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DENEGAÇÃO DE JUSTIÇA 

Sérgio Sérvulo da Cunha 

I Encontro dos Advogados do Estado de São Paulo – 1982 

 

1. Na consecução de seu objetivo primário – que é o de assegurar a paz pública – o Estado se 

reservou o monopólio da prestação jurisdicional. 

 

Ao dogma da plenitude do ordenamento corresponde o dogma da ubiqüidade da justiça. O 

dever de prestar justiça – ou seja, de garantir a aplicação das regras de Direito Material – reflete-se, 

entre nós, no art. 153, § 4º, da Constituição da República: o judiciário tem o dever de apreciar toda e 

qualquer lesão de direito individual levada ao seu conhecimento (princípio da inafastabilidade do 

controle judicial). 

 

Há muitos casos, porém, em que o aparelho jurisdicional não consegue a adequação entre o 

preceito abstrato e a situação material. O caso mais típico é o da sentença injusta, da decisão proferida 

contra o Direito. Se dessa decisão não cabe, ou não se interpõe recurso, produz-se a coisa julgada, que 

segundo o conhecido aforismo “faz do branco preto, e do quadrado redondo”. 

 

Outros casos há, porém, que sem configurar uma injustiça, exemplificam a falta de aplicação do 

Direito Material. São casos em que o Judiciário não chega a apreciar a relação litigiosa. A isso se designa 

como “denegação da justiça”, definida, por Luis Favoreu, como “a impossibilidade, para o demandante, 

de obter o confronto de sua situação, por um juiz, com as regras de Direito aplicáveis, em conseqüência 

de uma falha na organização ou funcionamento jurisdicional” (“Du déni de justice em droit public 

français”, Libr. Gén. De Droit ET de Jurisprudence, Paris, 1965). 

 

Podemos classificar em três tipos básicos os casos de denegação de justiça: 

a) a impossibilidade material de acesso ao Judiciário; 

b) a impossibilidade formal de acesso ao Judiciário; 

c) a impossibilidade de exaurir os meios processuais. 

 

O objetivo deste estudo é examinar os casos de degeneração de justiça comuns em nossa 

prática, subordinando-os a esses três tipos. Deixamos de considerar, aqui, os casos de denegação de 

justiça em Direito Internacional, que se subsumem a outros princípios (v., a propósito, Antonio Augusto 

Cançado Trindade, “A denegação de justiça no Direito Internacional: doutrina, jurisprudência, prática 

dos Estados”; Rev. De Informação Legislativa do Senado 62/23). 

 

2. Antes, porém, valem algumas preliminares: 

 

Primeira: face à definição de Favoreu, que adoto, é caso de injustiça – e não de denegação de 

justiça – a inaplicação, pelo magistrado, do art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Essa regra, muito 

lembrada e pouco aplicada, diz que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito”. 

 

Há por parte dos magistrados, infelizmente, um tímido apego à letra da lei, decorrente de 

nossa formação dogmática, e um “détour” mental que lhes faz mais cômodo negar aquilo que não foi 
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reconhecido expressamente em lei, do que deferir aquilo que não foi explicitamente vedado. Deixam, 

por isso, de exercer seu indispensável poder criativo. 

Segunda: o tema de denegação de justiça, que oferece interesse mesmo quando o litígio ocorre 

entre particulares, ressalta quando um dos figurantes na relação jurídica é o poder público. 

 

A construção do aparelho judiciário como um poder independente do Estado, pairando acima 

dos interesses da máquina estatal, é correlativo indispensável da garantia inserta no art. 153, § 4º, da 

Constituição. 

 

É difícil dissociar o Estado moderno da maioria das relações jurídicas quotidianas, em que o 

abuso do poder é uma tentação constante. Os casos mais freqüentes de denegação de justiça são 

aqueles em que se desprovê o cidadão de meios para defender-se contra o comportamento ilegítimo da 

burocracia. 

 

Postas estas preliminares, passemos ao exame dos três tipos de denegação de justiça, acima 

indicados. 

 

3. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO 

 

Há no comum das relações jurídicas uma grande faixa de litigiosidade contida, isto é, de litígios 

que não são levados ao Judiciário. Como este somente age quando provocado, poder-se-ia dizer, de 

modo simplista, que ocorre, basicamente, desinteresse dos implicados, e não denegação de justiça. 

