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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus 
nº 0078633-06.2015.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em 
que é paciente SÉRGIO AUGUSTO MAGALHAES BARBOSA e Impetrante 
SILVANA LINO SOARES MARIANO.

ACORDAM, em 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julga-se prejudicado 
em parte o presente "habeas corpus", e, no mais, não conheço da ordem 
impetrada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores RICARDO TUCUNDUVA (Presidente) e GERALDO 
WOHLERS.

São Paulo, 2 de março de 2016

AIRTON VIEIRA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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"Habeas corpus" n. 0078633-06.2015.8.26.0000

Impetrante: Silvana Lino Soares Mariano

Paciente: Sérgio Augusto Magalhães Barbosa

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais da 

Comarca de Presidente Prudente

Voto n. 4.113

 

"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL. (1) PEDIDO 
DE SAÍDA TEMPORÁRIA (NATAL E ANO NOVO). 
PREJUDICADO. (2) REGRESSÃO PARA O REGIME 
FECHADO ANTE A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. 
ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ("WRIT" 
SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO 
PENAL). (3) REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO NO ÂMBITO DO "HABEAS CORPUS". 
IMPOSSIBILIDADE. (4) ILEGALIDADE MANIFESTA 
NÃO EVIDENCIADA. "HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO. 
IMPOSSIBILIDADE. (5) REMÉDIO HEROICO 
PREJUDICADO EM PARTE, E, NO MAIS, NÃO 
CONHECIDO.
1. No caso concreto, o pedido relativo à concessão de 
saída temporária de Natal/2015 e Ano Novo/2016 está 
prejudicado, porque já ultrapassadas as referidas datas 
comemorativas.
2. A medida cabível contra as decisões do Juiz das 
Execuções Penais é o agravo de execução penal (art. 
197, da LEP). A irrestrita impetração de "habeas corpus" 
substitutivo de recurso próprio compromete a 
racionalidade do sistema processual, bem como a 
aplicação célere e eficaz do remédio constitucional 
servível para socorrer situações especiais. Por isso, não 
se deve conhecer do presente "writ" em relação à 
insurgência quanto ao decreto de regressão de regime 
prisional por prática de falta grave. Precedentes do STJ.
3. Além disso, a análise do acerto ou desacerto da 
decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave 
demandaria incursão no acervo fático-probatório do 
procedimento instaurado na Origem, o que não pode ser 
feito em sede de "habeas corpus". Precedentes do STF 
e do STJ.
4. Conquanto seja possível, em casos de manifesta 
ilegalidade, a concessão de "habeas corpus" de ofício, 
verifica-se que não é a hipótese dos autos. A regressão 
de regime prisional foi decretada à luz de elementos 
informativos coligidos em regular procedimento 
administrativo, que confirmaram a ocorrência de fato 
apto a configurar falta grave (inobservância das 
condições impostas para o gozo de saída temporária 
sob monitoramento com tornozeleira eletrônica, eis que 
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o reeducando saiu do perímetro autorizado). 
5. Remédio heroico prejudicado em parte, e, no mais, 
não conhecido.

VOTO

Cuida-se de "habeas corpus" impetrado em favor de 

SÉRGIO AUGUSTO MAGALHÃES BARBOSA, apontando-se como 

autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções 

Criminais da Comarca de Presidente Prudente. 

Numa síntese, a impetração dita que o paciente está 

sofrendo constrangimento ilegal, ante injustiça e desproporcionalidade no 

reconhecimento de falta grave.

De acordo com a impetração, o paciente, em regime 

semiaberto, foi agraciado com saída temporária (Natal/2014 e Ano 

Novo/2015), mediante uso de tornozeleira eletrônica. No gozo da benesse, 

como acreditava ser seu direito, ausentou-se de sua residência para se 

confraternizar com familiares. Sem saber que não poderia fazê-lo, porque 

ninguém o esclareceu corretamente, voltou ao presídio, no dia e hora 

estabelecidos. Em seguida, foi reconhecida a prática de falta disciplinar de 

natureza grave, com regressão ao regime fechado.

