. 

A multidimensionalidade abrange as várias dimensões do território: política, 

econômica e cultural. Cabe aqui enfatizar a dimensão cultural, sendo aquela em que o 

individuo imprime ao território uma identidade ou afeição por seu espaço-vivido. 

Haesbaert e Limonad (2007) colocam a abordagem cultural como sendo “[...] produto 

fundamentalmente da apropriação do espaço feita através do imaginário e/ou da 

identidade social” (HAESBAERT; LIMONAD, 2007, p. 45), ou seja, o individuo abarca 

consigo apropriações relacionadas a seu imaginário, enraizando-se com o território, e 

desta forma, transforma o território em sentimentos individuais e de afeição. 

Complementando, na mesma linha de raciocínio, Bonfim (2009) expõe que 

o espaço vivido exprime a relação existencial (subjetiva) do individuo, de 
suas práticas, de suas representações e de seus imaginários ambientais. 
deduzimos dessas propostas que o território é a reconstrução de diferentes 
espaços, sociais e existenciais. Esses grupos sociais estariam descritos no 
espaço geográfico, traduzindo um modo de recorte e de controle do espaço 
em que se manifestariam formas materiais, da natureza frequentemente 
simbólica, e um pertencimento identitário nesse espaço (p. 40). 

O processo de desterritorialização constitui parte de um ciclo: a 

territorialização, desterritorialização e a reterritorialização, no qual os indivíduos, 

inicialmente, se territorializam em determinado lugar, e, em decorrência das dimensões 

sociais econômicas, políticas ou culturais, já expostas, são levados à mobilidade 

(HAESBAERT, 2004a). A partir dessa mobilidade (a desterritorialização), os indivíduos 

passam a se reterritorializar em outro local (transformado em território) para que possam 

estabelecer novas relações sociais com o meio.  

A desterritorialização é mais difundida nas abordagens econômicas e políticas, 

uma vez que a cultural, a identidade e o apego pela terra, muitas vezes, não seriam 

fatores condicionantes à mobilidade, mas sim, elementos de cunho e força maiores que 

o enraizamento com a terra/território consistiriam fatores desterritorializantes, ou seja, 

de mobilidade e retirada do individuo de seu território.  



 

4 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Cabe destacar que há, também, os indivíduos que não se enraízam ao 

território. Assim, Tuan (1980), a esse respeito, coloca os conceitos de topofilia, que são 

as afeições ao território, e topofobia, que seriam as aversões ao território. 

São obras públicas de expansão como a do Aeroporto, que levam pessoas à 

mobilidade, à (des)(re)territorialização, por meio da desapropriação das famílias que 

habitam os bairros Jardim Albatroz e Jardim Califórnia. Estas famílias, por sua vez, e 

como consequência da desapropriação, são desterritorializadas, para, posteriormente, 

se (re)territorializarem noutro local. Assim, a dimensão em questão (político-

administrativa) exerce suma importância e influência no local de estudo, aqui 

apresentado. 

Por sua vez, no que concerne a dimensão cultural, pode-se dizer que se 

constitui a dimensão com pouca propulsão à mobilidade (desterritorialidade), uma vez 

que há enraizamento com o território (havendo exceções). Concluindo, assim, que de 

fato, um sentimento de pertencimento e de identidade ao território, podem dificultar os 

processos de desterritorialização. 

Os territórios não são constantes, eles se modificam e se (re)constituem em 

decorrências dos pontos já levantados anteriormente. Os indivíduos também não são 

constantes em relação ao território: eles (des)(re)territorializam-se, modificando o(s) 

território(s). Assim desenvolvem-se os processos de desapropriação. São forças 

(des)(re)territorializantes que darão continuidade ao ciclo, de origens, principalmente 

voltadas para as abordagens políticas, ou seja, as relações de poder existentes sobre a 

região de estudo. 

