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INTERVENÇÃO NA PROPRIEDADE – PARTE III 

 

ROTEIRO DE AULA 

 DESAPROPRIAÇÃO  

 Conceito: trata-se de forma de aquisição originária da propriedade – não 

depende de título anterior. Implica a transferência compulsória, mediante 

indenização, para satisfazer o interesse público; afeta o caráter perpétuo e 

irrevogável do direito de propriedade. 

 

 Elementos: 

a)aspecto formal – procedimento administrativo; 

b)sujeito ativo – Poder Público ou seus delegados (concessionária); 

c)pressupostos – necessidade, utilidade pública e interesse social; 

d)objeto – perda de um bem (transferência compulsória); 

e)reposição do patrimônio do expropriado por meio de justa indenização. 

 

 Competência: para legislar é da União (art. 22, II, CF) enquanto a 

competência para desapropriar, competência material, depende do campo de 

atuação e do fundamento da desapropriação. Em regra, quem realiza são os 

entes políticos, que têm competência incondicionada para declarar e executar a 

desapropriação. De outro lado, a Administração Indireta e os delegados gozam 

de competência limitada, porque somente realizam a fase executiva da 

desapropriação. 

 

 Objeto: móvel ou imóvel; corpóreo ou incorpóreo; público ou privado; espaço 

aéreo; subsolo. Não se admitem: direito da personalidade, direito autoral, 

vida, imagem e alimentos. Para patrimônio público, deve-se respeitar a ordem 

do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 3.365/41. 

 

 Modalidades – marcam as modalidades caracterizando suas diferenças os 

seguintes aspectos: fundamento, objeto, procedimento, competência, forma de 

indenização e caducidade (vide quadro seguinte). 
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 Procedimento: 

a) fase declaratória: o Poder Público manifesta a vontade de desapropriar, 

utilizando o instrumento Decreto Expropriatório ou lei de efeito concreto. O ato deve 

conter: fundamento legal, identificação do bem, destinação que vai ser dada ao bem, 

sujeito passivo e recursos orçamentários. 

Efeitos: submete o bem à força do Estado, dá início ao prazo de caducidade e 

após essa fase só se indenizam as benfeitorias necessárias, ou as úteis 

quando autorizadas pelo expropriante (art. 26, § 1o, Decreto-Lei no 25/37). 

 

b) fase executiva: o pagamento e a efetiva entrada no bem. Pode ser: amigável 

(ocorre quando houver acordo quanto à indenização) ou judicial (utilizada quando 

não há acordo e quando o proprietário é desconhecido). 

 

MODALIDADES COMUM SANCIONATÓRIA INDIRETA 

 

FUNDAMENTO 

(pressuposto) 

Necessidade 

e utilidade 

pública 

Interesse 

social 

Interesse social  -  

Função social da 

propriedade 

Trafico de entorpecentes Trabalho 

escravo 

Indireta 

Medida 

indispensável, 

urgência 

Desigualdades 

sociais 

Reforma 

agrária 

Plano 

diretor 

Psicotrópicos 

proibidos 

Bem de 

valor 

econômico 

usado no 

tráfico  

Exploração de 

trabalho 

escravo 

O Estado se 

apropriado 

bem do 

particular 

FUNDAMENTO 

LEGAL 

art.5º, XXIV, 

CF 

DL nº 

3365/41 

(alterado pela 

Lei nº 

11.977/09) 

art.5º, XXIV, 

CF 

Lei nº 

4.132/62 

art.184 e 

191, CF 

Lei nº 

4504/64, 

Lei nº 

8629/93, 

LC nº 

76/93 e 

LC nº 

88/96 

art. 182, § 

4º, III, CF 

e 

Lei nº 

10.257/0

1(alterad

a pela Lei 

nº 

11.977/0

9) 

art. 243, CF 

(alterado pela 

EC 81/2014) 

Lei nº 

8.257/91 e 

Decreto nº 

577/92 

art. 243, p.u, 

CF (alterado 

pela EC 

81/2014) 

Lei nº 

8.257/91 e 

Decreto nº 

577/92 

art. 243, p.u, 

CF (alterado 

pela EC 

81/2014) 

...ainda sem 

regulamentaç

ão 

DLnº 

3365/41, 

art. 35. 