Requer a presente ordem de "habeas corpus" para a 

concessão de nova saída temporária (Natal/2015 e Ano Novo/2016), e para 

o restabelecimento do regime semiaberto (fls. 2/7).

Indeferida a liminar (fls. 48/49), foram prestadas as 

informações de praxe por parte da Autoridade apontada como coatora (fls. 

67/68). Ao final, sobreveio aos autos o r. Parecer da Procuradoria Geral de 
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Justiça, no sentido da declaração de parcial prejuízo da ordem, e, no mais, 

do não conhecimento ou da denegação (fls. 109/113).

É o relatório.

                     

Julgo prejudicado em parte este "habeas corpus", e, no 

mais, não o conheço.

Explico.

No caso concreto, o pedido relativo à concessão de saída 

temporária de Natal/2015 e Ano Novo/2016 está prejudicado, porque já 

ultrapassadas as referidas datas comemorativas.

No mais, a medida cabível contra as decisões do Juiz das 

Execuções Penais é o agravo de execução penal (art. 197, da LEP). A 

irrestrita impetração de "habeas corpus" substitutivo de recurso próprio 

compromete a racionalidade do sistema processual, bem como a aplicação 

célere e eficaz do remédio constitucional servível para socorrer situações 

especiais. 

Por isso, não se deve conhecer do presente "writ" em 

relação à insurgência quanto ao decreto de regressão de regime prisional 

por prática de falta grave.

A despeito de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, o 

agravo em execução penal é o recurso cabível contra as decisões 

proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais. A esse propósito, bem 

anotam Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e 

Antonio Scarance Fernandes:

"Em suma, cabe agravo de todas as decisões proferidas pelo juiz 
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da execução penal.
Logo após a vigência da Lei das Execuções Penais chegou a 
prosperar o entendimento mais restritivo. Embasava-se essa 
orientação no fato de estar o agravo previsto no art. 197, inserido 
no mesmo título em que se encontra o art. 194. Como este 
expressamente dispõe que o título trata do 'procedimento 
correspondente às situações previstas nesta Lei', entendeu-se 
caber o agravo nele inserido somente quando a decisão 
solucionasse uma das situações reguladas na Lei de Execução 
Penal. 
[...]
Tal interpretação, contudo, encontrou pouco respaldo na doutrina 
e foi repelida pela maior parte da jurisprudência. Predominou a 
orientação de ser passível de agravo toda decisão do juiz da 
execução penal."
(Recursos no processo penal, 6ª ed., Revista dos Tribunais, 2009, 
pp. 154/155).

Assim sendo, a irresignação trazida por meio da presente 

impetração, ao que me parece, bem comportaria o recurso de Agravo em 

Execução Penal. Adiro ao entendimento de que não se deve banalizar o 

instituto do "habeas corpus", sem se olvidar da sua índole de garantia 

constitucional. É que o seu irrestrito manuseio tende a comprometer a 

aplicabilidade do instituto, que reclama requisitos próprios viabilizadores da 

sua celeridade e da sua eficácia. Em suma, o "habeas corpus" não serve 

para sanar todas as mazelas do sistema processual penal. Em semelhante 

toada, desenvolve-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL 
JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. 
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. [...] HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego 
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da 
garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como 
substitutiva de recurso especial.
[...]
7. Habeas corpus não conhecido." 
(STJ  HC 245081/RS, Habeas corpus 2012/0117662-3  6ª T.  
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura  j. 12/08/2014);

