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UMA HOMENAGEM ESPECIAL

Gostaria de pedir licença ao meu ilustre leitor e fazer um agradecimento que, 
apesar de particular, é muito especial...

Gostaria de agradecer a você, minha querida Má, por tudo o que representa, não 
só em minha vida como também para o resultado deste nosso “filho”.

Como muitos devem saber, o “nosso” Esquematizado surgiu no ano de 2000, 
como um sonho e a concretização de um projeto de vida...

Hoje, depois de 18 anos, com milhares de exemplares vendidos, gostaria de con-
fessar que tudo isso — além das muitas pessoas que, de uma maneira ou de outra, 
contribuíram, inclusive o meu ilustre leitor, fiel e amigo, que constantemente envia 
sugestões — tem a mão de uma pessoa chamada Má.

Todos devem presumir a dificuldade que é “lutar”, diária, diuturna e, também, 
literalmente, durante muitas e muitas noites de estudo, para que o livro continue a 
cumprir o seu relevante papel na vida de muitas pessoas...

Todos podem imaginar os momentos de dificuldade, de esgotamento... que po-
deriam se comparar à luta diária dos concurseiros de nosso país, que se “fecham” ao 
mundo, que se afastam dos entes queridos, que se privam de momentos prazerosos, 
sempre em busca de um sonho muito nobre, de um projeto de vida, marcado por 
horas e mais horas isolados: o concurseiro “guerreiro”, os livros, o quarto, a bibliote-
ca e Deus para nos guiar.

Muitas vezes nos perguntamos, eu inclusive, se tudo está valendo a pena, se 
tanto esforço está valendo a pena, se, pela fragilidade da vida, devemos continuar 
nessa trajetória.

Então, é nesses momentos de dificuldade que vejo a importância que é ter uma 
pessoa como a Má: atrás, para me segurar nos momentos difíceis, projetando-me 
para o sonho; à frente, servindo como força propulsora; e ao lado, me estimulando, 
encorajando, incentivando e entusiasmando...

Posso dizer, então, que tudo isso que o Esquematizado hoje representa tem a 
mão da Má, que nunca deixou de sonhar este nosso sonho.

Muitas horas, muitas noites... Assim, depois de tanta coisa que passamos juntos, 
eu só tenho a lhe agradecer por tudo, Má, especialmente por sua alegria de vida, a 
contribuir para a realização do sonho de muitos e ilustres “concurseiros” que, honro-
samente, acreditaram em “nosso” Esquematizado.

Assim, Má, por tudo e para sempre, o meu muito obrigado por ajudar a manter 
vivo este nosso sonho.

Precisava dividir essa felicidade e berrar para todo mundo que eu te amo 
muuuuuito e, de alguma maneira, te dizer o quanto você é importante nisso tudo e na 
minha vida! Valeu...
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Gostaria de pedir novamente licença ao meu ilustre leitor e fazer mais um agra-
decimento que, apesar de particular, é, também, muito especial...1

Com a graça de Deus (porque ter um filho é uma bênção), eu e a Má esperávamos 
nossa filha para o dia 20 de julho de 2010. Apressadinha como os pais, no dia 25 de 
maio de 2010, a pequena (literalmente, porque prematura) Manoela veio ao mundo.

Realmente, como muitos diziam, a minha vida mudou! Tudo é muito estranho e 
novo. Como é possível que aquele “tesouro” tenha saído da barriga da minha esposa?

Dizem que se parece um pouco comigo, e fico, mais ainda, impressionado. 
Como é a natureza!

E agora, pela primeira vez, estou vivenciando a emoção de ser pai... Que explo-
são de sentimentos! Realmente, o mundo fica paralisado quando eu fico olhando nos 
olhos dela...

Acho que tudo passa a fazer sentido. Tanta luta diária, tantas noites sem dormir 
(escrevendo, atualizando os livros, em solitário enclausuramento), tantos sonhos so-
nhados... Agora tudo passa a ter um significado: consigo entender o verdadeiro sen-
tido do amor incondicional dos pais pelos filhos...

