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Próximo Destino

Dicas para viajar 
com economia (III)

Veja mais dicas para quem quer 
fazer uma viagem mais em conta, 
mas nem por isso menos divertida.

5) Economize na hospedagem: 
Os albergues da juventude, ou hos-
tels, oferecem camas em quartos 
coletivos e são mais econômicos do 
que os hotéis. Além disso, na maio-
ria das vezes, têm um ambiente fa-
vorável para conhecer pessoas de 
diversos países. Há também sites 
como o Airbnb, que oferece reser-
va para residências de pessoas co-
muns. A estadia é paga, mas mais 
barata, pois são os moradores que 
estipulam o valor e não há custos 
operacionais como nos hotéis.

6) Coma onde os moradores lo-
cais comem: Restaurantes menos 
turísticos, onde a própria população 
come, costumam ser mais baratos. 
Quando for escolher um restauran-
te simples, escolha o que tiver mais 
movimento. A comida costuma ser 
melhor e mais fresca do que os res-
taurantes do mesmo nível, mas que 
estão vazios. Se você gosta de gastro-
nomia, pesquise antes da viagem os 
pratos típicos e os melhores restau-
rantes que os servem. É interessante 
prová-los pelo menos uma vez, mes-
mo que o restaurante seja um pouco 
acima do orçamento. Barraquinhas 
de rua são muito econômicas e ofere-
cem comidas locais. Mas lembre-se 
de que, mesmo sendo muito comuns 
em algumas cidades, é preciso ter 
cuidado com a higiene delas.

7) Preze pela sua segurança: Pro-
teja a sua bagagem: coloque cadea-
dos em todos os zíperes e leve um 
para o locker. Evite os golpes: onde 
há turistas, normalmente há pessoas 
pensando em ganhar dinheiro. Pes-
quise sobre os golpes comuns contra 
os viajantes.

ONU aponta reduzido número de defensores 
públicos como um dos motivos da 

superpopulação carcerária no Brasil
A escassez de defensores públicos no 

país prejudica o acompanhamento dos 
processos dos detentos, constituindo 
uma das principais causas da superlo-
tação das prisões brasileiras, atesta re-
latório preliminar do Grupo de Trabalho 
sobre Detenção Arbitrária das Nações 
Unidas, que realizou visita oficial ao país 
em março de 2013. A ampliação do nú-
mero de defensores públicos está entre 
as mais frequentes recomendações feitas 
pelo Conselho Nacional de Justiça duran-
te os mutirões carcerários.

Segundo o relatório, defensores públi-
cos que oferecem assistência legal gratui-
ta podem ter de lidar com até 800 casos 
de uma só vez. “Isso impacta negativa-
mente no direito do detento à equidade 
e julgamento justo. Mesmo nos estados 
da Federação onde há um sistema de 
defensoria pública, comumente as áreas 
rurais não possuem defensores públicos 
para defender os detentos”, informa o 
documento.

Os inspetores da ONU apontam, no 
documento, que o deficiente acesso dos 
detentos à Justiça leva muitos deles, 
sobretudo os que não podem pagar por 
um advogado, a permanecer presos por 

tempo superior ao necessário. Foram ve-
rificados casos de detenções provisórias 
que duravam meses, até anos. “Durante 
este período, o detento não sabia o que 
estava acontecendo com o seu caso”, 
critica o documento.

Segundo a ONU, a deficiência na 
assistência jurídica gratuita é uma das 
razões para o Brasil registrar alto índice 
de presos provisórios da ordem de 40% 
da população carcerária. Além disso, a 
escassez de defensores impede que haja 
isonomia no tratamento aos presos.

“A maioria daqueles que estão nas 
prisões é de jovens homens negros, per-
tencentes a famílias de baixa renda e 
que não podem pagar por advogados 
particulares. O grupo de trabalho obser-
vou que, em geral, a maioria dos desfa-
vorecidos no sistema de justiça criminal, 
incluindo adolescentes e mulheres, é de 
pobres e não pode pagar pela defesa le-
gal”, aponta o relatório.

