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EXECELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO MELLO, RELATOR DA 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 44, DO EXCELSO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

Nesse sentido, é essencial enviar desde os níveis mais altos 

do governo e da administração de justiça uma mensagem 

institucional de respaldo ao uso racional da prisão 

preventiva, e ao respeito do direito à presunção de 

inocência (Relatório sobre o Uso da Prisão Preventiva da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, publicado 

em setembro de 2017). 

 

 

 

Ação Declaratória de Constitucionalidade nº  44 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

representada neste ato pelos Defensores Públicos infrafirmados, do NÚCLEO 

ESPECIALIZADO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA e do NÚCLEO DE SEGUNDA 

INSTÂNCIA E TRIBUNAIS SUPERIORES, na defesa dos interesses de TODAS AS 

PESSOAS PRESAS QUE TENHAM DIREITO A NÃO SEREM CONSIDERADAS 

CULPADAS, BEM COMO DE NÃO SEREM PRESAS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, 

vem atuando como órgão interveniente na condição de AMICUS CURIAE, para o fiel 

cumprimento de sua missão institucional, e, ainda, com fundamento no disposto no 

art. 4º, I, V, VIII, X, XI, XIV e XVII da Lei Complementar 80/94, artigo 283, do Código 

de Processo Penal, e artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apresentar 

MANIFESTAÇÃO DEFENSORIAL nos seguinte termos:  
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1. No dia 17.02.2016, o pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

possibilidade de prisão após o esgotamento das instâncias ordinárias, no 

bojo do Habeas Corpus nº 126.292.  

 

2. Antevendo um quadro de ilegalidades e arbitrariedades perpetradas contra 

a grande massa de pessoas processadas criminalmente no país, que, de fato, 

instalou-se, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a 

presente Ação Declaratória de Constitucionalidade, argumentando pela 

constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, pois guarda 

estrita observância ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 

 

3. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que tem como uma de suas 

funções institucionais a defesa criminal da população vulnerável em todos 

os graus de jurisdição, visando assegurar o exercício pleno de seus direitos 

e garantias fundamentais (artigo 4º, incisos I e XVII, da Lei Complementar nº 

80/94) e, considerando que a maioria dos presos é atendida através dos 

serviços da Defensoria Pública estadual – haja a vista a miséria da 

população processada criminalmente1 - e o estado de São Paulo concentra 

1/3 da população carcerária desta república, resta claro que a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo é aquela que prioritariamente atua em maior 

grau para defesa dos direitos da população processada criminalmente em 

todo o país, ingressou como amicus curiae, afim de contribuir com o 

julgamento da presente ação, principalmente para trazer os efeitos prático 

de eventual medida contrária, bem como estampar os reais atingidos com o 

julgamento da ação.  

 

                                                           
1 Transformando em números tal realidade e trazendo os dados do Infopen de 2017, temos que “64% 
da população prisional é composta por pessoas negras. Na população brasileira acima de 18 anos, em 
2015, a parcela negra representava 53%, indicando a sobre-representação deste grupo populacional 
no sistema prisional”. Em termos de escolaridade, 90% não possui sequer o ensino médio 
completo. (Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf. Acessado em 
05.04.2018, às 20h04min). 
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4. A presente ação, que contava com pedido de medida cautelar para 

suspender a execução antecipada da pena, foi apresentada para julgamento 

em conjunto com a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 43, ajuizada 

pelo Partido Ecológico Nacional. 

 

5. No dia 05.10.2016, esse pedido restou indeferido por 6 votos a 5, vencidos 

os Ministros Marco Aurélio (Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, 

Celso de Mello e, em parte, o Ministro Dias Toffoli. 

 

6. No dia 04.04.2018, depois de 02 anos, 01 mês e 17 dias da decisão proferida 

em sede do Habeas Corpus nº 126.292, em 17.02.2016, e mais de 13.887 

acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo que invocaram o referido 

habeas corpus em sua fundamentação2 para decretação dessa prisão em 

segunda instância, o pleno do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, 

reforçou a tese de possibilidade de prisão após o esgotamento das instâncias 

ordinárias. 

 

7. Ocorre que, em que pese tal fato, a referida decisão do STF, bem como a 

própria medida cautelar proferida nesta ADC, não mais comporta maioria. 