 

Cabe indagar, porém, até que ponto as deficiências do Judiciário são responsáveis por esse 

desinteresse. É o que acontece, por exemplo, quando a excessiva demora dos pleitos judiciais figura 

como elemento preponderante na busca de uma transação. O titular do direito, aí, renuncia à sua plena 

satisfação por saber, antecipadamente, que a demora na decisão judicial lhe trará prejuízo. 

 

Convém lembrar que o art. 25 da Convenção Americana dos Direito dos Homem reconhece a 

toda pessoa o direito a uma ação simples, rápida e efetiva perante os tribunais nacionais. O mesmo faz o 

art. 13 da Convenção Européia. 

 

É difícil discernir quando há real desinteresse, quando há déficit do implicado, e quando há 

déficit do Judiciário. 

 

Não há desinteresse, mas déficit do implicado, se lhe faltam condições, subjetivas ou objetivas, 

de acesso à Justiça. Ao menor tiranizado pelos pais, por exemplo, podem faltar condições subjetivas (de 

conhecimento) e objetivas para busca da prestação jurisdicional. A situação do menor é análoga à dos 

demais relativa ou absolutamente incapazes, entre os quais o silvícola. 

 

Pode-se fixar, como indiscutível, que a regra é a vontade de satisfação do próprio direito, e a 

exceção a renúncia ao mesmo. Assim, a contenção de litígios deve ser encarada como fato anômalo, 

sintomático de uma deficiência social, ou judiciária. 

 

Às vezes, a morosidade da Justiça – insuficiente embora para dissuadir o interessado – traz-lhe 

tal desgaste, ônus, e efetivo prejuízo, que a decisão, passados vários anos, não satisfaz plenamente seu 

direito. Isso acontece em muitos caos, e de modo especial nas ações acidentárias. Entre nós, o 

acidentado, além do próprio infortúnio, vê diferida por dois, três, quatro ou cinco anos, a concessão de 
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prestação de natureza alimentar. Ora, os alimentos são sempre para o momento, não para o futuro, e a 

falta de percepção, por obstáculo judicial, configura denegação de justiça. 

 

É difícil discernir, também, as deficiências especificamente sociais, das deficiências 

especificamente judiciárias. 

 

A inexistência de comarca próxima, a ausência de juiz na comarca, a paralisação dos serviços 

judiciais (como, por exemplo, em férias forenses, períodos de correição, de apuração de eleições, ou de 

simples troca do piso do cartório (!) etc.), são deficiências especificas do Judiciário. A falta, no comércio, 

de formulários cujo preenchimento seja exigido, pode constituir-se, às vezes, em obstáculo insuperado 

pelo postulante. 

A pobreza, ou a miserabilidade, impeditivas de acesso ao Judiciário, são de cunho social. Mas o 

aparelho estatal, mormente em país de grandes desníveis econômicos e sociais, deve manter as portas 

do Judiciário abertas a ricos e pobres, sob pena de vulneração dos princípios constitucionais de 

isonomia, e de igual acesso à prestação jurisdicional. 

 

A impossibilidade material de acesso ao Judiciário pode ocorrer por discriminação econômica, 

discriminação social, discriminação política, por receio de represália, por inércia de órgãos parajudiciais. 

 

A discriminação econômica decorre dos custos da demanda, representados pela necessidade 

de contratar advogado, pagar as custas e as despesas do processo. 

 

Fez-se em matéria trabalhista e acidentária a experiência de permitir o acesso direto das 

partes, independentemente de advogados. A experiência não aprovou, dada a desproteção dos que 

postulam em Juízo sem a especialíssima capacitação técnica do advogado. Nos países em que se 

suprimiu a figura do advogado, chegamos às formas mais tirânicas de processo, com a subordinação 

absoluta do cidadão aos interesses da burocracia estatal. 

 

O custeio da Justiça pelos impostos gerais é a fórmula ideal, cuja aplicação dependeria de 

acertos para evitar-se abusos na busca da farmacopéia judicial. 