Realmente, a atualização deste ano exigiu muito. Foram dois meses trabalhando 
quase 20 horas por dia. A pequena Manoela não entendia o que estava acontecendo. 
Desde que ela nasceu estávamos grudados. Falava para ela sobre a minha missão e o 
compromisso que tenho com os meus ilustres “guerreiros” concurseiros. Não sei se 
ela entendia... Explicava para ela que o papai logo voltaria a brincar. Que loucura isso 
tudo... Que dualidade. Que dificuldade.

Muitas vezes, de madrugada, beijava a Manu e a Má e era como se aquilo me 
desse mais forças. Quando parecia que não conseguiria mais, eu pensava nas duas... 
pensava nos meus leitores e no que passam nessa fase tão difícil da vida. Pensava na 
minha responsabilidade e em cada aluno que vejo renunciando a tantas coisas.

1 Texto escrito para a 15.ª ed. (02.02.2011). A Manu tinha 8 meses de idade. Hoje está com 9 anos...
Toda a emoção daquele momento renova-se a cada dia. A dualidade, as dificuldades são as 
mesmas (ou parecem aumentar). A certeza de que tenho uma missão na vida, qual seja, ajudar na 
realização de sonhos, fica mais forte a cada dia e no contato com os guerreiros do Brasil. Por isso 
continuo, firme e forte, tentando equilibrar essas forças que parecem antagônicas, mas que, no 
fundo, se somam e contribuem para o sucesso de todos!

MAIS UMA HOMENAGEM ESPECIAL1
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8 Direito Constitucional Esquematizado Pedro Lenza

Dizem que todo ser humano tem de plantar árvores, escrever livros e ter filhos. 
De fato, isso tudo já fiz, mas, se soubesse, decididamente, teria invertido a ordem!

Escreverei mais livros (essa é a minha missão!) e plantarei mais árvores. Mas, 
para ser sincero, o que penso mesmo é ter mais um filho.2 E aconselho: não deixem 
que os projetos (muitos profissionais) sejam a única prioridade da vida. Ao lado de 
pessoas queridas, continuemos a sonhar os sonhos sonhados e, assim, a realizar os 
projetos idealizados. Sejamos felizes! A vida é curta... Obrigado, Manu, por dar sen-
tido a isso tudo. Obrigado, Má, por ter me “dado” a Manu e por estar ao meu lado, 
sempre acreditando nesse nosso sonho.

2 Confira os textos seguintes: “Uma nova homenagem especial” e “Mais uma nova homenagem especial”.
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UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL1 

Mais uma vez, gostaria de pedir licença ao meu querido leitor para trazer uma 
nova e justa homenagem especial...1

Quando abri o meu coração em homenagem feita à Manoela, que mudou as nos-
sas vidas, escrevi que, depois de plantar árvores, escrever livros e ter um filho, pen-
sava, mesmo, era em ter mais um filho.

Três anos depois, Max vem ao mundo, trazendo muita alegria e emoção para 
todos nós.

É impressionante como ele (o nosso querido Macão) olha dentro do meu olho e, 
no olhar, traduz o sentimento do amor...

Tenho dito que o Max ou a Manu serão os atualizadores do NOSSO Esquemati
zado, afinal todos sabem qual é a minha missão de vida (ajudar a realizar sonhos!). 
Não sei se irão para o mundo do direito... Contudo, tenho certeza de que os dois já 
têm a absoluta noção do que significa o Esquematizado em nossas vidas e nas vidas 
das pessoas, dos “guerreiros concurseiros” do Brasil.

Mesmo pequeno, com menos de um ano de idade, parecia que o Max entendia o 
que estava acontecendo. Sempre que eu dava uma parada no processo de atualização, 
ele, com a sua alegria, vinha me beijar e me incentivar.