Isso porque o Ministro Gilmar Mendes, antes favorável à execução 

provisória da pena antes do trânsito em julgado, mudou o entendimento e 

acompanhou posição intermediária no Habeas Corpus nº 152.752, no 

sentido de que a execução provisória da pena seria permitida após o 

julgamento do recurso especial criminal pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

8. Outrossim, a Ministra Rosa Weber, também no julgamento do Habeas 

Corpus nº 152.752, bem como em todos os julgados posteriores ao Habeas 

Corpus nº 126.292, vem reafirmando seu entendimento de que não seria 

                                                           
2 Dados extraídos de pesquisa livre de jurisprudência, no sítio eletrônico do TJ/SP, através da 
utilização do termo “hc n. 126.292”, no período mencionado.  
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permitida a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, 

contudo, não julgaria conforme seu entendimento, mantendo-se a decisão 

colegiada proferida neste referido writ, o que só seria revisto quando do 

julgamento das ADC’s 43 e 44, já relatadas e com pedido de inclusão em 

pauta. 

 

9. Ocorre que, como se tem visto, tais decisões proferidas em sede de 

habeas corpus individuais tem tido efeito erga omnes pelos tribunais de 

segunda instância e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, a 

violação à garantia constitucional da presunção de inocência, fruto do 

entendimento da maioria dos Ministros quando do julgamento do HC 

126.292 em fevereiro de 2016, tem sido aplicada pelas instâncias inferiores 

automaticamente, como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes, no último 

dia 4, quando do julgamento do HC 152.752: 

 

 “Essa possibilidade [prisão após decisão em segunda instância] tem 
sido aplicada pelas instâncias inferiores automaticamente. Para 
todos os casos e em qualquer situação, independente da 
natureza do crime, da sua gravidade ou da pena. (...) Sempre 
dissemos que a prisão seria uma possibilidade jurídica, não uma 
obrigação.” 

 

10.  Tal fato se confirma na medida em que 13.887 mandados de prisão foram 

expedidos pelo Tribunal de Justiça paulista após o acórdão de segundo grau 

no período compreendido entre 18.02.2016 e 04.04.2018, com fundamento 

em um único habeas corpus, qual seja, o HC nº 126.292 e, agora, fatalmente 

a mesma inclinação geral e abstrata dar-se-á ao Habeas Corpus nº 152.752. 

 

11. Tais decisões são carregadas de grave insegurança jurídica, na medida em 

que, como se vê, não é mais esse o entendimento que prospera na Suprema 

Corte, fato que se agrava com a abstrativização que se toma os julgados nas 

decisões proferidas pelas instâncias inferiores e, agora, materializada em 

uma situação absolutamente disforme da realidade subjetiva daqueles que 

processados na seara criminal, pois, com a inevitável fundamentação no 
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Habeas Corpus nº 152.752, que tomaram para si as instâncias inferiores, 

continuarão condenando ao cárcere a população pobre, nas masmorras 

medievais superlotadas e ausentes de qualquer direito e garantia 

fundamental, que formam nosso sistema penitenciário, como exemplifica-se 

a partir das fotos abaixo trazidas da realidade paulista. 

 

12. Nesse diapasão, essa insegurança atinge em grande monta o estado de São 

Paulo, que se destaca como a unidade federativa que mais detém presos sob 

sua custódia. Segundo dados do Infopen de junho de 2016, o estado de São 

Paulo possuía 240.061 presos em suas 168 unidades prisionais e, 

consequentemente, é o estado com maior número de pessoas processadas 

criminalmente, tanto que a Defensoria Pública de São Paulo é responsável 

por 1/5 dos habeas corpus impetrados no STJ e STF3.  

 

13. Tal fato confirma que a afronta ao art. 283, CPP, e ao art. 5º, LVII, CF, não 

atinge, em larga escala, pessoas acusadas de crimes referidos como de 

“colarinho branco”, diversamente do que já foi ventilado por alguns dos 

Ministros do próprio STF e pela mídia. Muito pelo contrário, a esmagadora 

maioria das pessoas atingidas por essa violação são pessoas pobres, clientela 

cativa da persecução penal, dentre as quais em sua maioria são atendidas 

pelas Defensorias Públicas do país. 

 

14. Recorda-se que, desde a petição de ingresso como amicus curiae, destacou-

se que, de acordo com dados de 2015 compilados pela própria Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, através do seu Núcleo de Segunda Instância 

e Tribunais Superiores com atuação em Brasília, verificava-se que, em sede 

de habeas corpus julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, o índice de 

concessão da ordem em benefício do paciente é, em média, de 50% do 

total de impetrações, ou seja, cerca de 4.000 pessoas a cada ano tem seus 

                                                           
3 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-out-05/presuncao-culpa-stf-antecipar-50-mil-
prisoes-ano. Acessado em: 06.04.2018, às 13h20min. 
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direitos efetivados através de decisões favoráveis, tendo em conta o número 

total de impetrações anual em torno de 8.000 ações, incluindo situações de 

diminuição de pena, alteração de regime, absolvição e outros benefícios. 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o índice de concessão de ordem 

total ou parcial varia, em média, entre 10 e 20% das impetrações.  