3. DA EXPANSÃO DO AEROPORTO ÀS DESAPROPRIAÇÕES: UM BREVE HISTÓRICO 

O Aeroporto de Londrina/Governador José Richa foi construído em 1949 como 

campo de pouso e inaugurado em 1958 a estação de passageiros na Avenida Santos 

Dumont. Em 1953 era o 3º do país em movimento de passageiros, hoje é o 17º. A partir de 

1980 passa a ser administrado pela INFRAERO. Possui uma área de aproximadamente 70 

ha - sítio aeroportuário (LONDRINA, 2014). 

Desde 2007, quando se pensava reformular o plano diretor londrinense, sentiu-se a 

necessidade de readequar o Plano Diretor Aeroportuário de Londrina, tendo em vista que o 

mesmo encarecia de espaço para atender a demanda regional e de aparelhos como o ILS1. 

Sendo assim, no início de 2010, a Prefeitura de Londrina, juntamente com a Infraero 

                                                 
1
 O ILS (Instrument Landing System) é um equipamento que auxilia nos pousos e decolagens em dias 

de tempo instável, com funcionamento previsto para 2019, porém para que isto ocorra, é necessária a 
ampliação da pista de pouso (ALMEIDA, 2014). 
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(Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária), decidem criar um acordo para a 

expansão do supracitado aeroporto.  

Em abril de 2012, dá-se início a desapropriação das residências na face sul (Jardim 

Califórnia) e o pagamento do valor de indenização para os moradores do bairro, porém, 

segundo dados secundários, houve alguns “multirões” de resistência por parte de alguns 

residentes. Na área de expansão estão dois tradicionais bairros: Jardim Califórnia e Jardim 

Albatroz, localizados no perímetro urbano de Londrina (Figura 1). As obras do aeroporto 

visam à ampliação em 600 metros da pista de pousos e decolagens, e a modernização do 

terminal de passageiros (INFRAERO, 2011).  

 
FIGURA 1: Localização da área de estudo em Londrina-PR 

Organização: CUNHA, W. E. S.; FREITAS, J. S., 2012 

Assim, no projeto está previsto a desapropriação de 144 imóveis, sendo 50 no 

Jardim Califórnia correspondente à face sul do aeroporto e 94 imóveis no Jardim Albatroz 

equivalendo à face norte (Figura 2) (JUS BRASIL, 2012). O primeiro, apesar de 

corresponder à minoria das residências desapropriadas, possui singularidade no sentido de 

possuir uma grande escola, o Tiro de Guerra de Londrina, o PSTC (Centro de Treinamento 

de Futebol do Paraná), além de afetar uma importante via urbana da cidade (Av. Salgado 

Filho), modificando, assim, a dinâmica intraurbana da cidade e causando a necessidade de 

uma reestruturação viária.  
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FIGURA 2: Área do sítio aeroportuário de Londrina e das desapropriações imobiliárias 

Fonte: INFRAERO, 2012 

Segundo informações atuais, no início de 2014 a Prefeitura Municipal de Londrina 

entrou em acordo com a INFRAERO a fim de trocar a área de desapropriação da face norte 

do Aeroporto, pois encontrou dificuldades orçamentárias na manutenção do projeto original. 

Dos 50 milhões de reais, metade o governo do Estado se comprometeu a pagar, não 

obstante, até novembro de 2014 apenas R$ 16 milhões havia sido liberado. Sendo assim, 

deve-se descartar a desapropriação de mais de 30 residências de alto e médio padrão da 

face norte e substituir a área por lotes rurais. Com essa ação, será economizado cerca de 

10 milhões de reais, dos 45 milhões previstos para custear a obra. No entanto, não é 

descartada a possibilidade de adquirir a área destas residências no futuro, pois estas 

ocupam o lugar que será construído o terminal de passageiros. O prefeito de Londrina 

Alexandre Kireeff, chegou a afirmar que tem dificuldades em destinar um montante de 

dinheiro tão significativo, sabendo que a cidade possui outras necessidades. Neste contexto, 

o senador Sérgio Souza, se propôs a ajudar no processo de liberação de verba (ALMEIDA, 

2014; SANCHES, 2013). A desapropriação da face norte do Aeroporto de Londrina depende 

da vinda do engenheiro da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística. A falta deste 

laudo impede a prefeitura de adquirir verba junto ao Estado. O município aguarda a vinda 

deste engenheiro desde outubro do ano passado, período no qual as negociações foram 

empacadas (LONDRINA METROPOLIS, 2014). 

