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Resumo: O presente artigo é uma análise do Princípio da Publicidade pelo Exército Brasileiro
no Projeto Estratégico Guarani. Sendo assim, o artigo percorreu as legislações pertinentes da
Administração Pública Federal. A pesquisa pretendeu apresentar a Viatura Blindada Guarani,
além de abordar a publicidade dos processos administrativos. Foi conduzido um estudo sobre
compatibilidade entre a publicidade e o sigilo necessário aplicado ao projeto integrante do
Plano Nacional de Defesa.
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Abstract: This article is an analysis of the Publicity Principle by the Brazilian Army in the
Guarani Strategic  Project.  Thus,  the article  covered the relevant  legislation of the Federal
Public Administration.  The research intended to present the Armored Vehicle  Guarani,  in
addition to addressing the publicity of administrative processes. A study was conducted on the
compatibility between publicity and the necessary secrecy applied to the project that is part of
the National Defense Plan.
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1 INTRODUÇÃO

O Exército Brasileiro atualmente tem gerenciado o seu sistema de patrimônio valendo-se de

técnicas modernas, as quais viabilizam o desempenho das atividades operacionais, seja nas

Organizações Militares de Corpo de Tropa, seja nas diversas Diretorias e Grandes Comandos, com

ênfase na modernização e eficácia dos serviços prestados à sociedade. A implantação da Viatura

Blindada Guarani para transporte de pessoal é um meio de modernizar os batalhões de infantaria

que, outrora motorizados, passarão a aderir uma nova concepção mais eficiente e com uma gama de

funcionalidades que vão desde proteção blindada, ação de choque e potência de fogo. Este projeto

visa também modernizar os regimentos de cavalaria.

O presente artigo é uma apresentação analítica e concisa das principais características que

permeiam esse processo de gestão de modernização da aquisição da Viatura Guarani,

correlacionando com os fundamentos estudados em Administração Pública, sobretudo o princípio

da publicidade.

A pesquisa foi fundamentada em uma revisão bibliográfica tanto doutrinária quanto

jurisprudencial, permeando textos legislativos da Constituição Federal (BRASIL, 1988), bem como

a lei 8.666/93 (BRASIL, 1993), que regula o processo licitatório, a lei de transparência, Lei

Complementar 131/09 (BRASIL, 2009) e, por fim, a Lei de acesso à informação 12.527/11

(BRASIL, 2011), formando o compêndio que fundamentará os aspectos materiais  do texto. Nas

sessões seguintes serão apresentadas as qualificações do objeto de pesquisa, que é o Projeto

Estratégico Guarani, quais são seus objetivos e a publicidade aplicada a este projeto. Por fim, serão

apresentados na conclusão os pontos com oportunidade de melhoria de acordo com o princípio da

Administração Pública.

2 O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E O PROJETO ESTRATÉGICO GUARANI

2.1 Publicidade na Administração Pública
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A administração pública tem como incumbência gerir os interesses, recursos bens e serviços

da coletividade, seja nas esferas federal, estadual e municipal, sempre os cumprindo em acordo com

os princípios instituídos pela carta Magna de 1988, a qual prevê em seu artigo 37 os princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Estado Democrático de Direito, a partir da sua Constituição, permitiu uma participação

maior da sociedade em atos da Administração, por meio da publicidade dos atos administrativos,

como verdadeiro agente fiscalizador. A transparência e a clareza trazem credibilidade aos

administrados e administradores, solidificando a estrutura da Administração Pública. O direito ao

acesso à informação pode ser exercido por meio da solicitação de certidões, conforme prevê o artigo

(art. 5º, XXXIV, “b”, CF); ou ainda exercendo o direito de petição também previsto no (art. 5º,

XXXIV, “a”, CF).

O princípio  constitucional  da Publicidade,  assim como os demais,  não é  absoluto e  sua

eficácia limita-se às excepcionalidades de sigilo, previstas em norma. Segundo o Supremo Tribunal

Federal (STF) em decisão recente,  acerca do princípio da publicidade e da lei  de transparência,

ressalta  que  o Estado possui  como obrigação prestar  informações  solicitadas,  excetuando-se as

hipóteses constitucionais de sigilo.

Para regulamentar o artigo 37, inciso XXI, da CF/88, foi promulgada a Lei nº 8.666/93,

instituindo normas para as licitações e contratos no âmbito da Administração Pública. Em seu artigo

16º, a lei trata especificamente do princípio da publicidade.