COMPETÊNCIA todos os entes todos os entes só a União Município 

e DF 

União União União  todos os 

entes 

OBJETO 
bens passíveis 

de 

desapropriação 

(rol amplo) 

bens passíveis 

de 

desapropriação 

(rol amplo) 

imóvel 

rural 

imóvel 

urbano 

só imóvel 

(Propriedades 

rurais ou 

urbanas) 

móveis ou 

imóveis 

Propriedades 

rurais ou 

urbanas 

bens 

passíveis de 

desapropriaç

ão. (rol 

amplo) 

INDENIZAÇÃO prévia, justa e 

dinheiro 

prévia, justa e 

dinheiro 

TDA 

resgatável 

em até 20 

anos 

- 
benfeitoria

s em 

dinheiro 

TDP 

resgatável 

em até 10 

anos 

não há 

indenização 

não há 

indenização 

não há 

indenização 

resolve-se na 

via judicial – 

depende do 

fundamento 
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CADUCIDADE 5 anos com 

carência de 

1ano 

2 anos sem 

carência 

2 anos -/-/-/-/-

/-/- 

-/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/-/-/- -/-/-/-/ -/-/-/-/-/-/- 

OBSERVAÇÃO 
necessidade e 

utilidade pela lei 

não tem 

diferença. 

os bens podem 

ser vendidos a 

terceiros 

não se 

admite: 

pequena e 

média 

propriedad

e, se o 

proprietári

o não tiver 

outra e se 

for 

produtiva; 

depende de 

lei 

específica 

do 

Município 

destinação – 

reforma agrária 

e as programas 

de habitação 

popular 

destinação – 

reversão a 

fundo 

especial com 

destinação 

específica, na 

forma da lei 

(ainda sem 

regulamentaç

ão – Projeto 

de Lei 

tramitando 

no Congresso 

(PL 

423/2013) 

destinação – 

reforma agrária 

e programas de 

habitação 

popular 

não obedece o 

procedimento  

 

JURISPRUDÊNCIA 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL RURAL. PROCESSUAL 

CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL DE 06.07.2006. 1. 

Mandado de segurança impetrado contra decreto presidencial que declarou de interesse 

social, para fins de estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de 

povoamento de trabalho agrícola, o imóvel conhecido como “Fazenda Tambauzinho” (arts. 

5o, XXIV e 84, IV da Constituição e art. 2o, III da Lei no 4.132/1962). Intervenção estatal 

para garantir as expectativas de moradores locais julgadas legítimas pela União. Quadro de 

potencial conflito social. 2. Alegada violação de decisão transitada em julgado, prolatada 

pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que teria firmado a impossibilidade de 

desapropriação, para fins de interesse social, da propriedade imóvel (MS 999.2005.000282-

6/001 – TJ/PE). Alegação inconsistente, na medida em que o paradigma versou sobre a 

incompetência de Estado-membro para desapropriar bem imóvel para fins de reforma 

agrária (desapropriação-sanção, art. 184 da Constituição), e ato tido por coator foi 

praticado pelo Chefe do Executivo federal. 3. Suposto desvio de finalidade, na medida em 

que o decreto presidencial teria por real objetivo realizar reforma agrária cuja viabilidade já 

fora rechaçada pelo Judiciário local. Argumentação improcedente, pois a desapropriação 

para fins de reforma agrária não esgota os instrumentos de que dispõe a União para 

promover o “estabelecimento e a manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e 

trabalho agrícola”. Com efeito, a desapropriação por interesse, necessidade ou utilidade 

pública dissociada de eventual violação da função social da propriedade rural pode ser 

utilizada no âmbito fundiário. 4. Falta de identidade entre a área declarada de interesse 

social para fins de desapropriação e a área onde residem as famílias que seriam 

beneficiadas com o assentamento. Por não se tratar de usucapião, a falta de identidade 

entre a área onde residem as famílias que seriam beneficiadas pela intervenção do Estado e 

a área desapropriada não impede a iniciativa estatal. 5. Incompetência do INCRA para 

promover desapropriação de imóvel com objetivo diverso de reforma agrária. Linha 

rejeitada, porquanto o INCRA pode atuar em nome da União para resolver questões 

fundiárias, sem recorrer diretamente aos institutos próprios da reforma agrária 

(desapropriação-sanção, nos termos do art. 184 da Constituição). 6. Ausência de vistoria 

prévia, nos termos do art. 2o, § 2o da Lei no 8.629/1993. Por se tratar de desapropriação por 
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interesse, necessidade ou utilidade públicos, não se aplica o art. 2o, § 2o, da Lei no 

8.629/1993 ao quadro. Segurança denegada (MS 26.192, STF – Tribunal Pleno, Rel. Min. 

Joaquim Barbosa, julgamento: 11.05.2011, DJe: 23.08.2011). 

 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL EXPROPRIATÓRIO. 

REFORMA AGRÁRIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO REGULAR. 

RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. GRAU DE 

UTILIZAÇÃO DA TERRA – GUT. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Lícita a edição do decreto 

presidencial expropriatório antes do julgamento do recurso interposto na esfera 

administrativa, desprovido o apelo de efeito suspensivo. Cumpre à Administração Pública, 

manejadas as peças de defesa – contestação ao laudo agronômico de fiscalização e recurso 

– pelo ex-proprietário, tão somente notificar o adquirente do imóvel acerca da existência de 

processo administrativo expropriatório em curso. Extrapolação do prazo previsto em ordem 

de serviço do Incra, para fins de apresentação do LAF, que não se traduz em vício a 

acarretar a nulidade do processo administrativo. A via mandamental, por não comportar 

dilação probatória, desserve à rediscussão da produtividade do imóvel rural objeto de 

desapropriação para fins de reforma agrária. Precedentes. Mandado de segurança denegado 

(MS 28.160, STF – Tribunal Pleno, Rel.a Min.a Rosa Weber, julgamento: 01.08.2013, DJe: 

18.10.2013). 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. 

SÚMULA 119/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS NOVOS PRAZOS DE 

PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DEFINIDOS NO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 

DE REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A ação de 

indenização por desapropriação indireta, nos termos do enunciado 119 da Súmula do STJ, 

prescrevia em vinte anos, orientação firmada à luz do art. 550 do Código Civil de 1916. 2. 

Configurada a desapropriação indireta, é despropositado invocar a aplicação do prazo 

prescricional previsto no parágrafo único do art. 10 do Decreto-Lei no 3.365/41, com a 

redação da MP 2.183-56/2001. 3. Seguindo a linha de entendimento de que a prescrição da 

ação de indenização por desapropriação indireta regula-se pelo prazo da usucapião, devem 

ser considerados os novos prazos da prescrição aquisitiva definidos no Código Civil vigente 

(art. 1.238 e ss.), observadas as regras de transição (art. 2.028 e ss.). 4. Transcorrido mais 

da metade do tempo estabelecido no Código Civil de 1916, deve prevalecer o prazo 

prescricional definido na lei anterior. 5. Constatando o laudo pericial que a área sobre a qual 

recaiu o apossamento administrativo é maior que aquela descrita na petição inicial, nada 

impede seja a indenização fixada para toda a área atingida, considerando o dever de 

recomposição integral do patrimônio do particular. 6. A revisão do valor da indenização 

dependeria, na hipótese, do reexame de provas, em especial da prova pericial produzida, a 

atrair o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

não provido (REsp 1276316/RS, STJ – Segunda Turma, Rel.a Min.a Eliana Calmon, 

julgamento: 20.08.2013, DJe: 28.08.2013). 
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EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO 

INDIRETA.PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. De 

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de 

declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que 

julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos 

delineados no aresto anteriormente impugnado" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 

3.817/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

12/05/2008).II. No caso, os embargantes apenas reiteram as alegações expostas nos 

anteriores Embargos de Declaração, que, por sua vez, reprisam as razões de Recurso 

Especial, relacionadas à suposta violação ao art.535, II, do CPC, pelo Tribunal de origem, e 

à divergência quanto ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de 

indenização por desapropriação indireta. Ocorre que os pontos tidos por omissos, pelos 

embargantes, foram devidamente apreciados, pelo acórdão ora embargado, que rejeitou os 

anteriores Embargos de Declaração, pelo que não há omissão a ser sanada.III. Inexistindo, 

no acórdão embargado, as alegadas omissões, nos termos do art. 535, II, do CPC, não 

merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o 

inconformismo dos embargantes com as conclusões do decisum.IV. Embargos de 

Declaração rejeitados, à míngua de vícios.(EDcl nos EDcl no REsp 1162127/DF, Rel. Ministra 

ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 11/11/2014) 

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA 

ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO  E DE 

CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO 

LEGAL VIOLADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41.1. O 

presente recurso especial não pode ser conhecido com base no artigo 105, inciso III, alínea 

"b", da CF, pois, no caso, não houve aplicação de ato de governo local em detrimento de lei 

federal e nem a formulação de teses fundamentadas nesse permissivo;2. Deve ser afastada 

a alegada violação aos artigos 515, § 1º e 535, ambos do CPC, pois o aresto impugnado 

guardou observância ao princípio da motivação obrigatória das decisões judiciais na medida 

em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos;3. A admissibilidade do recurso 

especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente violados, bem como em que 

medida teria o acórdão recorrido afrontado cada um dos artigos atacados ou a eles dado 

interpretação divergente da adotada por outro tribunal, o que não se verifica na hipótese 

dos autos. A deficiência na fundamentação do recurso no pertinente ao afastamento de 

multa por litigância de má-fé inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, 

portanto, a Súmula n. 284 do STF;4. A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1ª 

Seção é no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação 

deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: 

entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a 

indenização imposta judicialmente;5. Uma vez a sentença foi prolatada em momento 

posterior a edição da MP n.º 1.577/97, a alíquota dos honorários advocatícios deve ser 

reduzida de 10% para 5%.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, 

provido.Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.(REsp 
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1114407/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/12/2009, DJe 18/12/2009) 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO 

PRESCRICIONAL. AÇÃO DE NATUREZA REAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO.SÚMULA 

119/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART.1.238, PARÁGRAFO 

ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. ART.2.028 DO CC/02. REGRA DE 

TRANSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.27, §§ 1º E 3º, DO DL 3.365/1941.1. A 

ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrido o prazo 

para aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, 

subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do 

apossamento administrativo.2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ 

firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos" 

(Súmula 119/STJ).3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário 

para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de obras ou serviços 

de caráter produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras de 

transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.4. 