Nesse período (foram quase 3 meses, trabalhando em média mais de 10 horas 
por dia), o mais difícil era ter que pedir para a Má segurar as pontas, buscando mini-
mizar a ausência do papai... Em alguns momentos, desesperado em vê-los em casa, 
durante o mês de janeiro, todos em férias, cheguei a pedir para a Má viajar com eles 
à praia. Como era complicada a despedida.

E, para piorar, a Manu, já com 3 anos, perguntava: “papai, você vai junto?”. Em 
uma das várias vezes que falei que não poderia ir, sentei em frente ao computador e 
“travei”. Tremia... Não conseguia escrever uma linha. Foi quando, incentivado pelos 
milhares de seguidores das redes sociais, larguei tudo e fui correndo ver a minha 

1 Texto escrito para a 18.ª ed. (20.02.2014). O Max tinha 8 meses de idade (curiosamente, a mesma 
idade da Manu quando lançamos a 15.ª ed., já que ambos são de maio e com diferença de 3 anos). 
Hoje, o Macão está com 6 anos. Também devo reconhecer que toda emoção daquele momento 
renova-se, ou potencializa-se, a cada dia. Quando esse texto foi escrito, o Tommy ainda não havia 
nascido. Sem dúvida, fato marcante para mais uma nova homenagem especial...
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10 Direito Constitucional Esquematizado Pedro Lenza

“turminha”. Que emoção! Lembro que paramos na estrada para comer pastel. Como 
era bom estar com eles, o simples fato de estarmos juntos. Foi mesmo energizante 
aquele final de semana (aqui agradeço aos amigos do Brasil pela força).

Pois bem, como todos sabem, a primeira edição do NOSSO Esquematizado foi 
publicada no ano 2000. Já são vários anos de constante e pessoal aperfeiçoamento do 
trabalho. Já são muitas horas de enclausuramento. Percebi que o Esquematizado, e 
não poderia ser de outra maneira, faz parte das nossas vidas. É como se fosse mais 
um dos nossos “filhos” e, assim, a “turminha” se solidifica: Má, Manu, Max, o NOSSO 
Esquematizado e, agora, para completar, o Puffeiro (o cachorrinho que o Papai Noel 
trouxe para a Manu no último Natal...) e a Chachinha, uma maltês pela qual a Manu 
se apaixonou durante esse processo das atualizações (Puffeiro tem dormido no meu 
cunhado, rs.!).

Vivemos o livro e lutamos para que ele continue a servir de ferramenta, ajudan-
do na realização de sonhos... (com certeza, o meu leitor percebe que eu não consigo 
delegar o trabalho de atualização, por mais dolorido e desgastante que seja...).

E o Max, o que significou nisso tudo? Sem dúvida, a confirmação de que o amor 
não se divide, mas se soma, se fortalece, se potencializa, enfim se solidifica a cada 
dia. É impressionante o sentimento que percebo em seu olhar. Macão, você é muito 
especial e obrigado por ter vindo para somar.

Má, então, novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me “dado” a 
Manu e o Max e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de todos nós. “Tur-
minha”, AMO vocês...
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MAIS UMA NOVA HOMENAGEM ESPECIAL1

Novamente, gostaria de pedir licença aos meus queridos leitores para trazer 
mais uma nova e justa homenagem especial...1

Como muitos perceberam, esta mensagem está sendo escrita para a 19.ª edição, 
no ano de 2015, mais precisamente, no dia 20.06.2015, data de seu fechamento.

Hoje, o Tommy está fazendo 5 meses de vida. Uma alegria que chegou no meio 
do trabalho de atualização, tornando este, certamente, mais leve.

Nesses 15 anos de existência do livro, em nenhum momento levei tanto tempo 
para atualizá-lo. Foram 6 meses. Hoje, neste momento, até me assusto ao ver o 
Tommy já entendendo tudo com um simples olhar.

