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Pregão Presencial nº 12/2018. 

 

URGENTE – suspensão em razão da greve dos caminhoneiros 

 

 

VOAR TURISMO EIRELI - EPP, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob nº 26.585.506/0001-01, com sede na Quadra 108 Sul, 

Alameda 14, nº 30, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.020-118, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, na forma do art. 41, §2º, da 

Lei nº 8.666/1993, apresentar  

I M P U G N A Ç Ã O  

ao procedimento licitatório em epígrafe, o que faz com arrimo nos 

argumentos de fato e de direito que passa a expor. 

 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

1. O certame em epígrafe prevê como data de abertura da sessão o dia 4 de Junho de 

2018. Ocorre que, desde o dia 21 de maio 2018, o país foi acometido pela greve geral dos 

caminhoneiros, em que todos os serviços logísticos rodoviários estão paralisados, causando 

consequências incalculáveis à economia nacional.  

2. Os efeitos decorrentes disto são de notório conhecimento, visto que, em virtude deste 

evento, as cidades brasileiras estão passando por desabastecimento energético (combustíveis 

fósseis)
1
; alimentar; de elementos básicos de saúde e higiene e, inclusive, dos serviços postais e de 

entrega doméstica, dentre outros tantos itens essenciais para o funcionamento regular da economia 

brasileira. Ou seja, está-se diante de um evento de força maior. 

3. Em face disto, também é inequívoco que o fenômeno em destaque impactará o 

regular andamento deste processo licitatório, considerando que a entrega de documentos está 

afetada. Cumpre lembrar que diversos tribunais estão suspendendo os prazos processuais
23

. 

                                                           
1 FONTE: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/reserva-de-combustivel-no-aeroporto-de-
brasilia-esta-esgotada-diz-inframerica.ghtml 

2 http://www.oabsp.org.br/noticias/2018/05/tjsp-suspende-prazos-por-conta-da-greve-e-atende-pedido-
da-oab-sp.12379. 

3 Greve faz TRF4 e TRT6 suspenderem expediente na sexta-feira. Fonte: 
https://www.jota.info/jotinhas/greve-trt6-expediente-24052018. 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/reserva-de-combustivel-no-aeroporto-de-brasilia-esta-esgotada-diz-inframerica.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/reserva-de-combustivel-no-aeroporto-de-brasilia-esta-esgotada-diz-inframerica.ghtml
http://www.oabsp.org.br/noticias/2018/05/tjsp-suspende-prazos-por-conta-da-greve-e-atende-pedido-da-oab-sp.12379
http://www.oabsp.org.br/noticias/2018/05/tjsp-suspende-prazos-por-conta-da-greve-e-atende-pedido-da-oab-sp.12379
https://www.jota.info/jotinhas/greve-trt6-expediente-24052018


4. Diante disso, faz-se necessário e salutar a suspensão dos prazos processuais desta 

licitação e, por consequência, o adiamento da abertura da sessão enquanto se perdurar a greve 

dos caminhoneiros. É o que passa a expor. 

 

II. DO DIREITO 

5. A força maior é conceituada no Digesto Justiniano - obra do Direito Romano 

redigida que deu origem a diversos conceitos do direito civil, dentre os quais o da hipótese em 

análise.  

6. Na obra, Gaio descreve o instituto como vis maior est cui humana infirmitas resistire 

non postest”, a significar “força maior é aquela a que a fraqueza humana não pode resistir”. É dizer, 

um fato imprevisível, resultante da ação humana ou da natureza, que gera efeitos jurídicos, 

independente da vontade das partes. Daí de ser um fato impeditivo/excludente de obrigação e/ou 

responsabilidade. 

7. O evento a que perpassa o Brasil enquadra-se perfeitamente na hipótese. Basta ver 

que se trata de acontecimento político até então imprevisível e que está gerando (e vai gerar) 

consequências incalculáveis à economia nacional. A greve geral prejudica, inclusive, a elaboração e 

a entrega dos documentos exigidos na abertura da sessão e, por óbvio, o regular andamento dos 

processos licitatórios. 

8. A propósito, ao conceituar o instituto da força maior, Helly Lopes Meireles traz a 

greve de transportes como exemplo: 

“Força maior: é o evento humano que, por sua imprevisibilidade e 

inevitabilidade, cria para o contratado impossibilidade intransponível de 

regular execução do contrato. Assim, uma greve que paralise os transportes 

ou a fabricação de um produto de que dependa a execução do contrato é 

força maior[...]”
4
 

9. Nada mais lógico tal enquadramento, pois o evento está causando o cancelamento de 

centenas de voos, em virtude do desabastecimento de combustíveis nos aeroportos
5
, bem como os 

serviços postais e de entrega doméstica
6
. Com certeza também está impactando de modo 

incalculável o regular andamento dos processos licitatórios. 

10. Nesse sentido, a Lei 9.784/99, que regula os processos administrativos, impõe que os 

casos de força maior suspendem os prazos processuais, veja-se: 

                                                           
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª Edição. Ed. Malheiros Editores. 2006. Pp. 
238. 

5FONTE: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/combustivel-no-aeroporto-de-brasilia-acaba-
e-ao-menos-dois-voos-sao-cancelados.shtml. 

6https://www.correios.com.br/noticias/greve-dos-caminhoneiros-afeta-operacoes-dos-correios-1 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/combustivel-no-aeroporto-de-brasilia-acaba-e-ao-menos-dois-voos-sao-cancelados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/05/combustivel-no-aeroporto-de-brasilia-acaba-e-ao-menos-dois-voos-sao-cancelados.shtml
https://www.correios.com.br/noticias/greve-dos-caminhoneiros-afeta-operacoes-dos-correios-1


Art. 67. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos 

processuais não se suspendem. 

11. Em sentido análogo, o Código de Processo Civil prevê: 

Art. 313.  Suspende-se o processo: 

[...] 

VI - por motivo de força maior; 

12. Nessa senda, faz-se necessária a suspensão do processo licitatório em questão, com o 

adiamento da abertura da sessão sine die, até que normalizada a situação calmitosa. 

 

III. CONCLUSÃO 

13. Diante do exposto, a Impugnante REQUER a suspensão dos prazos processuais da 

licitação em epigrafe e, por consequência, o adiamento da sessão de abertura enquanto se perdurar a 

greve dos caminhoneiros, em face dos fundamentos de fato e de direito expostos no bojo deste 

articulado. 

São os termos em que pede e espera deferimento.  

Palmas/TO para Porto Alegre/RS, 30 de Maio de 2018. 

 

 

VOAR TURISMO EIRELI – EPP 

CNPJ 26.585.506/0001-01 


