
Maria Rosinalva Alves Miauel 

De: 	 Arthur VilIamil <arthur@nvaacom.br> 
Enviado em: 	 terça-feira, 30 de janeiro de 2018 22:30 
Para: 	 Protocolo 
Cc: 	 Mariana Cerizze 
Assunto: 	 AO N° 08700000166/2018-88 (parte11/2) 
Anexos: 	 Habilitação M inaspetro AO Brinks-Rodoban (30011 8AVM). pdf; docOl 1 estatuto- 

minaspetro-2013-atualizado.pdf; doc01.2.Termo de Posse Diretoria 2014 a 2018.pdf; 
doc02.Revista N° 95 - Minaspetro.pdf 

Categorias: 	 Rase 

Prezado(a) senhor(a), 

Enviamos em anexo o requerimento de habilitação de terceiro interessado relativo aos autos do processo de análise 

de ato de concentração n2  08700.000166/2018-88, que tem como requerentes Brink's Segurança e Transporte de 
Valores e Rodoban Segurança e Transporte de Valores Ltda. e solicitamos o seu protocolo e respectiva juntada aos 

autos de acesso público, no sistema SEI. 

Por se tratar de arquivo com 8 MB, estamos fracionando em dois e-mails para o correto envio dos anexos. Caso a 
primeira mensagem com todos os arquivos tenha sido regulamente recebida, gentileza desconsiderar este e o próximo 

e-mail. 

Solicitamos a gentileza de acusar o recebimento da presente mensagem. 

Atenciosamente, 

Arthur Viliamil Martins 

NEVESÕVILLAMIL 

Brasil - Av. Afonso Pena, 4273- 10  Andar 
Serra - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-008 
Tel. +55(31) 3213-0073 - www.nvaa.com.br  

Espanha - Calie Alcántara, 11 - 3a planta 
Madrid - 28006 
TeL +34 910 059 311 - www.nvaa.eu  

Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e é restrita ao(s) destinatário(s). O uso não autorizado ou a divulgação do seu 
conteúdo são proibidos e passíveis de ações e indenizações judiciais cabíveis. This message (attachments included) is confidentíal and restricted 
to its recipient(s). Unauthorized use or dissemination of its content are prohibited and may be liable to legal procedures and compensation. 
*, Só imprima se for imprescindível. Respeite a natureza. 
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NEVES VILLAMIL 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE-GERAL DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - DR. ALEXANDRE CORDEIRO 
MACEDO 

Ref.: Ato de Concentração n°08700.000166/2018-88 
Requerentes: Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda. 

Grupo Rodoban 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - MINASPETRO, sindicato patronal devidamente 

constituído, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o n.° 17.409.988/0001-40, com sede na Rua Amoroso Costa, n° 144, 

Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-570, neste ato devidamente 

representado por seus advogados abaixo assinados, vem, respeitosamente 

perante Vossa Senhoria, requerer a sua habilitação como terceiro interessado no 

processo administrativo para análise de ato de concentração econômica de número 

em epígrafe, e o faz com fundamento no art. 50, 1 e II da Lei 12.529/2011 e no art. 

118 do Regimento Interno do Cade, diante dos fatos e fundamentos que passa a 

expor. 

- TEMPESTIVIDADE 

Nos termos do art. 50, 1, da Lei 12.529/2011, a Superintendência-Geral admitirá a 

intervenção de terceiros interessados que possam ser afetados pela decisão a ser 

adotada. 

Regulamentando o dispositivo legal, o art. 118 do Regimento Interno do Cade fixa 

o prazo e os parâmetros para a habilitação processual do terceiro interessado, 

determinado que o mesmo apresente requerimento no prazo de 15 (quinze) dias 

contado da publicação do edital de notificação do ato de concentração no Diário 

Oficial. 
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NEVES VILLAMIL 

No caso, o Edital N° 14/2018 foi publicado no Diário Oficial da União do dia 15 de 

janeiro de 2018, iniciando-se o prazo para o requerimento em 16 de janeiro e 

findando em 30 de janeiro de 2018. Portanto, tempestivo o presente requerimento 

de habilitação processual de terceiro interessado. 