 

O legislador tentou minimizar o obstáculo econômico, seja carregando à parte vencida as 

despesas com o processo, seja diferindo o pagamento das custas para o final (Justiça do Trabalho), seja 

criando a assistência judiciária gratuita. Mas nós sabemos quão diminuta a faixa dos assistidos, e quão 

precária essa assistência no sistema atual. Assinale-se também que onde as deficiências estruturais ou 

correcionais permitem que vicejem as despesas “por fora”, as partes jamais podem obter efetivo 

reembolso do que dispenderam. Nem se argumente com aforismos moralizantes, em tais casos, quando 

práticas de corrupção são impostas às partes por essas deficiências estruturais ou correcionais. 

 

As mentalidades elitistas entendem que o Judiciário não se deve ocupar com causas de 

pequeno valor (“de minimis non curat praetor”). Ora, os direitos não se pesam: são repositórios 

qualitativos de valores sociais idênticos. 

 

Além dos casos já referidos (discriminação social, política, receio de represália), cuja obviedade 

dispensa comentários, merece referência, por ser relevante, a dificuldade na produção da prova. 

 

Trata-se de uma impossibilidade material, e não formal, na medida em que obstáculos 

materiais (para cuja existência concorre a própria deficiência do ordenamento jurídico e das instituições 
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parajudiciais) inviabilizam a pré-constituição da prova, ou deixam antever dificuldade para sua produção 

em Juízo. 

 

Darei exemplo corriqueiro: ai de quem se envolve em acidente de trânsito com um policial, 

investigador, ou mero funcionário de repartição policial. O boletim de ocorrência – a que a Justiça 

atribui presunção de veracidade – adotará, sobre os fatos, a versão que favoreça o policial, seu parente, 

ou amigo. 

 

Os que sofrem violência policial, prisão ilegal, tortura ou maus-tratos, dificilmente têm como 

provar os fatos delituosos de que tenham sido vítimas. Quando o próprio órgão policial é encarregado 

de apurar suas faltas, é difícil afastar a tendenciosidade dos inquéritos. 

 

4. IMPOSSIBILIDADE FORMAL 

 

Se a própria lei vedar o acesso ao Judiciário, haverá impossibilidade formal. 

 

Entre nós, parece não se configurar essa hipótese, tendo em vista o disposto no art. 153, §  4º, 

da Constituição. 

 

O art. 75 do Código Civil, regra de Direito Material, diz que a todo direito corresponde uma 

ação que o assegura. O Código de Processo Civil, a seu turno, abre a porta do Judiciário a quem tenha 

legítimo interesse moral ou econômico (art. 3º). 

 

A lei não nega, antes fornece aos interessados os meios formais para satisfação de seus 

direitos. Esses meios são os remédios jurídicos processuais e as medidas extrajudiciais, preparatórias de 

medidas judiciais. Entre essas medidas, está, por exemplo, a correspondente à obtenção de certidão, 

passada por órgãos públicos. 

 

Devemos considerar, entretanto, a cláusula final do já referido art. 153 § 4º, da Constituição: 

“O ingresso em Juízo poderá ser condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, 

desde que não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e oitenta dias para a 

decisão sobre o pedido.” 

 

Essa cláusula foi acrescentada ao texto primitivo pela Emenda Constitucional nº 7/77. 

 

Ela se harmoniza com o princípio consagrado no art. 3º do CPC. De fato, o interesse de 

ingressar em Juízo só existe quando ocorre resistência a uma pretensão (quando há pretensão resistida). 

E a resistência do poder público a uma pretensão, muitas vezes só se pode configurar ao termo de 

processo administrativo pertinente. 

 

No tocante à obrigatoriedade da via administrativas prévias, Juízos administrativos, ou que 

exijam, da parte, o preenchimento de requisitos preliminares extraordinários (v.g., a realização de 

depósito prévio de valor igual ao da coisa litigiosa) devem ter sua constitucionalidade cuidadosamente 

examinada. 

