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          Trata-se de relatório de monitoramento do cumprimento da execução do Plano 

de Dados Abertos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Vigência 11/2020 a 

11/2022). 

        Em novembro de 2020 o MJSP publicou seu Plano de Dados Abertos, disponível 

em transparência ativa sob o Link: https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-

informacao/dados-abertos/plano-de-dados-abertos_pda_versao_aprovada.pdf 

         O Plano encontra-se em tramitação, e conforme apresentado no seu cronograma 

de abertura de bases de dados (p. 11/12) o MJSP previu a abertura de três bases de 

dados no ano de 2021, sendo elas:  

• Dados dos Plano de Desenvolvimento de Pessoas (Aberta em 06/2021) 

• Dados das Decisões sobre Pedidos de Naturalização (Aberta em 12/2021) 

• ProConsumidor – Dados de um novo sistema informatizado que integra 

processos e procedimentos relativos ao atendimento de consumidores nos 

órgãos de defesa do consumidor. A base de dados permite uma análise sobre 

os Assuntos, Problemas e Fornecedores que mais levam os consumidores aos 

Procons. Esse sistema irá substituir Sindec. (Adiada sua abertura por motivos 

técnicos para dez/2022) 

         A base de dados ProConsumidor ficou pendente de abertura, essa base possuía 

previsão de publicação até Dez de 2021, foi feita a reprogramação da publicação para 
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o mês de novembro de 2022. Sendo assim, publicou-se um aviso de reprogramação de 

abertura no endereço https://www.gov.br/mj/pt-br/acesso-a-informacao/dados-

abertos/pda com o objetivo de tornar pública a nova data, conforme orientação do 

Art. 9º da Resolução Nº 03 do CGINDA. 

        Além das publicações das bases de dados programadas, o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública atualizou a descrição e os metadados das bases catalogadas. 

        O Plano de Dados Abertos reflete o esforço institucional do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública em atender às necessidades da sociedade no âmbito da 

transparência da informação em consonância ao que estabelecem as legislações e os 

normativos vigentes.  

         O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi um dos percussores na abertura de 

dados para a sociedade, e está cada vez mais se valendo desse formato de 

transparência, com o objetivo de facilitar o uso dessas informações pelos cidadãos. 

 

 

 