II - LEGITIMIDADE DO MINASPETRO PARA FIGURAR COMO TERCEIRO 

INTERESSADO NO PROCESSO EM QUESTÃO 

O Minaspetro é um sindicato patronal devidamente reconhecido pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e tem como objetivo a representação dos direitos e legítimos 

interesses das categorias da revenda de combustíveis, de lubrificantes e de lojas 

de conveniência. O Minaspetro representa aproximadamente 4.000 (quatro mil) 

postos revendedores de combustíveis localizados no estado de Minas Gerais, além 

das respectivas lojas de conveniência, trocas de óleo e outros negócios correlatos 

aos serviços de conveniência automotiva. 

Os revendedores de combustíveis são clientes habituais das empresas que atuam 

no mercado de segurança e transporte de valores, haja vista que se tratam de 

estabelecimentos comerciais onde há significativa circulação de dinheiro em 

espécie e de cheques. 

Tradicionalmente, os postos revendedores contratam com empresas de segurança 

o serviço de transporte de valores, em carros-forte, para instituições bancárias, bem 

como o acautelamento e custódia de valores, mediante a instalação de cofres no 

próprio estabelecimento (em geral sob o regime de locação). Uma vez que o volume 

circulante de papel moeda nesses estabelecimentos é elevado, são realizadas 

coletas periódicas, em muitos casos até diariamente, para evitar o acúmulo de 

dinheiro no posto e assim diminuir os riscos de assaltos e roubos, bem como para 

viabilizar o regular abastecimento das contas bancárias onde são ordinariamente 

liquidados os compromissos financeiros dos postos. 

Após a entrada em vigor da Medida Provisória N° 764 de 26 de dezembro de 20161  

- que passou a autorizar a diferenciação de preços para pagamentos em dinheiro e 

Esta Medida Provisória foi posteriormente convertida na Lei 13.455, de 26 de junho de 2017. 
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por outros meios de pagamento - o volume de dinheiro circulante nos postos 

aumentou, implicando elevação dos custos com os serviços de segurança e 

transporte do dinheiro 

Desse modo, a categoria econômica representada pelo Minaspetro pode ser 

afetada diretamente pelo ato de concentração pretendido por Brink's e Rodoban, 

que estão entre as maiores transportadoras de valores em atuação em Minas 

Gerais, razão pela qual resta demonstrada a pertinência temática e o legítimo 

interesse da requerente para sua habilitação nos autos do AO em debate, conforme 

permissivo do art. 118 do Regimento Interno do Cade, combinado com o art. 50, 1, 

da Lei 12.529/2011. 

III - A OPERAÇÃO PRETENDIDA PELAS PARTES E SEUS POSSÍVEIS 

EFEITOS SOBRE O MERCADO 

De acordo com o que foi informado pelas requerentes Brink's e Rodoban na versão 

pública do Formulário de Notificação do AO, a operação consiste essencialmente 

na aquisição, pela Brink's, de todas as empresas do Grupo Rodoban (Rodoban 

Segurança e Transporte de Valores Ltda.; Rodoban Serviços e Sistemas de 

Segurança Ltda. e Rodoban Trasnportes Terrestres e Aéreos Ltda.). 

As requerentes alegam que os mercados relevantes quanto aos serviços seriam os 

de transporte de valores, vigilância e segurança patrimonial e segurança eletrônica. 

Quanto ao aspecto geográfico, as requerentes afirmam que o mercado relevante 

seria coincidente com a base territorial do cada estado membro da Federação. 

Alegam que a operação não traria riscos concorrenciais, mas pontuam uma 

concentração mais elevada no estado de Minas Gerais, além de sobreposições 

horizontais nos mercados do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. 

Contudo, o Minaspetro considera que o mercado de transporte de valores é um 

mercado que vem se comportando com visível aparência de olígopólio, 

especialmente após o aumento do volume de dinheiro transportado nos postos de 

combustíveis, no primeiro semestre de 2017, após a entrada em vigor da Medida 

Provisória N°764 de 26 de dezembro de 2016. 
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Nesse sentido, percebeu-se um movimento aparentemente paralelo entre diversas 

empresas transportadoras de valores, que passaram a impor reajustes 

unilateralmente aos postos de combustíveis localizados em Minas Gerais, bem 

como diversas negativas de realização de rotas que anteriormente eram atendidas 

por diversas as transportadoras e que passaram a ser atendidas por uma única 

transportadora, aparentemente sem fundamentos plausíveis. 