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. 
NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE 
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ACORDO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE BRASIL E 
COLÔMBIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO 
DEFICIENTE.
1. O habeas corpus tem suas hipóteses de cabimento 
restritas e não deve ser utilizado a fim de provocar a 
discussão de temas afetos a apelação criminal, a recurso 
especial, a agravo em execução, tampouco deve vir como 
sucedâneo de revisão criminal.
2. A ilegalidade passível de justificar a impetração do writ deve ser 
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de 
direito que não demandem o revolvimento do acervo probatório 
constante de ação penal.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC 172453/RS, Habeas corpus 2010/0086871-3  6ª T.  
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior  j. 07/08/2014);

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE 
REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE 
FURTO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO 
MÍNIMO. HABITUALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
NÃO INCIDÊNCIA.
1. Ressalvada pessoal compreensão pessoal diversa, 
uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o 
writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de 
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem 
ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 
teratologia.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC 201027/MG  Habeas corpus 2011/0061211-3  6ª T. 
 Rel. Min. Nefi Cordeiro  j. 18/06/2014);

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO 
EXTERNO. FALTA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO 
SUBJETIVO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PRÉVIO WRIT. VIA 
INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A AGRAVO 
EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 
WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Mostra-se inadequado e descabido o manejo de habeas 
corpus em substituição a agravo em execução cabível.
2. É imperiosa a necessidade de racionalização do writ, a bem de 
se prestigiar a lógica do sistema recursal, devendo ser observada 
sua função constitucional, de sanar ilegalidade ou abuso de poder 
que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. 
Ausente ilegalidade manifesta, não deve ser conhecido o habeas 
corpus substitutivo de recurso cabível.
3. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser 
reconhecida. O Magistrado da execução analisou o mérito do 
condenado e entendeu incabível a concessão da benesse do 
trabalho externo, pela falta do requisito subjetivo "preenchidos os 
requisitos necessários haverá disponibilização de empresas, com 
as quais possuem contrato para alocação de mão-de-obra 
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carcerária, e não como o sentenciado pleiteia, trabalhar na própria 
empresa". Trata-se de matéria de fato, não de direito, e a inversão 
do decidido depende de um exame amplo e profundo da conduta 
carcerária do apenado.  Irrepreensível, portanto, o aresto que 
indeferiu liminarmente o prévio habeas corpus impetrado perante 
o Tribunal de origem.
4. Habeas corpus não conhecido."
(STJ  HC 289724/SP  Habeas corpus 2014/0046543-9  6ª T.  
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura  j. 20/05/2014).

Além disso, a análise do acerto ou do desacerto da decisão 

judicial, que reconheceu a prática de falta grave, demandaria incursão no 

acervo fático-probatório do procedimento instaurado na Origem, o que não 

pode ser feito em sede de "habeas corpus". Nesse sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. 
RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA 
CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 
CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA 
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO 
PROVIDO. I  No caso concreto, para se chegar à conclusão 
pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o 
incurso no acervo fático-probatório, o que é incabível na 
estreita via eleita. II  Nos termos do art. 67 do Código Penal, no 
concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se 
do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso 
sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a 
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a 
compensação pleiteada. Precedentes. III  Recurso ordinário ao 
qual se nega provimento."
(STF  RHC 120677/SP  2ª T.  Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski  j. 18.03.14);

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE 
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A inépcia da inicial e 
sua apreciação na via estreita do habeas corpus exige a 
demonstração, de plano, de flagrante ilegalidade ou abuso de 
poder, prima facie evidente na denúncia oferecida, de tal sorte 
que não reclame a apreciação do acervo probatório. 
Precedentes: HC 107839, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011; HC 
102730, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 
julgado em 08/02/2011; HC 104271, Relator(a): Min. AYRES 
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010. 2. A atipicidade 
da conduta e a ausência do elemento subjetivo do tipo também se 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 4.113  -  Habeas Corpus n. 0078633-06.2015.8.26.0000   8