 

Caso a ser evitado de impossibilidade formal de acesso ao Judiciário é o das ações em cascata, 

cuja competência pertença a Juízos diferentes. Em momento em que se prenuncia uma nova 

Constituição, e em que inúmeras vozes propugnam a criação de novas justiças especializadas (Justiça 
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Agrária, por exemplo), é oportuno lembrar que a exagerada diferenciação dos Juízos dificulta o acesso 

ao Judiciário. É comum termos casos envolvendo comerciantes, ou empresas comerciais, com reflexos 

civis, penais, trabalhistas. Para evitar dificuldades como essas é que se consagrou a universalidade do 

Juízo falimentar. Muitas vezes o mesmo fato, simples ou complexo, enseja ações interdependentes, em 

Juízos diversos, sujeitas a prazos prescricionais ou preclusivos que se consumam sem que o interessado 

se desenrede do novelo processual. 

 

5. IMPOSSIBILIDADE DE EXAUSTÃO DOS MEIOS PROCESSUAIS 

 

No sistema processual em vigor, todas as decisões, salvo as de mero expediente, são passíveis 

de recurso. Admite-se também, na organização judiciária paulista, a correição parcial (com rito do 

agravo de instrumento), nos casos de “error in procedendo”. 

 

Por outro lado, a jurisprudência vem concedendo elasticidade ao mandado de segurança, 

permitindo-o mesmo contra decisões judiciais seja em casos em que não haja mais recurso cabível, seja 

para evitar prejuízo irreparável, em casos de recurso sem efeito suspensivo. 

 

Parece, portanto, que a parte encontra, a seu alcance, multiplicidade de meios para canalizar 

sua pretensão, de modo a que seja efetivamente conhecida. Todavia, a experiência demonstra que, em 

muitas casos, o litigante se vê impossibilitado de exaurir esses meios. Seu direito perece, não por intima 

fraqueza, mas porque se opuseram a seu titular obstáculos judiciais insuperáveis ou desproporcionados. 

 

Esses obstáculos decorrem, em grande parte, de contradições entre os fins institucionais do 

aparelho judiciário e seus fins vegetativos, ou seja, os fins da máquina que serve o aparelho judiciário. 

Os cartórios, os serventuários de justiça, os magistrados, têm muitas vezes fins particulares que não se 

identificam com os fins da Justiça. 

 

O litigante pode perder uma ação se o Cartório, de má fé, deixar de certificar o preparo de uma 

diligência, ou se o oficial de justiça deixou de dar correto cumprimento a um mandado. Podem 

apresentar-se, à parte, exigências que não são capituladas em nenhum código, e que lhe tornem a lide 

por demais dificultosa ou onerosa. 

 

Por outro lado, a utilização de todos os meios recursais e correcionais, pelo demandante, 

transformaria a lide num suplício de Sísifo, com o desenrolar de múltiplos processos paralelos. 

 

Dou exemplo: a lei paulista nº 3.396/82 agrupou algumas comarcas, unificando-lhes serviços, 

com intuito de simplificação. Assim é que, nas comarcas agrupadas da Baixada Santista (Santos, Guarujá, 

São Vicente, Cubatão, Itanhaém), tornou-se dispensável a expedição de precatórios, devendo a 

diligência ser cumprida por mandado. 

 

Imediatamente, os magistrados dessas comarcas baixaram portaria conjunta, fixando, em 

montantes muitos superiores aos reais, as despesas com condução de oficial de justiça, a serem 

depositadas previamente pela parte. Para intimação de três testemunhas em Itanhaém, a parte deveria 

depositar Cr$ 42.000,00, o que é, sem dúvida, excessivo. 

 

A Ordem dos Advogados recorreu, dessa Portaria, para a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 

que suspendeu-lhe a vigência. Criou-se então um impasse: inexistindo norma em vigor, fixando o preço 

da condução, a parte não pode depositá-lo, por desconhecer-lhe o quantum, e vê-se obrigada ou 
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requerer precatória, ou a impetrar mandando de segurança que indefira pedido de realização de 

diligência, por mandado, com depósito realizado em quantum estimado por analogia. Obriga-se assim o 

litigante, logo ao início da ação, ou às vésperas de audiência, a custear diligência por modo mais 

oneroso, lento, e suprimido por lei, ou a dispender mais tempo e dinheiro com a impetração da 

segurança. 

 

Com efeito, a morosidade das medidas recursais, e seu custo, conspiram contra a parte. 

Caracteriza-se denegação de justiça quando lhe são criadas dificuldades extraordinárias, 

desproporcionadas ao fim principal que persegue, ou quando é atirado, sobre seus ombros, o ônus de 

tarefas que competem ao próprio Judiciário. 