 

15. Tais dados não se alteraram muito no ano de 2017, o que demonstra que as 

decisões de segundo grau continuam a não observar a jurisprudência das 

Cortes Superiores. Nesta toada, o respeito à garantia constitucional da 

presunção de inocência seria instrumento impeditivo de milhares de 

injustiças. De acordo com dados estatísticos compilados também pelo 

Núcleo de Segunda Instância e Tribunais Superiores da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo no ano de 2017, foram recebidas 19.411 

intimações. Tais intimações apontam média anual de 26% de decisões 

liminares concessivas de ordem em sede de habeas corpus impetrados 

somente pela DPSP no STJ. Em relação a decisões de mérito concessivas 

de ordem, tal percentual sobe para 44% em 2017, o que significa que  

8.552 pessoas estavam cumprindo pena de maneira ilegal.  

 

16. Somente em agosto de 2017, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

recebeu 4.025 intimações do STJ relativas a habeas corpus impetrados por 

ela, dos quais 1.214 foram concessivos de ordem, seja em sede liminar, no 

mérito (concessiva ou de ofício), ou seja, 1214 pessoas estavam 

cumprindo pena de maneira ilegal. 

 

17. Ainda no sentido de expor a temeridade no início de execução da pena a 

partir das decisões de instâncias ordinárias, é preciso destacar pesquisa 

realizada pela Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ) com apoio do 

Instituto dos Advogados de São Paulo (Iasp)4, que analisou os julgamentos 

                                                           
4 Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/estudo-camaras-criminais-tj-sp.pdf  
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de processos criminais em trâmite do Tribunal de Justiça de São Paulo, no 

ano de 2014.  

 

18. Nela conclui-se que a depender da câmara criminal em que for julgado, o 

recurso de um réu tem chances que variam entre 16% e 81% de ter seu 

recurso improvido, ou seja, com o devido respeito, não se pode dizer que 

existe segurança necessária para afastar a presunção de inocência a 

partir da forma como vem sendo feita. 

 

19. Essa variação reflete o óbvio: o desrespeito das decisões de segunda 

instância ao posicionamento dos Tribunais Superiores que, conforme já 

explicitado, reformam grande parte dos acórdãos.  

 

20. E essa situação não é recente, em pesquisa realizada pela FGV – Direito Rio, 

no projeto “Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas Corpus 

nos Tribunais Superiores”5, que traz um recorte temporal entre 2008 e 

2012, indicou-se que, dos habeas corpus impetrados pelas Defensoria 

Públicas, 66,4% deles tem a ordem concedida perante o STJ e 43,2% perante 

o STF, confirmando o que a experiência já indicava, que a segunda instância 

não julga de acordo com os precedentes dos tribunais superiores e, portanto, 

não há qualquer viabilidade de garantir, a partir dela, a segurança necessária 

para o início de cumprimento da pena. 

 

21. Vale transcrever trecho que se encontra na página 60: 

 

A elevada taxa de sucesso das impetrações no STJ deve ser interpretada 
como uma alta taxa de reversão das decisões dos tribunais de 2ª instância. 
Considerando que os temas tratados nos HC’s e RHC’s perante os tribunais 
superiores não são novidades – já tendo sido objeto de diversas decisões – a 
inferência que se pode fazer é no sentido de uma divergência entre as 
decisões dos tribunais de 2ª instância e as do STF e STJ. Esse fenômeno é 
bem claro no STJ, responsável pela alta taxa de reversão das decisões 

                                                           
5 Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/radiografia-habeas-corpus.pdf  
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inferiores, o que permite inferir que o STF é protegido de uma avalanche de 
impetrações graças à atuação do STJ. 

 

22. Com a referida pesquisa é possível ilustrar com clareza a temeridade de 

iniciar a execução a partir de segundo grau. Nela, conta que 52% dos 

habeas corpus impetrados para discutir o regime inicial nos crimes de roubo 

são concedidos no STJ, o que significa dizer que se houvesse início de 

cumprimento de pena a partir das instâncias ordinárias, em mais da metade 

dos casos submetidos ao STJ ou STF haveria excesso de execução e 

cumprimento de uma pena de modo ilegal. 