exige demonstráveis de plano para acolhimento do habeas 
corpus, exceto em casos excepcionais e teratológicos, onde o 
revolvimento das provas dos autos de origem seja 
despiciendo. Precedentes: HC 104385, Relator(a): Min. MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011; RHC 
103354, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
21/06/2011; HC 90017, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007. 3. In 
casu: (i) o impetrante postula o trancamento da ação penal sob a 
alegação de que o único fato a embasar a denúncia seria 
participar o paciente, como sócio, de duas sociedades 
empresárias, tendo uma delas recebido repasse da Petrobras S/A 
(Canecão Promoção de Eventos Ltda.), enquanto a outra teria 
débitos com a seguridade social (Canecão Promoções e 
Espetáculos Teatrais S/A); (ii) o art. 299 do Código Penal 
incrimina expressamente a conduta de “Omitir, em documento 
público ou particular, declaração que dele devia constar”, sendo 
inviável subtrair às instâncias ordinárias a apreciação dos 
elementos fáticos configuradores do delito. 4. Ordem denegada."
(STF  HC 109308/RJ  1ª T.  Rel. Min. Luiz Fux  j. 28.02.12);

"Habeas corpus. Processual penal. Alegada insuficiência de 
provas quanto à materialidade do delito praticado. Pleito de 
absolvição do paciente. Impossibilidade. Inviabilidade de 
reexame de fatos e provas na via estreita do writ. 
Precedentes. Inexistência de auto de apreensão do 
entorpecente. Fato que não invalida a condenação criminal do 
paciente. Precedentes. Ordem denegada. 1. A pretendida 
absolvição do paciente sob o argumento da insuficiência de 
provas quanto à materialidade do delito praticado demanda o 
revolvimento do acervo fático probatório, o que não se 
admite em sede de habeas corpus. 2. Padece de plausibilidade 
jurídica a tese da impetrante de que a ausência do auto de 
apreensão dos entorpecentes invalidaria a condenação criminal 
do paciente, pois a Suprema Corte já se manifestou no sentido de 
que “a ausência do auto de apreensão do produto não 
compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que 
falar em nulidade da condenação por esse fato” (HC nº 
119.464/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, 
DJe de 25/2/14). 3. Ordem denegada."
(STJ  HC 122436/RS  1ª T.  Rel. Min. Dias Toffoli  j. 
23.09.14).

Sem se descurar das considerações acima, importa, em 

nome dos princípios da ampla defesa e da fungibilidade recursal, analisar a 

possibilidade de "habeas corpus" de ofício. 

Nenhuma ilegalidade manifesta se constata na decretação, 

pelo Juízo de Origem, da regressão do regime prisional do paciente. De 
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acordo com as informações prestadas:

"Em atenção ao ofício 'habeas corpus' supra mencionado, em que 
figura como paciente SÉRGIO AUGUSTO MAGALHÃES 
BARBOSA, tenho a honra de prestar as seguintes informações:
O paciente, condenado a penas que totalizam 08 anos de 
reclusão, pelo cometimento de tráficos ilícitos de drogas e 
associação para o tráfico ilícito de drogas, encontra-se cumprindo 
pena na Penitenciária de Osvaldo Cruz-SP, em regime fechado, 
descontando pena privativa de liberdade com término previsto 
para 12.10.2019, cujo cumprimento se iniciou em 29.11.2011.
Durante a saída temporária de Natal/2014 a Ano Novo/2015, o 
paciente praticou falta disciplinar de natureza grave, uma vez que 
desobedeceu a Portaria n. 01/2014, expedida em 18.11.2014, 
ausentando-se indevidamente de sua moradia, conforme relatório 
emitido pelo sistema de Acompanhamento de Custódia 24 horas.
A falta disciplinar de natureza grave, praticada durante a saída 
temporária de Natal/2014 e Ano Novo/2015, restou devidamente 
configurada no procedimento disciplinar, tendo a administração 
providenciado a regular oitiva do paciente  realizado nos termos 
do Comunicado CG 231/2007 da Corregedoria Geral da Justiça  
inclusive com acompanhamento durante o procedimento 
disciplinar por defesa técnica (Dr. Emerson Augusto Correia 
Passionoto  OAB/SP 125.331), sendo preservadas a ampla 
defesa e o contraditório e inobservadas nulidade ou 
irregularidades capazes de levar à sua contaminação (doc. 01). 
[...]
Em 17.04.2015, este Juízo determinou a regressão do paciente 
ao regime fechado, uma vez que a conduta do paciente 
caracterizou falta grave, até porque não demonstrou senso de 
responsabilidade de sujeição às normas, descumprindo as 
condições estabelecidas pela Portaria que regulamentou o 
benefício, sobretudo no tocante ao monitoramento eletrônico, 
saindo do perímetro permitido. [...]"

