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A newsletter para quer informação direto da fonte!

 

Don't LAI to me





Estrutura

❏ Passo a passo: como conseguir dados inéditos via LAI

❏ Pedidos do Fiquem Sabendo

❏ Documentos e dados encontrados na Base da CGU

❏ Novos dados abertos publicados por vocês! 

❏ Novos precedentes dos órgãos de controle

❏ Reportagens de impacto feitas a partir da LAI

❏ Dicas práticas





3.000 



NOSSA REDE
❏ Jornalistas

❏ Advogados 

❏ Servidores públicos    

❏ Professores e 
estudantes 
universitários

❏ Programadores e 
cientistas de dados



Para além de SP-Rio: 
impacto local



Projeto SEM SIGILO



Onde estão os 
documentos cujo 
sigilo já expirou?

O governo não publica, 
então nós fomos atrás!



93 anos



Ainda em 2016 a CGU sugeriu...

"disponibilizar tal documentação em transparência ativa, após tratamento da 
informação quanto a eventuais sigilos legais e/ou informações pessoais 

presentes, considerando o disposto no artigo 7º da Lei nº 12.527/2011 e a 
curiosidade intrínseca que tange documentos desclassificados."

...mas ninguém nunca fez isso



Impacto do ACESSO



Potência para 
transformar 
políticas públicas







REVELAÇÃO 
PARA

SOCIEDADE

ACESSO À 
INFORMAÇÃO

AÇÃO DO 
PODER PÚBLICO





Fies tem novas regras 
oficializadas pelo MEC no 
Diário Oficial da União



Acesso → reportagem → ação do MP e abertura de dados 

Ciclo que gera mais transparência 



Um pedido de acesso "à todos os atendimentos realizados pelo 
SAMU em 2018, por mês, local, tipo de atendimento e tempo de 
espera" vira...



Um pedido de acesso "à recusas de atendimento e vagas nos 
abrigos da Prefeitura por dia, local e idade da criança" vira...

➔ inquérito e ação contra a Prefeitura

➔ Desligamento de um dos serviços citados

]



A punição pelo desejo: 
registros de crimes 
relacionados a apps de 
relacionamento 
aumentaram mais de 
250% em cinco anos









Dados abertos
permitem controle 
social do poder 
público pela 
sociedade civil
sem precisar usar
os SICs



LAI faz História com H maiúsculo

LIVRO - "Liberdade vigiada: as relações entre a ditadura militar brasileira e o governo 
francês – do golpe à anistia"



ESTAMOS 
JUNTOS NESSA!



Prêmio utilidade pra vida:



Coisas simples que podem ajudar muito!
➔ DADOS ABERTOS são .xls ou .csv 

(PDF #nunca)

➔ Informação pessoal → tarjar e 
enviar o resto do documento

➔ Não é da sua área? Sem 
problemas, encaminha logo no 
começo!

➔ Trabalho adicional → acima de 120 
horas para a demanda → explicar   



Don't LAI to me
Assine a newsletter gratuitamente!

bit.ly/2FAL46X
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