A prefeitura já desocupou 51 terrenos da face sul dentre os quais, 40 residências 

foram demolidas (figura 3).  
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FIGURA 3: Residências demolidas no Jardim Califórnia 

Autor: CUNHA, W. E. S., 2014 

Para a realização das desapropriações foram necessários laudos técnicos da 

avaliação dos imóveis, que foram realizados por engenheiros. A pista do aeroporto possui 

2.100 metros de comprimento por 45 metros de largura. Com a reforma, ela passará a ter 

2.700 metros. No final do ano de 2013 deveria ter ocorrido a demolição dos restantes dos 

imóveis na face sul do Aeroporto. O tiro de guerra ainda está em pleno funcionamento e as 

ruínas da escola desapropriada estão servindo para a Guarda Municipal de Londrina treinas 

com armas de paintball. A demolição está a cargo da Prefeitura de Londrina, enquanto o 

cercamento e manejo da área a responsabilidade será da Infraero. A licitação para a 

ampliação da sala de embarque foi homologada em 2013 (LONDRINA METROPOLIS, 

2013).  

4. O PROCESSO DE DESTERRITORIALIZAÇÃO NO JARDIM CALIFÓRNIA: A VISÃO 
DOS MORADORES 

Neste capítulo, iremos relatar as entrevistas ocorridas no Jardim Califórnia e deve-

se levar em consideração que as análises ocorreram de forma qualitativa, uma vez que o 

número de entrevistados corresponde à pequena parcela dos moradores desapropriados. 

Doravante, moradores contíguos à desapropriação também foram entrevistados, tendo em 

vista que observaram de perto todo o processo e se fazem importantes para nossa análise.  

Primeiro entrevistado (não envolvido): Desfavorável à desapropriação. Dono de um 

bar situado no centro do bairro há dois quarteirões ao sul das desapropriações. Quando 

perguntado se os moradores desapropriados demonstraram satisfação, foi categórico em 



 

8 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

dizer que “ninguém gostaria de sair”, mas foram forçados. Esta conversa nos deu os 

primeiros indícios de que os moradores desapropriados foram também desterritorializados. 

Segundo entrevistado (envolvido): A favor da desapropriação. Possui 65 anos e há 

16 era morador em uma das residências desapropriadas na Avenida Salgado Filho. O 

entrevistado relata a satisfação com o valor indenizado, pois em pouco tempo comprou um 

sobrado novo e um carro. Segundo ele, houveram duas levas da desapropriação no Jardim 

Califórnia e ele participou da primeira. Os contemplados da primeira leva ficaram satisfeitos 

com os valores recebidos, mas a segunda leva demorou um ano para serem indenizados e 

os demais indenizados tiveram prejuízo, pois no decorrer deste, ocorreu a desvalorização do 

imóvel. O morador relata que alguns desapropriados se mudaram para os bairros Vale Azul, 

Pizza, Aeroporto e Vila Brasil, todos nas proximidades do Jardim Califórnia. Entretanto, ele 

preferiu não sair do bairro no qual morava pelos vínculos de amizade com os moradores e 

por considerar um bom bairro. Por fim, considera-se um “homem de sorte” por ter se 

(re)territorializado em seu próprio bairro. 