Especificamente no caso dos autos, considerando que o lustro prescricional foi interrompido 

em 13.5.1994, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu mais da 

metade do prazo vintenário previsto no código revogado, consoante a disposição do art. 

2.028 do CC/02, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil 

(11.1.2003).5. Assim, levando-se em conta que a ação foi proposta em dezembro de 2008, 

antes do transcurso dos 10 (dez) anos da vigência do atual Código, não se configurou a 

prescrição.6. Os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, do DL 3.365/1941, 

relativos aos honorários advocatícios, aplicam-se às desapropriações indiretas. Precedentes 

do STJ.7. Verba honorária minorada para 5% do valor da condenação.8. Recurso Especial 

parcialmente provido, apenas para redução dos honorários advocatícios.(REsp 1300442/SC, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 

26/06/2013) 

 

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO.CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 

INTERNA. SÚMULA 13/STJ.VIOLAÇÃO. NORMATIVOS FEDERAIS. CARÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INATACADA. SÚMULA 

283/STF. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF.1. A teor da Súmula 13/STJ, a divergência 

entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.2. Não cumpre o requisito do 

prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito 

federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, 

confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ.3. É inadmissível o 

recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento 

suficiente e o recurso não abrange todos eles. Inteligência da Súmula 283/STF.4. É 

insindicável pela via do recurso especial o capítulo decisório do acórdão cuja sustentação 

baseia-se em legislação local.Inteligência da Súmula 280/STF.5. Agravo regimental não 
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provido.(AgRg no REsp 1522028/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 28/05/2015) 

ANOTAÇÕES DA AULA 
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QUESTÕES DE CONCURSO 

 
1. CESPE – PGE/AM - Procurador do Estado 

 

Tendo o direito de propriedade garantia constitucional, ao Estado só é 

lícito desapropriar mediante indenização prévia e se a propriedade não 

estiver cumprindo sua função social. 

 
ERRADA 

 

 

2. FUNRIO - Prefeitura de Trindade/GO - Procurador Municipal 

(adaptada) 

 

A União não pode desapropriar imóvel do Município. 
 

Errada 

 

 

3. VUNESP – PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE SUZANO/SP 

 
Entre os tipos de desapropriação, o direito brasileiro contempla aquela 

decorrente do desatendimento a normas do Plano Diretor, a chamada 

desapropriação-sanção, que se faz mediante prévia e justa indenização em 

dinheiro. 

 

ERRADA 
 

 

4. CESPE - TJDFT – JUIZ SUBSTITUTO  

 

Em regra, a desapropriação de imóveis urbanos deve ser realizada mediante 

prévia e justa indenização, a ser adimplida com títulos da dívida pública de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal. 
 

ERRADA 

 

 

 

5. CESPE - DPE-PE - Defensor Público 
 

Julgue o item abaixo, com relação à intervenção do Estado na 

propriedade. 
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Salvo as impossibilidades jurídicas e materiais, mediante declaração de 

utilidade pública, formalizada por meio de decreto do chefe do Poder 

Executivo, todos os bens podem ser desapropriados pelos entes que 

compõem a Federação. Poderá também o Poder Legislativo tomar a iniciativa 

da desapropriação. 

 Certo       
 

 

 

6. FGV -  PGM - Niterói - Procurador do Município (adaptada) 

 

Analisar as assertivas: 
 

I - A desapropriação atinge apenas a faculdade de disposição que o proprietário 

tem sobre a coisa e importa em transferência compulsória da propriedade para 

satisfazer a interesse público, mediante o pagamento de uma indenização. 

GABARITO: ERRADA 

 
II - É vedado ao Município desapropriar bens de propriedade da União ou de suas 

autarquias e fundações, sem prévia autorização por decreto do Presidente da 

República, segundo jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

GABARITO: CORRETA 

 

 

7. IESES - TJ-MS - Titular de Serviços de Notas e de Registros 
 

Todos os bens e direitos patrimoniais prestam-se à desapropriação, inclusive o 

espaço aéreo e o subsolo. Entretanto, excluem-se desse despojamento compulsório 

os direitos personalíssimos bem como a moeda corrente do país, por constituir-se 

ela (a moeda) o próprio meio de pagamento da indenização. 

 
GABARITO: CORRETA 
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