Art.  16º. Será dada publicidade, mensalmente, em órgão de divulgação
oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas
as  compras  feitas  pela  Administração Direta  ou  Indireta,  de  maneira  a
clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a
quantidade adquirida,  o nome do vendedor e o valor total  da operação,
podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e
inexigibilidade de licitação. (BRASIL, 1993)

A Lei  Complementar  131/2009,  conhecida  também  com Lei  da  Transparência, inova  e

determina que estejam disponíveis, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Esta lei

alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à transparência fiscal. Segundo

a lei, todos os atos da Administração Pública no decorrer da execução da despesa e o lançamento e

recebimento das receitas e patrimônios das Unidades Gestoras deverão ser divulgados em tempo

real, assim como os fornecedores, ações e projetos. Lançado pelo Ministério da Transparência e



Controladoria-Geral da União em 2004, o Portal da Transparência do Governo Federal é um site

de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o recurso público foi

utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública federal. Com a

promulgação da Lei da Transparência em 2009, o Portal da Transparência cresceu em importância e

se consagrou no meio oficial para a Administração Pública dar publicidade em seus atos

administrativos, trazendo informações de todas as receitas, despesas, convênios, licitações,

contratos e servidores do Governo Federal, dos Estados e Municípios, providos com recursos do

Orçamento Geral da União.

Em 2011 foi promulgada a Lei nº 12.527, conhecida como a Lei de Acesso à Informação,

que passou a regulamentar no âmbito da União, Estados, DF e Municípios, o acesso ao direito à

informação nos órgãos públicos que compõem a Administração Direta e Indireta. A lei, além de

apresentar vários graus de sigilo  ultrassecretos, secretos  e  reservados, dispõe ainda quais são os

recursos que devem ser impetrados em caso de recusa e sujeita aquele que descumprir as medidas

disciplinares.

2.2 Dos processos licitatórios

A licitação é processo vinculado que deve estar regulado em lei, cabendo à União as regras

gerais aplicadas a todos os entes da administração pública direta ou indireta. Portanto, está

diretamente ligado ao princípio da legalidade que determina que a  administração pública deve

seguir rigorosamente o que está previsto em lei. A licitação é, portanto, procedimento obrigatório e

uniforme, nas diversas esferas de governo, para as aquisições de bens, serviços, obras e alienações.

O mandamento constitucional foi desdobrado para o art. 1º da Lei no 8.666/93. Dentre os

diversos órgãos do Governo Federal está o Ministério da Defesa, incluindo o Comando do Exército,

ou seja, todos necessitam licitar e o procedimento a ser adotado é idêntico, tendo em vista que é

regulado por lei da União. Portanto, o procedimento é comum a todos os entes públicos da

federação (BRASIL, 1993).

A Lei Federal  8.666/93 define as modalidades de licitação que podem ser utilizadas pela

Administração Pública e estabelece limites de valores para as mesmas. Com isso fica delimitado ao

ente público a escolha da modalidade a ser utilizada. É importante destacar que no caso em estudo



as opções ficam reduzidas, pois quando se planeja a aquisição centralizada o valor supera os limites

legais de várias modalidades.  Além disso, muitas modalidades são pouco utilizadas,  porque são

destinadas a alienação ou escolha de fornecedor específico, descaracterizando o objetivo do

programa de racionalização. A referida legislação define o seguinte:

Art. 22. São modalidades de licitação: 

              I – Concorrência;

             II – Tomada de preços;

            III – Convite;

            IV – Concurso; e

             V – Leilão.
§ 1º Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados

que,  na  fase  inicial  de  habilitação preliminar,  comprovem possuir  os  requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

§  2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente  cadastrados ou  que  atenderem a todas as  condições  exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.

§ 3º Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo  de  3  (três)  pela  unidade  administrativa,  a  qual  afixará,  em  local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais
cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.

§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição  de prêmios  ou  remuneração  aos  vencedores,  conforme  critérios
constantes do edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45
(quarenta e cinco) dias.

§ 5º Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a
venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, prevista no art.
19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao da avaliação.

2.3 Projeto Estratégico Guarani

O Projeto GUARANI tem por objetivo transformar as Organizações Militares de Infantaria

Motorizada em Mecanizada e modernizar as Organizações Militares de Cavalaria Mecanizada. Para

isso, está sendo desenvolvida uma nova família de viaturas blindadas sobre rodas, a fim de dotar a



Força Terrestre de meios para incrementar a dissuasão e a defesa do território nacional. A primeira

viatura desenvolvida foi a Viatura Blindada para Transporte de Pessoal Guarani (VBTP MR, 6X6,

Guarani). Os principais sistemas de armas são torres de canhão, torres de metralhadoras

remotamente  controladas,  torres  de  metralhadoras  manuais  e  mísseis  anticarro.  Por  sua  vez,  o

Sistema de Comando e Controle possibilita aplicar a consciência situacional do campo de batalha a

todas as fases da operação militar.