Pensando bem, o susto é maior quando vejo que o tempo passou e a vida ao 
nosso redor não parou. Por isso, sem dúvida, os sentimentos despertados pela chega-
da da Manu e do Max potencializam-se.

Agora, com 3 filhos e vivendo o livro com eles, tenho certeza de que este com-
põe as nossas vidas.

Outro dia, nesta reta final, quando disse que tinha acabado o trabalho de revisão, 
a Manu deu um berro de alegria misturado com alívio: “acabou, Papai?” “Podemos 
viajar agora?” “Podemos brincar mais?”.

Realmente, é bastante complicado. Mas temos que procurar encontrar um equi-
líbrio para, juntos, avançarmos neste grandioso projeto de vida, aliás, uma decisão 
tomada há 15 anos!

Certamente, Manu e Max sabem o valor do Esquematizado. Certamente, cada 
um, do seu modo, sabe que lutamos para ajudar milhares de “guerreiros” do Brasil.

E vou dizer uma coisa: tenho absoluta certeza de que o Tommy, aqui homenagea-
do, também já entendeu tudo. Eu trabalhar em casa, no processo de atualização, faz 
com que eles se integrem nessa intensa rotina. Muitas vezes, na correria do dia, 
Tommy ficava no meu colo, vendo-me escrever. Isso mesmo, escrevia enquanto ele 
estava no meu colo, pois a Má estava com o Max (de 2 anos completados em maio) e 
a Manu (de 5, feitos no mesmo mês), que também queriam atenção (e olha que tenho 
de reconhecer a extraordinária ajuda da Má e, também, da Vovó Tina e da Tia Lili).

1 Texto escrito para a 19.ª ed. (20.06.2015).
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12 Direito Constitucional Esquematizado Pedro Lenza

Esta, sem dúvida, a realidade de muitos, com ou sem filhos, mas sempre encon-
trando espaço na vida corrida para nutrir o grande sonho.

Devo também dizer que vocês, meus queridos leitores, merecem todo o meu 
respeito, a minha admiração e consideração, pois sei o que passam. Assim, não con-
sigo delegar o trabalho, que faço artesanalmente, pessoalmente e, por isso, nesta 
nova fase da vida (claro, sem contar as inúmeras alterações de atos normativos, juris-
prudência, códigos etc.), o motivo de termos levado 6 meses para a atualização.

Chegamos ao final satisfeitos com o resultado. A nova edição está com 109 no-
vas páginas e Tommy com 5 meses, justificando e dando razão para essa nossa opção 
de vida. E tem algo inexplicável: como ele me olha quando estou por perto. Talvez 
esse seu olhar suplique para que eu termine logo. Mas, no fundo, a paz que me trans-
mite, sem dúvida, reflete a mensagem de que ele sabe a importância disso tudo, es-
pecialmente na vida das pessoas.

É isso. Valeu, amigos do Brasil, por tanto apoio que deram nas redes sociais. 
Tenham certeza de que vocês também foram essenciais. Espero que gostem do traba-
lho final.

Finalmente, este texto não poderia terminar de outra forma, senão exatamente 
como aquele que homenageou o Max, mas, agora, naturalmente, atualizado: “Má, 
novamente e sempre, só tenho que lhe agradecer por ter me ‘dado’ a Manu, o Max e 
o Tommy e, sempre, por estarmos vivendo esse sonho que é de todos nós. ‘Turminha’ 
(agora maior — e acho que levei a sério aquela história de plantar árvores, escrever 
livros e ter filhos), AMO vocês...”.
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À minha mãe, exemplo de vida, guerreira da vida,  
inspiração espiritual para os que a cercam,  
sensibilidade natural, pureza inexplicável  
como o nascer do sol, o meu muito obrigado  
por ter sempre apoiado os meus projetos intelectuais e  
por termos juntos vencido tantos obstáculos...

Ao meu pai, que tanto me ensinou, que tanto me orientou,  
que com certeza também foi o responsável pelas lições 
da vida, obrigado pela força; saiba que o tenho  
eternamente em meu coração...