 

23. Assim, é preciso ter em mente, antes de qualquer julgamento acerca do 

presente pedido, que o respeito à presunção de inocência não se refere 

apenas à “operação lava-jato”, mas, sim, garantia de todo e qualquer cidadão 

e, com isso, sua violação atinge milhares de pessoas todos os anos. 

 

24. Acrescenta-se a essa insegurança jurídica as decisões proferidas pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos6 e o entendimento da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, que vêm, no mesmo entendimento 

atual do Supremo Tribunal Federal, preceituando a necessidade do trânsito 

em julgado para imposição da privação de liberdade. Nessa esteira o 

“Relatório sobre medidas destinadas à redução do uso da prisão preventiva na 

América”, publicado em setembro de 2017, pela Comissão interamericana de 

Direitos Humanos: 

 
O presente relatório concentrar-se-á na análise dos seguintes tipos 
de recomendações: (...) Adotar urgentemente as medidas necessárias 
para diminuir o atraso processual e reverter a alta porcentagem 
de pessoas privadas de liberdade sem uma condenação 

                                                           
6 Corte IDH, Caso Suárez Rosero Vs. Equador, Sentença de 12 de novembro de 1997, Série C, No. 35, 
para.77; Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez e Lapo Iñiguez Vs. Equador, Exceções Preliminares, 
Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 21 de novembro de 2007, Série C, No. 170, para. 103; Corte 
IDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 17 de novembro de 
2009, Série C, No. 206, para. 111; Corte IDH, Caso J. Vs. Peru, Exceção Preliminar, Mérito, Reparações 
e Custas. Sentença de 27 de novembro de 2013, para. 159; Corte IDH, Caso Norín Catrimán e outros 
Vs. Chile, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 29 de maio de 2014, Série C, No. 279, para. 311a. 

mailto:nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br


 

9 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP 01502-000 
Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 281 – nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br   

  
 

transitada em julgado, dentre elas, destinar os recursos necessários 
para tanto (pág. 28). 
 
Em seu Relatório sobre o Uso da Prisão Preventiva, a CIDH 
recomendou aos Estados que intensificassem seus esforços e 
assumissem a vontade política necessária para erradicar o uso da 
prisão preventiva como forma de pena antecipada ou ferramenta de 
controle social. Nesse sentido, é essencial enviar desde os níveis mais 
altos do governo e da administração de justiça uma mensagem 
institucional de respaldo ao uso racional da prisão preventiva, e ao 
respeito do direito à presunção de inocência (Pág. 59). 
 
Adotar as medidas necessárias para assegurar que as pessoas em 
detenção preventiva sejam levadas a julgamento sem uma demora 
indevida. Nesse sentido, a CIDH recomenda aos Estados dar 
prioridade à celeridade na tramitação destes processos, com pleno 
respeito ao devido processo; garantir que os períodos de prisão 
preventiva estejam estritamente ajustados aos limites estabelecidos 
por lei; adotar urgentemente as medidas necessárias para diminuir 
o atraso processual; e reverter o alto percentual de pessoas que 
estão privadas de liberdade sem sentença transitada em 
julgado (Pág 159). 

  

25. Nesta esteira, além da modificação ocorrida no entendimento dos Ministros 

que compõem o STF, o que já serviria de fundamentação para nova 

apreciação cautelar sobre a matéria, a fim de se dar segurança jurídica à 

temática, surge a urgência em face do número de pessoas que são presas 

diariamente, como acima explicitado e transformado em números através 

dos dados extraídos e aqui mencionados. 

 

26. Com isso, havendo um processo em curso, que emana maior segurança 

jurídica aos jurisdicionados, face o controle concentrado de 

constitucionalidade, que lhe é pressuposto, respaldada está a possibilidade 

de atuação de Vossa Excelência, nos termos do artigo 21, incisos IV e V, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

 

27. Não é demais recordar que, em 12.03.2018, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.874, que julga a (in)constitucionalidade de 

dispositivos do decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017 (“indulto 
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natalino”), o Ministro Roberto Barroso, apesar de haver uma medida 

cautelar proferida pela Ministra Carmen Lúcia durante o recesso forense e 

outra de sua própria lavra confirmando a liminar proferida pela Presidenta 

do Tribunal, fundamentando-se na não inclusão em pauta para 

julgamento pelo Plenário e, em razão da insegurança jurídica que 

advinha de tal fato, proferiu nova medida cautelar, a fim de se 

estabelecer critérios para concessão do indulto natalino de 2017. Note-se: 

 