Este Projeto Estratégico do Exército Brasileiro, conduzido pelo Escritório de Projetos, teve

início em 2007 e previsão de término em 2040 e possui como alguns objetivos ampliar a projeção

do EB no cenário internacional;  obter  a  capacidade de desenvolver  e produzir  a  plataforma do

veículo,  seu  sistema de  armas,  de  comunicações  e  munições;  adequar  as  estruturas  físicas  das

instalações das Organizações Militares contempladas no projeto de mecanização; contribuir para o

aumento da autonomia da tecnologia nacional; e contribuir para a qualificação, capacitação e

treinamento dos recursos humanos envolvidos nas  diversas fases  do  projeto  e  no  emprego da

tecnologia em combate. Ao final do cronograma, com previsão em 2040, o objetivo é mecanizar as

Brigadas de Infantaria e modernizar as Brigadas de Cavalaria.

Até o ano de 2019, dado mais recente disponibilizado e publicado, as entregas realizadas

pelo   Projeto   Guarani   foram:   412 Plataformas   VBTP    MR   6x6,   197   Torres   REMAX,

506 Equipamentos de Comando e Controle, infraestrutura para 05 (cinco) Organizações Militares

contempladas no projeto (Garagens/ Pavilhões de Manutenção) e experimentação doutrinária

realizada até nível Batalhão. Contudo, como se encontra informações orçamentárias disponíveis

para consulta.

2.4 Processo licitatório e publicidade do projeto

O Projeto Estratégico Guarani recebeu, em sua concepção, um orçamento total e uma

previsão orçamentária para sua manutenção e logística anual. Ainda, por se tratar de um projeto

complexo em vários aspectos que envolvem a tecnologia automotiva, de armamento e de

comunicações, além da parte estrutural de instalações, o projeto gerou muitos processos licitatórios

e por conseguinte muitos contratos firmados entre a Administração Pública, aqui representada pelo

Exército Brasileiro, e as empresas vencedoras dos certames. Os processos licitatórios decorrentes do

orçamento destinado ao Projeto Guarani envolveram algumas das chamadas Empresas Estratégicas



de Defesa (EED), IVECO Latin America Ltda, ARES Aeroespacial e Defesa e a empresa THALES

Group. Estes processos se caracterizam por se desenvolverem em um ambiente de pouco ou

nenhuma concorrência e em um mercado restrito e interdependente em tecnologia e

desenvolvimento. Importante destacar que houve a preocupação do Exército Brasileiro no

desenvolvimento de parâmetros e regras para a crítica dos orçamentos estimados em situações de

pouca ou nenhuma competição, seja para elaboração do orçamento estimado de licitação, seja para

balizar uma contratação direta, procedimento fundamental para se manter o princípio constitucional

da economicidade.

O Princípio  da  Publicidade  determina  que  qualquer  cidadão  tem o  direito  de  acesso  às

informações da Administração Pública. E todos os órgãos governamentais têm o dever de prestar

estas informações de forma clara e objetiva. O Portal da Transparência cumpre parte deste objetivo,

porém não  permite  que  o  cidadão  encontre  com facilidade  as  informações  orçamentárias  e  de

execução financeira de projetos e políticas públicas no geral, e do Projeto Guarani em específico.

Quer seja por sua finalidade estratégica, quer seja pela característica do mercado restrito de

pouca  concorrência, é  inegável  que  seja  do  interesse  público  e  da  sociedade  civil  brasileira  a

publicidade de informações sobre o orçamento do projeto. E igualmente inegável que seja

importante para a imagem da Força Terrestre publicar tais informações.

O Exército Brasileiro atribuiu grau de sigilo de caráter “reservado” para os processos que

abarquem o Projeto Guarani, dada a sua importância estratégica e tecnológica para a Política de

Defesa Nacional. A auditoria e a prestação de contas do projeto ocorre anualmente no âmbito do

Alto Comando e da Secretaria de Economia e Finanças do Exército.

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui em seu organograma a Secretaria de Controle

Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública e a Secretaria de Controle Externo de

Aquisições Logísticas, responsáveis pela auditoria externa do Projeto Estratégico Guarani, tanto no

tocante à viabilidade e relevância do projeto para o país quanto nos diversos processos licitatórios e

contratos  celebrados.  No seu referencial  estratégico,  estas secretarias  definem como sua missão

exercer o controle externo da governança das aquisições públicas em benefício da sociedade, sendo

neste escopo aquisições relacionadas à Defesa Nacional. Porém, com o grau de sigilo atribuído ao

projeto, por questão de segurança nacional, estas informações de auditoria não podem ser

divulgadas para a sociedade.