 

Vamos indicar alguns outros casos: 

 

Não obstante a existência de amplitude de meios recursais, o Juiz dispõe de uma faixa fática de 

arbítrio, de que se utiliza muitas vezes, conscientemente, jogando com a ansiedade e o interesse do 

litigante. 

 

Isso ocorre, com freqüência, em casos em que o recurso admissível seria o agravo de 

instrumento, portanto sem efeito suspensivo. A demora na formação do instrumento, do 

processamento do recurso, encaminhamento ao Tribunal, e seu julgamento, impede seja ele apreciado 

antes do momento processual para a prática do ato cuja realização se pretende evitar. 

 

A par dos casos de pré-constituição da prova, já referidos acima, há os casos de dificuldade ou 

impossibilitação de produção da prova. Deixo de referir alguns dados relevantes para mencionar tão-só 

os fatos concernentes à produção da prova pericial e testemunhal. 

 

O problema da nomeação de peritos, de idoneidade e competência dos peritos, de custo das 

pericias, é problema grave para o qual as autoridades judiciárias ainda não acordaram plenamente. Há, 

hoje, abuso generalizado por parte dos juízes paulistas, no que diz respeito à realização da prova 

pericial. Nomeiam-se peritos sem qualificação, em muitos caos protegidos ou parentes dos juízes, fixam-

se seus salários em quantias muitíssimo superiores às previstas no regimento de custas, e exige-se, ao 

litigante, realização de depósitos vultosos. 

 

A parte não tem como defender-se, eficaz e rapidamente, contra esses excessos; seus esforços, 

mesmo quando for combativa, falecem ante o número, o vulto e o custo das providências que, a cada 

passo, a cada pequeno, mas inabilitante incidente, deva adotar. 

 

A morosidade e ineficácia das providências decorre de que, sabidamente, os prazos processuais 

não são observados quando se trata de atos da serventia ou do juiz. A magistratura, no tocante aos 

prazos que lhe incumbe cumprir, criou um outro Código de Processo Civil, o da lassidão. O Juiz não quer 

incompatibilizar-se com o cartório. Fecha os olhos, complacentemente, às falhas que deveria corrigir de 

ofício. Recebe de má vontade representações contra os serventuários, faz o impossível para 

desconsiderá-las. Quanto aos prazos que a lei lhe fixa, simplesmente ignora-os, dada a indenidade de 

que goza, a pretexto de um “excesso” ou “acúmulo de serviço” que nem sempre existe, ou, quando 

existe, não é causa legal para descumprimento de prazos. 

 

Quanto à prova testemunhal, parece que a testemunha recebe, em Juízo, tratamento 

injustamente desproporcionado ao altíssimo valor de seus múnus.  Somente o espírito cordial do 
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brasileiro permite ainda a viabilização desse meio de prova. A testemunha perde tempo, dinheiro, se 

aborrece, se envolve, é jogada de cá para lá, recebe muitas vezes tratamento descortês, e esse é o preço 

que paga para prestar um eminente serviço público. 

 

Há o caso de denegação de justiça (e não de injustiça) sedimentado inclusive pela própria 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: o erro, por parte do cartório, na formação do instrumento 

de agravo. Vem entendendo, aquela Corte, que “ao agravante incumbe fiscalizar a formação do 

instrumento”. Ora, não há momento processual próprio para o exercício dessa fiscalização. O aparelho, 

por seus órgãos superiores, consagra a ineficiência da máquina, despejando, sobre o cidadão, a culpa 

por sua ineficiência, seja esta involuntária ou proposital. Escapa, o serventuário faltoso, a qualquer tipo 

de sanção. A máquina, em sua olímpica indiferença, sufocou a instituição, assenhoreou-se dela. 

 

A máquina domina a instituição quando – a fim de se evitar a interposição de recursos – oculta-

se deliberadamente o verdadeiro motivo de decidir, mediante a omissão ou a insuficiência da 

fundamentação. Isso ocorre, com freqüência, na denegação de liminares, e, em segunda instância, pela 

manipulação na redação de acórdãos, de modo a se evitar ou dificultar a interposição de recurso 

extraordinário. Estrangula-se a parte nos prazos exíguos dos embargos declaratórios, e a esses 

embargos se conferem efeitos preclusivos que não possui, subvertendo-se princípios processuais 

concernentes aos efeitos da sentença nula. 