“(...)2. Sucede que, em razão do congestionamento da pauta do 
Plenário, a matéria não pôde ser incluída para discussão ainda 
no mês de março. No entanto, desde que ratifiquei a decisão 
cautelar, foram protocoladas manifestações e realizadas 
audiências nas quais se alertou para os impactos que a decisão 
tem provocado sobre o sistema penitenciário. O argumento 
trazido a este tribunal é o de que a suspensão completa dos 
dispositivos impugnados, na forma como a medida cautelar se 
encontra, impede a concessão de indulto de maneira mais 
abrangente do que o necessário para a proteção dos valores 
constitucionais afetados pelo decreto. Nessa linha, a Defensoria 
Pública do Estado do Rio de Janeiro, já admitida no feito na condição 
de amicus curiae, recentemente postulou a adoção de soluções 
alternativas, que permitam a concessão do benefício em algumas 
hipóteses, de forma a se diminuir a pressão dentro do sistema 
penitenciário.     3. A situação das penitenciárias brasileiras, de 
fato, não pode passar ao largo da análise do presente caso. Todo 
e qualquer impacto produzido por decisões judiciais sobre o 
sistema penitenciário deve ser considerado com particular 
cuidado pelo julgador. Assim sendo, diante do atraso na submissão 
da cautelar ao plenário – por compreensíveis razões, como registrei 
acima –, convenci-me da necessidade de antecipar a decisão que 
desejava previamente submeter ao plenário (...) (Grifos nossos). 

 

28. Além dos números e ponderações trazidas acima, gostaríamos de trazer 

algumas imagens7 desse hiperencarceramento no estado de São Paulo 

para contribuir com a reflexão do exmo. Relator acerca da matéria. Tais 

imagens foram documentadas pelo Núcleo Especializado de Situação 

                                                           
7 Imagens foram desfocadas para preservar as pessoas. 
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Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo quando da 

realização de inspeções em unidades prisionais. 

 

 

 

 

(Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP8 - 23 de fevereiro de 2018) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 A capacidade do estabelecimento é para 689 pessoas, mas atualmente existem 1809 pessoas 
presas, ou seja, a taxa de ocupação é de 263%, conforme dados extraídos do site 
http://www.sap.sp.gov.br/ 
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(Pessoas vivendo em banheiros – 10 de novembro de 2017 - Centro de 

Progressão Penitenciária de Valparaíso/SP9) 

 

 

 

 

                                                           
9 A capacidade do estabelecimento é para 691 pessoas, mas atualmente existem 1541 pessoas 
presas, ou seja, a taxa de ocupação é de 223%, conforme dados extraídos do site da Secretaria da 
Administração Penitenciária. 

mailto:nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br


 

13 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP 01502-000 
Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 281 – nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br   

  
 

 

 

 

 

 

(Faltam dezenas de camas e colchões  - abril de 2017 - Centro de Detenção 

Provisória Chácara Belém I, São Paulo/SP10) 

 

 

 

                                                           
10 Capacidade da Ala de Progressão em tal unidade é para 110 pessoas, mas atualmente existem 366 
pessoas presas, ou seja, a taxa de ocupação em tal ala é de 333%, segundo 
http://www.sap.sp.gov.br/ 
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(Centro de Detenção Provisória de Pinheiros I – 28 de setembro de 201711) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Capacidade da unidade prisional é para 521 pessoas, mas atualmente existem 1606 pessoas 
presas, ou seja, a taxa de ocupação é de 308%, segundo site http://www.sap.sp.gov.br/ 
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29. Nessa toada, a Defensoria Pública de São Paulo, considerando o enorme 

reflexo que a insegurança jurídica gerada pelas referidas mudanças 

acarretará para as pessoas por ela defendida, apresenta a presente 

manifestação no sentido de corroborar e subsidiar julgamento de pedido 

liminar, ou mesmo o julgamento do mérito de ambas as ações diretas de 

constitucionalidade nº 43 e 44.  

 

De São Paulo para Brasília, 10 de abril de 2018. 

 

       RAFAEL RAMIA MUNERATTI 

Defensor Pu blico do estado de Sa o Paulo 

Nu cleo Especializado de Segunda Insta ncia e Tribunais Superiores 

 

LEONARDO BIAGIONI DE LIMA 

Defensor Pu blico do estado de Sa o Paulo 

Coordenaça o do Nu cleo Especializado de Situaça o Carcera ria 

 

THIAGO DE LUNA CURY 

Defensor Pu blico do estado de Sa o Paulo 

Coordenaça o do Nu cleo Especializado de Situaça o Carcera ria 

 

 

MATEUS OLIVEIRA MORO 

Defensor Pu blico do estado de Sa o Paulo 

Coordenaça o do Nu cleo Especializado de Situaça o Carcera ria 
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