Diversos revendedores contactaram o departamento jurídico do Minaspetro no 

primeiro semestre de 2017, reclamando da abrupta elevação dos preços (em média 

de 10% a 15%), exigidos na mesma época por diversas transportadoras de valores, 

antes de vencidos os prazos contratuais. Além dos aumentos, muitos revendedores 

também relataram dificuldades em obter propostas de outras empresas, além 

daquela que já lhe prestava o serviço, sempre ao argumento de que não fariam 

mais rotas de recolhimento de valores na região em que estava localizado o posto. 

A questão foi tão intensamente percebida pelos consumidores que o tema chegou 

a ser abordado publicamente em matéria da Revista Minaspetro, edição n° 95, de 

maio de 2017, p. 18/19: 

Revista Minaspetro - N° 95 

tu 	simi 

Alta simultânea de 
preços cobrados 
por transportadoras 
de valores causa 

estranheza 

a-r- - a,- 
. 8 HARO E DISTRIBUIDORA AUtOA 	c 	w. 

(disponível para acesso público em: http://minaspetro.com.br/revista/no-95/  - 
doc.02, anexo) 
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Também é de destacar que, em maio de 2017, a empresa Proforte S/A (concorrente 

direta das requerentes) enviou um comunicado a geral aos seus clientes, 

informando que estaria aplicando reajuste imediatamente a todos os seus 

contratos, independentemente da data de assinatura/vencimento dos mesmos 

(doc.03, anexo). O mesmo tipo de comportamento também foi relatado por 

associados do Minaspetro em relação a outras empresas de transporte de valores. 

Tal fato, diga-se de passagem, poderia até mesmo significar eventual violação ao 

disposto no art. 28, da Lei 9.069/1995, que veda reajustes em períodos inferiores a 

12 meses de celebração do contrato. 

Além disso, ao se observar a sequência de atos de concentração ocorridos no setor, 

percebe-se um forte indicativo de consolidação de mercado, conforme AO n° 

008700000702/201411; 	AO 	n° 	08012.002037/2012-971- 	AO 	n° 

08012.012185/2011-39 e AO n°08012.005511/2009-37. Ressalte-se que a própria 

Brink'sjá havia adquirido anteriormente a concorrente Sebival Segurança Bancária, 

Industrial e de Valores Ltda. (AO n° 08012.000208/2009-48). 

O serviço prestado pelas requerentes é essencial ao regular funcionamento dos 

postos de combustíveis (e de outros estabelecimentos varejistas em geral), sendo 

que a entrada tempestiva de potenciais novos concorrentes é um fator determinante 

para a preservação da livre concorrência. Contudo, a entrada não é completamente 

livre, sendo o setor fortemente regulado pela Polícia Federal, nos termos da Lei n° 

7.102/1983 e a Portaria n° 3.233/2012-DG/DPF, o que poderia retardar 

consideravelmente o ingresso de novos players. 

Ademais, está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei N°135/20102, 

que estabelece, aparentemente, uma condição anticompetitiva ao restringir a 

participação de bancos ou de outras instituições financeiras e de empresas 

estrangeiras no quadro social de empresas de transporte de valores. Esse projeto 

de lei, conhecido como Estatuto da Segurança Privada, importaria potencial reserva 

de mercado contra as instituições financeiras, que são interessadas diretamente 

2  Disponível para consulta pública em http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-
/materia/127734  
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nos serviços de transporte e custódia de valores.3  De acordo com o art. 20 do 

projeto de lei, as instituições financeiras não poderiam operar empresas de 

transporte de valores. O tema vem ganhando repercussão na mídia, conforme já 

noticiaram o Valor e o Jornal do Comércio (doc.04): 