Aos meus irmãos, por tudo o que representam e  
pelo exemplo de garra, perseverança e alegria de vida...

Ao Felipinho e ao Rafinha, meus sobrinhos, pela renovação de todos esses 
sentimentos...

A todos vocês dedico este trabalho.

A vocês, Má, Manu, Max e Tommy, 
por tudo o que significam em minha vida,  

alegrando-a, energizando-a, abençoando-a; 
pela pureza, preciosidade, ternura,  

meiguice e amor; 
por tanta força e positividade depositadas 

neste meu projeto de vida; 
com carinho, o meu eterno agradecimento.
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Chegamos à 24.ª edição, com muito trabalho e constante preocupação com o 
conteúdo e a precisão das informações. Lá se vão 20 anos de muito esforço e dedica-
ção, sempre pensando em nossos queridos leitores.

O texto está adequado e ampliado considerando as 105 emendas constitucionais 
(nem todas impactam diretamente no texto do livro), 6 emendas constitucionais de 
revisão, 2 tratados ou convenções internacionais que têm força normativa de Consti-
tuição em razão da regra contida no art. 5.º, § 3.º, da CF/88, 56 súmulas vinculantes 
(STF), o Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015, alterada pela Lei n. 
13.363/2016) e as principais decisões do STF até a data de fechamento desta edição. 
Também foram consideradas algumas súmulas e determinados entendimentos firma-
dos pelos demais tribunais superiores: STJ, TST, TSE e STM.

Devemos ressaltar, ainda, algumas leis importantes que vieram no final do ano 
de 2019 e que impactaram a obra, destacando-se: a) Lei n. 13.869/2019 (Nova Lei de 
Abuso de Autoridade); b) Lei n. 13.954/2019 (Altera do Estatuto dos Militares); c) Lei 
n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime); d) Lei n. 13.967/2019 (extingue a prisão discipli-
nar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos 
Territórios e do Distrito Federal).

A partir da 21.ª edição, em razão da necessidade de atualização e aprimoramen-
to da obra e diante da impossibilidade de aumentar o seu número de páginas, decidi-
mos transportar as questões do modelo tradicional para a plataforma on-line. O ma-
terial poderá, inclusive, ser baixado em PDF para o “treino” e segue exatamente o 
mesmo formato das edições anteriores. Na 22.ª edição, a plataforma foi melhorada e 
ampliamos a quantidade de materiais e informações. Nesta edição, seguimos o mes-
mo caminho, sem volta, da plataforma e do “livro vivo”.

Potencializando a pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e já aprovada metodo-
logia, aplicada com sucesso desde a 1.ª edição do NOSSO Esquematizado, introdu-
zimos duas poderosas novidades que passam a constituir material digital exclusi-
vo: a) vídeos ao longo dos capítulos; b) acesso à plataforma on-line. Os vídeos 
servirão de ferramenta para a sedimentação da matéria, destaque dos pontos mais 
importantes, revisão e, em alguns momentos, introdução de conteúdo complementar 
novo; o acesso à plataforma permitirá a ampliação do “treino”.

NOTA DO AUTOR À 24.ª EDIÇÃO
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Zé, Eli, Ciça, Marcelão, Gabriel, Isa, Giselle, parabenizando pelo trabalho da equipe!
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plataforma e o consagrado QRCode.

Sem dúvida, os vários emails que chegam de todo o Brasil e as sugestões rece-
bidas em cursos e palestras têm servido de importante fonte para o enriquecimento 
deste trabalho. Assim, agradeço aos amigos deste nosso grande país.

Com importantes comentários, ricas sugestões e discussões, novamente e sem-
pre, ao amigo Leandro Hissa Dahi, serei eternamente grato. É impressionante 
como o Leandro consegue, a cada nova edição, ajudar a melhorar o NOSSO Es-
quematizado! 