(Informações, fls. 67/68).

Das cópias do procedimento instaurado para a apuração de 

falta grave, foram ouvidos diversos agentes de administração penitenciária, 

os quais aduziram que o reeducando foi advertido, quando da saída 

temporária, de que não poderia sair da sua residência (fls. 88/91), e o 

documento de fls. 79, assinado pelo réu, confirma que ele foi cientificado 

formalmente disso (a despeito da alegação em contrário por ele 

apresentada, fls. 92).

Com relação à aptidão da conduta imputada ao paciente, 

para o fim de configurar falta disciplinar de natureza grave, já se decidiu:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

1ª Câmara Criminal Extraordinária

Voto n. 4.113  -  Habeas Corpus n. 0078633-06.2015.8.26.0000   10

"AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar 
de natureza grave, prevista nos artigos 50, inciso VI, e 39, 
inciso V, ambos da lei 7.210/84. Descumprimento de ordem 
de recolhimento ao endereço declinado durante a saída 
temporária de Natal, detectado por sistema de 
monitoramento de tornozeleira eletrônica. Recurso 
desprovido."
(TJSP - Agravo de execução penal n. 7007189-94.2015.8.26.0482 
- 15ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Carmargo Aranha 
Filho - j. 12/11/2015);

"Habeas Corpus  Execução Penal  Insurgência contra a r. 
decisão que "revogou o regime semiaberto" em virtude do 
cometimento de falta disciplinar de natureza grave, 
consistente no desrespeito ao perímetro permitido para o 
gozo de saída temporária  Alegação de defeito na 
tornozeleira eletrônica  Inadmissibilidade  Os incidentes de 
execução penal desafiam recurso específico à sua 
impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não 
se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação 
processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que 
exsurge imperioso indeferir-se o seu processamento. 
Precedentes. Habeas corpus liminarmente indeferido."
(TJSP - Habeas corpus n. 0071064-51.2015.8.26.0000 - 13ª 
Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Moreira da Silva - j. 
05/11/2015);

"AGRAVO EM EXECUÇÃO  Descumprimento de condição do 
regime semiaberto, durante saída temporária  Não 
ocorrência da falta  Sanção desproporcional  Pedido de 
absolvição  IMPOSSIBILIDADE  Sentenciado devidamente 
orientado quanto ao uso da tornozeleira e às condições 
impostas pelo Juízo "a quo"  Falta disciplinar devidamente 
apurada e configurada  Sanções constantes dos incisos do 
parágrafo único do art. 146-C, da LEP se coadunam com as 
sanções atinentes à prática de falta grave  Negado 
provimento ao agravo." 
(TJSP - Agravo de execução penal n. 7007176-95.2015.8.26.0482 
- 3ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Ruy Alberto Leme 
Cavalheiro - j. 01/09/2015).

Assim, a conduta atribuída ao sentenciado prestava-se, 

suficientemente, para configurar falta disciplinar de natureza grave, 

verificando-se, ademais, a inadequação da via eleita para se recorrer contra 

o seu reconhecimento.

Com essas considerações, julgo prejudicado em parte o 
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presente "habeas corpus", e, no mais, não conheço da ordem 

impetrada.

É como voto.

AIRTON VIEIRA
Relator

[Assinatura digital]
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