 

O processamento e julgamento do recurso extraordinário, aliás, oferece muitos exemplos de 

denegação de justiça. Pela confessada impossibilidade material, por parte do Supremo, de apreciar toda 

a massa de processos que lhe chega, transformou-se esse recurso em corrida de obstáculos para o 

litigante. Muitos desses obstáculos decorrem validamente da lei, outros são opostos pelos desvios da 

máquina. O Supremo chegou a criar esse absurdo lógico que é a “interpretação razoável”, ou a 

“interpretação controvertida”, como se fosse equívoco o sentido da lei, e como se não coubesse, ao 

Judiciário, “dizer o Direito”. 

 

Julgando um recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu acórdão antológico, 

em que irrompe a irritação do relator contra o volume de processos que lhe são submetidos: “Os 

prejulgados representam a notória tendência do TST. A insistente recusa a aceitação de alguns, 

principalmente aqueles que englobem teses remansosamente aplicadas nesta instância, embora, 

resguardados os direitos de discordar, é notório desapreço à massa de processos que atropelam a 

Justiça do Trabalho, aumentando ou agravando seu congestionamento pela satisfação de ver vitoriosa 

tese que irá para a vala comum da rejeição, pela uniformidade invariável de julgados a respeito” (1º T., 

2.789/79, LTr, abril/80). A MÁQUINA TEM PARTICULAR INSENSIBILIDADE E DESAPREÇO PELA 

INSISTÊNCIA DA PARTE EM PERSEGUIR O QUE ENTENDE SER SEU DIREITO.  

 

Na fase de execução de sentença também pode o vencedor encontrar óbices à satisfação do 

seu direito. Este não se satisfaz – salvo o caso de ação declaratória e de algumas ações constitutivas – 

com a mera prolação de sentença favorável, no processo de conhecimento. O Estado deve prover o 

vencedor dos meios necessários à plena satisfação do seu direito. 

 

Deixemos de lado outros casos, para visualizar apenas o do cumprimento de precatórios 

judiciais, quando o vencido, em ação condenatória, é o Poder Público. A Fazenda Pública tem uma carta 

material de indenidade, e praticamente só para quando quer. 
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Também na execução de sentença condenatória criminal há denegação de justiça na medida 

em que nem o juiz das execuções criminais nem o condenado dispõem de meios materiais para o 

controle do cumprimento da pena, e aplicação de franquias penitenciárias. O condenado, assim, pode 

vir a cumprir pena excessiva. 

 

Denegação de justiça ocorre também se o magistrado não utiliza, de ofício, os meios a seu 

dispor, para a localização do protegido por “habeas corpus”, quando se intenta frustrar o cumprimento 

de ordem com a ocultação do preso. 

 

Enfim, não seria difícil, aos militantes da Justiça, arrolar inúmeros casos de denegação, por 

impossibilidade de utilização, ou de exaustão dos meios processuais. 

 

6. CASOS AFINS 

 

Resta-nos examinar, por último, alguns casos que devem ser considerados como de injustiça, 

mas fronteiriços da denegação de justiça, por inaptidão conceitual: decorrem da incapacitação de nosso 

Direito como um todo (a Doutrina, a Jurisprudência) para admitir a lide em casos de direitos não 

subjetivados. É o caso dos interesses  coletivos ou difusos, das ações de massa e das ações de classe 

(“class actions”, “citizen actions”). Quem é legitimado a agir, por exemplo, se o governo, por ato ilegal, 

cria tributo indireto, a ser recolhido pelas empresas, ou tributo cujo ônus venha a recair sobre o 

consumidor? Quem é legitimado a agir se concessionário de serviço público emite contas em 

detrimento do consumidor, com ligeiro erro que não o estimula a um protesto, mas representa para a 

empresa, ao fim, substancial e ilegítimo acréscimo de receita? É preciso rever o conceito de legitimação, 

e estendê-la a pessoas, naturais ou jurídicas, que posam defender interesses coletivos. 

 

 