Terceiro entrevistado (não envolvido): Favoráveis às indenizações. Jovem morador 

do bairro e sua mãe. Residem há 20 anos em uma casa que faz divisa aos imóveis 

desapropriados. Informaram que nas casas que foram desapropriadas residiam em sua 

maioria pessoas idosas. Logo na construção as obras foram embargadas pela INFRAERO, 

em virtude da ampliação do aeroporto que iria ocorrer, mas isso não impediu que a obra 

prosseguisse. Repetiram uma informação obtida anteriormente - em uma conversa com o 

dono de uma farmácia -, onde casas (dependências) que valiam em média 60 mil foram 

avaliadas e em 190 mil reais, ou seja, foi oferecido um valor muito maior que o valor de 

mercado para que os moradores aceitassem a proposta de desocupação da área e não 

apresentassem resistência. Segundo o morador, após a desapropriação das casas, aquelas 

que ainda não foram demolidas passaram a ser um local propício para circulação de 

usuários de drogas ilícitas e brigas (figura 4). Sua família foi vitima de assalto a mão armada 

no interior da residência e ocorreram vários furtos, ou seja, a insegurança e violência estão 

presentes no local.  
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FIGURA 4: Residências desapropriadas 

Autor: CUNHA, W. E. S., 2014 

Quarto entrevistado (não envolvido): Indiferente à desapropriação. Outro morador 

vizinho aos terrenos desapropriados relata que no caso da venda de seu imóvel, procuraria 

uma residência das proximidades, pois há 15 anos reside no local. Sua ex-vizinha era uma 

senhora de idade superior a 90 anos e, segundo ele, não tinha o interesse de 

desterritorializar-se. Passado alguns meses ela morreu em sua casa. Este relato nos dá 

indícios de uma desterritorialização no sentido empregado nesta pesquisa, pois há 

evidências de moradores territorializados enraizados em sua terra, de possuírem vínculos 

topofílicos com seu território, conforme visto anteriormente. 

Quinto entrevistado (envolvido): Desfavorável à desapropriação. Borracheiro 

territorializado durante 16 anos em um estabelecimento desapropriado. Neste caso, ele 

sendo locatário sente-se desterritorializado tendo em vista que o mesmo demonstrou 

demasiada resistência ao longo do processo de desapropriação. O mesmo relata que jamais 

gostaria de sair do antigo “ponto”, pois lá havia uma vasta freguesia e já estava acostumado 

com o lugar.  

Sexta entrevistada (envolvido): Reterritorializada em bairro próximo. Moradora há 

27 anos do bairro, discorre sobre o alto valor pago pelo seu antigo imóvel. Para ela, a ação 

de comprar um imóvel nas proximidades do bairro só foi possível devido à desapropriação. 

Ou seja, ela preferiria não sair de sua antiga residência, uma vez que toda a infraestrutura 

se fez pelo “suor de sua família”. Se por um lado o valor pago na segunda leva (vide 

segunda entrevista) deu subsídios à compra do novo imóvel, por outro a entrevistada sente 

a falta de sua antiga vizinhança, uma vez que ao longo dos 27 anos conseguiu amizades 
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que segundo ela era como família e muitos dos desterritorializados tiveram que se mudar 

para bairros mais distantes. 

5. O IMPASSE DAS DESAPROPRIAÇÕES: O CASO DO JARDIM ALBATROZ 

Conforme apontado anteriormente, a face norte das desapropriações está 

estacionada ao passo que a prefeitura do município de Londrina reclama a falta de verba 

pública para viabilizar as indenizações. Doravante, as residências que correspondem a área 

a ser desapropriada mantêm-se intactas. Nesse sentido, as entrevistas aqui realizadas 

tiveram caráter especulativo, no que concerne a opinião e conhecimento dos moradores 

acerca do presente estágio das desapropriações em parte do Jardim Albatroz.  

Sétima entrevistada (envolvida): Dando continuidade as entrevistas, esta proferiu a 

falta de diálogo e opinião dos moradores por parte da Prefeitura de Londrina. Os donos da 

casa - sua mãe e seu tio - estão indiferentes com a situação. Sua avó - antiga proprietária 

da casa - quando ouvia falar em desapropriação, não gostava da ideia. A única exigência da 

entrevistada – que mora no local há 36 anos - é o pagamento de um valor justo, ainda que 

ninguém tenha exposto valores. Ficou sabendo por terceiros que iria haver três avaliações, 

uma da prefeitura, outro da INFRAERO e a terceira, por um agente da área imobiliária – 

este faria a avaliação do terreno e acrescentaria mais 10% do valor do imóvel. Segundo ela, 

os moradores bairro não gostam muito da ideia porque é um tranquilo lugar para morar, 

onde todos se conhecem e possui localização privilegiada.  

