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O Time Brasil foi criado em 2019 pela 
Controladoria-Geral da União (CGU) para 
auxiliar estados e municípios no aprimora-
mento da gestão pública e no fortalecimen-
to do combate à corrupção.

A iniciativa possui três eixos (Transparência, 
Integridade e Participação) e está alinhada 
com a Agenda 2030 (Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável), aprovada pela 
Resolução A/RES/70/1 da Assembleia Geral 
da ONU, de 25 de setembro de 2015, em 
especial com três metas do Objetivo 16 
(Paz, Justiça e Instituições Eficazes): 

. Reduzir substancialmente a corrupção 
e o suborno em todas as suas formas: 
Eixo Integridade.
. Desenvolver instituições eficazes, 
responsáveis e transparentes em todos 
os níveis: Eixo Transparência.
. Garantir a tomada de decisão responsi-
va, inclusiva, participativa e representati-
va em todos os níveis: Eixo Participação.

O programa atua de forma cooperativa e 
voluntária entre entes, CGU e órgãos 
parceiros.



OBJETIVOS
. Promover o aprimoramento da gestão 
pública por meio da valorização da transpa-
rência, integridade e participação social;

. Apoiar a adoção de medidas para a 
implementação e disseminação dos disposi-
tivos legais sobre transparência pública; 

. Incentivar a publicação de dados em 
formato aberto pelos entes federados;

. Capacitar servidores públicos para que 
atuem como agentes de mudança no 
fomento de uma cultura de transparência, 
integridade e participação social;

. Difundir o uso de novas tecnologias e 
soluções criativas e inovadoras nas áreas de 
governo aberto e controle social das ações 
governamentais;

. Fomentar o trabalho dos conselhos de 
políticas públicas;

. Promover o intercâmbio de informações 
e experiências relevantes ao fortalecimento 
da gestão pública, em especial nas áreas de 
transparência, integridade e participação 
social;

. Fortalecer os controles internos da 
administração pública nos municípios e 
estados; e 

. Auxiliar a adoção de medidas e normati-
vos na área de integridade pública nos 
municípios e estados. 

Benefícios
. Construção de um Plano de Ação voluntário, adaptado às capacidades e necessidades de cada ente.

. Participação em capacitações presenciais e à distância sobre os temas específicos do Plano de Ação.

. Acesso a sistemas e apoio remoto.

. Roteiros, guias e material técnico para implementação das ações.

. Apoio de uma rede de parceiros locais para facilitar o acesso à soluções.

. Identificação e divulgação de boas práticas e casos de sucesso encontrados durante a execução dos 
Planos de Ação e que podem ser compartilhados entre os participantes do programa.

A participação no Time Brasil é voluntária e será realizada mediante a elaboração de um autodiagnóstico e um 
posterior Plano de Ação pelo estado ou município que, após análise pela CGU, poderá ser qualificado para adesão. 

A adesão será feita através da autoridade máxima do ente federado – governador(a) ou prefeito(a), por um 
Termo de Adesão. A autoridade também designará um Grupo de Trabalho para acompanhar o programa.

O procedimento de adesão está sob a responsabilidade das Controladorias Regionais da União nos Estados. 
Dessa forma, o número de entes aptos a participar do programa depende do planejamento e da capacidade 
operacional de cada unidade regional da CGU.
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Divulgação nacional do programa

Recepção das propostas de adesão

Análise das propostas

Comunicação do resultado aos entes

Assinatura dos Termos de Adesão

Início da implementação dos Planos de Ação
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