Li, Bruno, Tia Christina, Tio Barreto e, claro, Má, obrigado por terem minimi-
zado o sentimento da Manu, do Max e do Tommy, que não entendiam a minha ausên-
cia... De fato, sem vocês me ajudando, eu não teria conseguido implementar essa ár-
dua tarefa que é a atualização do livro.

Outrossim, durante todo esse tempo, os cursos que já ministramos na TV Justiça 
(“Aula Magna”, “Saber Direito”, “Apostila”) e em alguns tribunais (cursos de capaci-
tação interna — como é rica a experiência de falar para pessoas tão preparadas e que 
atuam diretamente com as questões do direito) serviram para percebermos as tendên-
cias da jurisprudência, que se mostram extremamente importantes àqueles que se 
preparam para concursos públicos.

Nesse particular, declaradamente, agradecemos e homenageamos o extraordi-
nário trabalho do setor de jurisprudência do STF, notadamente a equipe responsável 
pelo “Notícias”, pelo “Informativos” e pelo notável “A Constituição e o Supre-
mo”, compêndio eletrônico lançado pelo STF e desenvolvido pelas Secretarias de 
Documentação e de Informática, em cumprimento a uma das promessas do Ministro 
Nelson Jobim na Presidência; no caso, a de facilitar acesso rápido e preciso às infor-
mações, verdadeiro dever das fontes.

Esperamos que esta obra, em sua nova edição e com as novas ferramentas e 
tecnologias empregadas no livro, continue ajudando os colegas, e, mais uma vez, 
aguardamos as críticas e sugestões. Devo declarar que imperfeições existirão, mo-
tivo pelo qual estarei sempre aberto.

Estamos trabalhando fortemente para o constante aprimoramento do “NOSSO 
Esquematizado”, sempre orando para que todos os ilustres concurseiros, honestos e 
batalhadores, realizem o seu “sonho dourado”.

Saibam que sempre estarei à procura de elementos para ajudá-los nesta fase di-
fícil de suas vidas. Nunca desistam! Sejam sempre fortes! Tenho certeza, e sempre 
falo para os meus alunos, que todos podem... só depende de vocês. Confio plenamen-
te em cada um. Vocês só precisam acreditar em si e se concentrar ao máximo em seus 
objetivos, e tenho fé em Deus que sempre conseguirão o que buscam.
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No final, quando olharem para trás e disserem que valeu o esforço, que atingi-
ram o que buscavam, essa alegria, tenham certeza, será a minha maior recompensa, 
e isso bastará para que eu olhe para trás e também diga: “Pedro, valeu a pena tanto 
esforço neste trabalho...”. Continue firme em sua missão de vida: “ajudar a realizar 
sonhos”.

Amigo, amiga, certamente, 2020 será o seu grande ano! Contem comigo! Agora, 
vamos à luta. Muito boa sorte neste seu projeto de vida e chamem-me para a posse!

Eternamente grato...

São Paulo, 03.03.2020.
Prof. Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP
Visiting Scholar pela Boston College Law School

 pedrolenza@terra.com.br

 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza

 https://www.youtube.com/pedrolenza

 https://www.facebook.com/pedrolenza

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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É com grande satisfação que apresento o livro do jovem e promissor mestrando 
da Faculdade de Direito da USP, Pedro Lenza, intitulado “Direito Constitucional 
Esquematizado”. Escrita numa linguagem clara e direta, a obra destina-se, declara-
damente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, 
e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da 
parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como 
fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações 
buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, 
sem eximir-se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição.

Da leitura amena surge um livro “fácil”, sem ser reducionista, mas que revela, ao 
contrário, um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de auto-
res mais maduros, sobretudo no campo do direito.

Penso, assim, que a obra será de grande valia para a comunidade jurídica. Só 
resta desejar a seu jovem autor todo o êxito que merece.

São Paulo, 24 de novembro de 1999

Ada Pellegrini Grinover

APRESENTAÇÃO À 1.ª EDIÇÃO
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