Oitava entrevistada (envolvida): A última entrevistada discorre que a prefeitura não 

procurou os moradores para se pronunciar e o que sabem são apenas informações obtidas 

por meios de telecomunicação. Mora com sua família há 33 anos no local, a cada é própria 

e enquanto o impasse da falta de verba não é resolvido, sentem-se tranquilos. Se não fosse 

a desapropriação não teriam interesse de sair da casa, uma vez que as únicas 

desvantagens de residir o local é o fato de a prefeitura não permitir fazer benfeitorias na 

residência. Caso seja desterritorializada, dará preferência em residência nas proximidades, 

na região, pois o lugar é bom, próximo do centro e conhecem mais pessoas. 

Recentemente foi propagada a informação da desistência da desapropriação dos 

imóveis na face norte do Aeroporto de Londrina. A Infraero aceitou proposta da Prefeitura de 

Londrina de alterar a área de desapropriação de terrenos para a ampliação das pistas do 

Aeroporto Governador José Richa. Com a decisão, 34 residências do Jardim Albatroz não 

serão mais desapropriadas. Em compensação, o município deve repassar uma área rural 

próximo ao aeroporto, cujo preço é considerado menor. Ainda assim, devem ser 

desapropriadas 34 casas localizadas na face norte do terminal aéreo. Com a modificação, o 

valor estimado para as desapropriações cairá de R$ 45 milhões para aproximadamente R$ 

31 milhões. A Prefeitura alegou que a modificação era necessária uma vez que não conta 
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com recursos e que não tem previsão para receber verbas do governo estadual. Esto é o 

último impasse para o início das obras de ampliação das pistas de pouso e decolagem do 

terminal, além de uma nova faixa de pista para taxiamento das aeronaves (ALVES, 2014). 

6. À GUISA DE CONCLUSÃO 

Cabe evidenciar que os resultados deste trabalho contrapõem as expectativas 

iniciais da pesquisa, em que se esperava por parte dos moradores uma maior resistência 

com relação à desapropriação em decorrência dos vínculos afetivos ali estabelecidos. Ao 

longo das entrevistas, pode-se constatar que havia de fato um vínculo muito significativo 

com o lugar ali estabelecido, porém, das entrevistas realizadas tanto com os moradores 

desapropriados, quanto dos moradores em seu entorno (não envolvidos diretamente na 

desapropriação) pode-se evidenciar que a resistência por parte desses moradores é minada 

a partir do momento em que o governo avalia as casas a serem desapropriadas e 

estabelece uma quantia de indenização considerável, pelo menos na primeira leva de 

indenizações, conforme fora colocado. A partir desse fato, pode-se concluir também que a 

influência do capital foi evidente, influenciando na topofilia existente.  

Outrossim, identifica-se algum sinal de vínculos territoriais ao passo que a 

desterritorialização e a consequente reterritorialização de muitos moradores ocorreu para o 

mesmo bairro ou aos bairros ao seu entorno. As razões são significativas para os moradores 

ao colocarem que a região é tranquila e “boa de se morar”. As declarações dos moradores 

evidenciam o vinculo, mesmo que minado.  

Portanto, conclui-se que, devido à diferença existente de indenização da “primeira 

leva” (muito maior) com a “segunda leva” (inferior), pode-se ter havido uma supervaorização 

com relação à primeira, uma vez que, conforme discutido, foram pagos três vezes mais do 

valor real de algumas casas nessa primeira leva, fazendo o pagamento inclusive à vista; já 

na segunda, houve o pagamento “real” do valor do imóvel e os pagamentos foram 

realizados em parcelamentos. 
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