A ONU conclui também que os mu-
tirões carcerários do CNJ são importan-
tes para diagnosticar as deficiências no 
sistema de Justiça brasileiro. “O atraso 
na obtenção de uma ordem judicial para 

iniciar o processo foi um tema frequente 
levantado ao longo da visita. O grupo de 
trabalho notou que a libertação em mas-
sa de prisioneiros por meio do Conselho 
Nacional de Justiça nos últimos dois 
anos é uma evidência de que o sistema 
de justiça criminal é severamente defi-
ciente ao prover assistência legal efetiva 
e adequada, que poderia ajudar a dar 
seguimento aos casos dos detentos”, diz 
o relatório.

O Grupo de Trabalho da ONU, ao citar 
as causas da superpopulação carcerária 
no Brasil, aponta também o excessivo uso 
da prisão, a lentidão na tramitação dos 
processos judiciais e a baixa aplicação, 
pelo Poder Judiciário, de medidas cau-
telares substitutivas à prisão e de penas 
alternativas.

O CNJ tem feito reiteradas recomen-
dações às autoridades estaduais com 
vistas à solução dos mesmos problemas 
apontados pela ONU. No mutirão car-
cerário no Amazonas, o  CNJ conseguiu 
que o governo local anunciasse a nome-
ação de 60 novos defensores públicos 
para atuar no interior amazonense, que 
não contava com esse tipo de serviço.

Por Luiz Fernando Plastino Andrade 

Muitas pessoas não enxergam a in-
ternet como um veículo sério de comu-
nicação e pensam que é uma espécie 
de território livre para brincadeiras. É 
possível perceber isso nos comentários 
de websites e nas redes sociais, em que 
as pessoas falam mal das outras e até 
mentem. Acontece, contudo, que a in-
ternet é tão parte do mundo real quanto 
qualquer outro meio pelo qual nos co-
municamos. Alguns aprendem isso a 
duras penas. 

É possível perceber um aumento 
considerável de situações em que pes-
soas são acusadas dos mais diversos 
malfeitos pelas redes sociais, muitas 
vezes sem prova alguma. Entretanto, até 
pela sua estrutura que facilita o com-

partilhamento e a difusão de informa-
ções, as fofocas espalham-se nas redes 
sociais com velocidade muito maior que 
nos meios tradicionais. Até por isso, o 
potencial de ofensa e dano é bastante 
acentuado nessas situações. Por isso, as 
pessoas passaram a procurar o auxílio 
do Judiciário, por meio de processos por 
danos morais e, às vezes, ações crimi-
nais, nos casos de ofensas e acusações 
sem provas pelas redes sociais. 

Apesar disso, ninguém imagina 
que será responsabilizado por espa-
lhar ofensas ou acusações infundadas 
realizadas por outra pessoa nas redes 
sociais. Essa repetição por diversos 
usuários tem levado as redes sociais 
a servirem de amplificadores para re-
clamações e indignação, muitas vezes 

sem provas, que podem tornar-se algo 
viral, espalhar-se sem controle. 

Sempre houve, nos meios jurídicos, 
discussão acerca de até que ponto quem 
compartilha ou reproduz uma fofoca de 
terceiro pelas redes sociais pode ser 
responsabilizado, sem consenso entre 
as posições. Recentemente, entretanto, 
houve uma importante decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo definindo a 
responsabilidade nesse tipo de situação. 

Em determinado caso, uma usuária 
do Facebook que simplesmente compar-
tilhou uma acusação sem prova foi res-
ponsabilizada pelo dano moral causado, 
apesar de essa acusação ter vindo de 
outra pessoa, que também foi condena-
da. Com isso, já existe um precedente 
forte para que, em outros casos, quem 
compartilhe ofensa nas redes sociais 
seja responsabilizado em conjunto com 
a pessoa que ofendeu. 

Atualmente tornou-se verdadeira-
mente arriscado compartilhar ofensas 
e acusações de forma impensada. Mas, 
ainda mais comum, é vermos as pessoas 
compartilhando e reproduzindo conteú-
dos sem pensar nas consequências de 
seus atos. 
Luiz Fernando Plastino Andrade é advogado 
especializado em propriedade intelectual e 
direito de informática 

Os riscos de ofensas em redes sociais


