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A proposta de PEC denominada “orçamento de guerra” foi aprovada pela 

Câmara na sexta-feira 03 de abril de 2020.  Seu objetivo é de acelerar e facilitar os 

processos legais, dessa forma o intuito é a execução mais ágil de medidas 

orçamentárias, pois, o momento foge da normalidade dos trâmites legais e tem 

exigências completamente diferentes e urgentes para boa parte da população. 

 A PEC 10/2020 propõe a criação de um Comitê de Gestão de Crise que será 

responsável por aprovar as ações, criar, eleger, destituir e fiscalizar, sendo composto 

pelo Presidente da República e membros de seu gabinete, além de parlamentares e 

representantes dos estados brasileiros. Ainda que o grupo seja comandado pelo chefe da 

República, os parlamentares têm o poder de rever as decisões tomadas; além de 

suspender temporariamente a chamada Regra de Ouro que é uma cláusula constitucional 

que impede o governo de se endividar para pagar despesas de capital. 

 O Orçamento de Guerra incentiva o Banco Central a comprar e vender títulos do 

Tesouro Nacional nos mercados nacional e internacional e também direitos de crédito e 

títulos privados no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos; isto 

permite à autoridade monetária atuar diretamente no setor financeiro para injetar 

recursos no mercado. Porém, as operações precisam da autorização do Ministério da 

Economia e do aporte de capital de pelo menos 25% do Tesouro Nacional; além destas 

exigências o presidente do Banco Central terá de prestar contas a cada 45 dias (o Banco 

Central do Brasil é proibido de desenvolver essa prática que é comum em outros países, 

como nos Estados Unidos). 

 Portanto, levando em consideração o momento atual da economia, em que o 

Covid-19 está causando impacto direto em vários setores, pela inquestionável decisão 

de que os setores não essenciais devam ser paralisados, a proposta do orçamento de 

guerra é um instrumento necessário. Embora seja uma proposta que deixa o poder 

concentrado fortemente no Executivo, o poder de revisão dos parlamentares melhora as 

condições para o equilíbrio a proposta. As questões do equilíbrio das contas públicas 

podem se tornar um grande problema, mas somente se não forem tomadas medidas após 

o fim da crise, medidas estas que o País tem condições de realizar por meio do 

equacionamento do endividamento e o melhoramento da justiça fiscal. No atual 



momento, a questão econômica é secundária em relação ao combate do vírus, assim 

como, está sendo tratada em diversos países afetados pela pandemia. 