A medida que um novo contexto democrático se estabelece no Brasil, com a sociedade civil

e  seus  cidadãos  exercendo  seu  papel  constituinte  de  fiscalizador  da  Administração  Pública,  as

tecnologias da informação, dentre elas a internet, também se modernizaram, possibilitando a

universalização das informações a um baixo custo. A internet possibilitou o estabelecimento de um

novo tipo de relação entre cidadãos e governo, já que aqueles teriam à disposição as informações de

qualidade sobre os atos e gastos públicos em tempo real e sem burocracias.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo abrangente sobre a importância da

observação do princípio da publicidade da Administração Pública no projeto estratégico das

Viaturas Blindadas para Transporte de Pessoal Guarani, possibilitando ao cidadão comum o

exercício de sua cidadania plena ao acessar informações sobre os atos e fatos da Administração do

Exército Brasileiro no tocante a este projeto.

O primeiro passo do trabalho foi identificar a legislação que trata sobre a transparência e o

acesso à informação, bem como a legislação que discorre sobre as licitações e contratos no âmbito

da Administração Pública Federal,  enfatizando seus princípios e citando sua importância  para a

sociedade. Na sequência, o trabalho buscou também elucidar, caracterizar e quantificar o Projeto

Estratégico Guarani do Exército Brasileiro, incluindo sua importância estratégica e tecnológica para

o país e para as Forças Armadas. Diante destes dois estudos, verificou-se, de um lado a necessidade

de imposição de uma classificação sigilosa nas informações do projeto, dentre elas as relacionadas à

administração  pública,  e  de  outro  lado  a  exigência  legal  da  transparência  e  do  acesso  a  estas

informações pelo cidadão.

Restou ainda indubitável nesta pesquisa que o Exército Brasileiro sofre auditorias e presta

contas tanto internamente ao Alto Comando quanto externamente aos órgãos de controle, como o

Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) e tem como premissa

e diretriz as boas práticas administrativas previstas em lei.

A internet com seu o ambiente virtual atualmente constitui a melhor ferramenta para que o

acesso às informações seja garantido à sociedade. A grande maioria da população brasileira hoje

tem acesso à internet a partir de seus lares, de seu local de trabalho, de sua escola e de redes de



internet públicas gratuitas. Somado a este quadro, os telefones celulares e computadores, cada vez

mais modernos e acessíveis, permitem uma conexão rápida e segura.

No Portal  da  Transparência  é  possível  identificar  notas  de  empenho,  contratos  e  outras

informações administrativas do EB, mas é difícil caracterizar nesse volume de informações

especificamente quais recursos foram destinados para projetos, para pesquisa, para instrução militar,

para a manutenção da vida vegetativa das Organizações Militares dentre inúmeras outras atividades

da Força Terrestre que necessitam de recursos públicos. Desta forma, se referindo ao tema deste

artigo,  a  sociedade civil  não  tem acesso  às  informações  orçamentárias  do  Projeto  Guarani  por

questão de demanda da Política Nacional de Defesa.

De forma equivalente, no sítio do Escritório de Projetos do Exército, a informação

orçamentária não está disponibilizada. É mister que seja garantido ao cidadão comum o acesso a

esta informação, com a transparência prevista em lei. Porém, com igual importância deve-se

garantir que as informações estratégicas e a confidencialidade do Projeto Guarani sejam protegidas

e não sejam comprometidas.

Orçamentos e custos de manutenção do projeto podem ser disponibilizados no próprio sítio

do Escritório de Projetos, na subseção destinada ao Projeto Guarani, contendo apenas informações

gerais devidamente avaliadas apenas como notas de esclarecimento sem o viés de auditoria. Estas

informações podem ser disponibilizadas em forma de gráfico, tabelas ou a junção de ambos, de

modo que fique de fácil entendimento para o cidadão, mantendo o devido cuidado de preservar

aquelas informações que devem ser protegidas por lei e recebam efetivamente o grau de sigilo.

A conclusão do presente estudo é que, baseado em todas as informações obtidas em todas as

fases da pesquisa,  é do interesse público e previsto em lei  que o Princípio da Publicidade seja

observado no Projeto Estratégico Guarani. É igualmente importante estabelecer um grau de sigilo

sobre estas informações, que são reconhecidamente sensíveis para a Política de Defesa Nacional

(PDN). Concomitante, também é importante destacar que o Exército Brasileiro possui uma

administração transparente, ética, proba e dentro da legalidade. Disponibilizar informações gerais

de natureza  orçamentária  dos  seus  projetos  estratégicos  contribui  para  que a  imagem da Força

Terrestre se torne ainda mais uma referência positiva de gestão pública.
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