-1111-11a1  do  11111111,111 , 10 

SEGUU ÇA 	 11/1W?317 Me-aa 12,11 aS 
Transporte de valores pode virar reserva de mercado 

Novo estatuto que está no Senado proibe bancos de participarem de empresa do setor 

Um projeto que será vOtaco na Comissão ceAssur tos Soa ais (CAS) ao Seraco poce provocar urna reestruturação do segmento de segurança prada 
no Brasil em especial o de transporte de valores Parecer do senaoorVlcentirrto Alves (PR-TO) sobre o Estatuto da Segurança Privado e da Segurança 
de Instituições Financeiras proe que os bancos tenham sociedade em empresas ao setor. Este mercado movimenta cerca de RS 9 bhões por aro 
apenas corri a contratação de vigilantes. 

A questão também foi tema de reportagem especial publicado pelo informativo Jota, 

intitulada "O carro forte e a livre concorrência`, oportunidade em que foram ouvidos 

diversos especialistas em Direito da Concorrência que manifestaram sua 

preocupação com esse tipo de barreira pretendida pelo projeto de lei. 

O Banco do Brasil, Caixa Econômica, ltaú, Bradesco, Satander e Citybank contituiram um empresa chamada 
TBForte, para realizar transporte de valores em condições diferenciadas, tendo em vista os elevados custos 
com esse tipo de serviço. 
' Disponível em https://www.jota.info/especiais/o-carro-forte-e-a-livre-concorrencia-09082017.  
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Por fim, registre-se que o setor, que funciona como um oligopólio supra competitivo, 

possui histórico de condenação no Cade, conforme PA n°08012.006272/2011-57 

e de investigações oriundas da Operação Sentinela, da Polícia Federal, originada 

de denúncia da ANEEL acerca de possível formação de cartel de prestadores de 

serviços de vigilância em licitações públicas promovidas por aquela autarquia. 

Desse modo, o Minaspetro entende que a operação sob análise implica 

concentração em um mercado que já funciona com características similares a de 

um oligopólio, sendo que a concentração decorrente de sua aprovação poderá 

gerar sensível perda de bem-estar aos consumidores dos serviços de transporte de 

valores, essencial para o regular funcionamento de todo o comércio varejista e de 

inúmeras instituições financeiras. 

IV - REQUERIMENTO DE DILAÇAO DE PRAZO PARA APRESENTAÇAO DE 

DOCUMENTOS E PARECERES 

Tendo em vista o prazo para requerimento de admissão de terceiro interessado se 

encerra na presente data, e considerando a complexidade da operação a ser 

analisada sob o rito ordinário, bem como a falta de dados importantes na versão 

pública do formulário e do requerimento do AO em debate, a o Minaspetro requerer 

lhe seja concedida a dilação de prazo para juntada de documentos e pareceres 

técnicos, nos termos do art. 118, § 40  do Regimento Interno do Cade. 

Note-se que em outros casos de análise de AO, a Superintendência-Geral já deferiu 

prazo para a juntada de documentação e estudos técnicos ao terceiro interessado, 

mostrando-se plenamente razoável o pleito ora manifestado pelo Minaspetro. 

Nesse sentido, veja-se o AO N° 087000006723/2015-21 (Caso Newco), em que a 

SG acolheu o pedido de habilitação da Associação Brasileira de Televisão por 

Assinatura - ABTA na qualidade de terceiro interessado e lhe deferiu o prazo de 15 

dias para juntada de documentos. 

Desse modo, tendo em vista as considerações acima, bem como o espírito 

democrático e participativo da Lei 12.529/2011, que em seu art. 50 admite a 

participação de terceiros interessados, requer-se a concessão de prazo de 15 

(quinze) dias para a apresentação dos documentos e pareceres referidos no § 11 , 

do art. 118 do Regimento Interno do Cade. 

7/9 
Brasil: Av. Afonso Pena, 4.273 - 10  andar - CEP 30130-008 - Belo Horizonte/MG - Tel +55 (31) 3213-0073 - www.nvaa.com.br  

Espanha: CalIe Alcántara, 11 - 3a planta — 28006 — Madrid - Tel. +34 910 059311 - www.nvaa.eu  



NEVES VILLAMIL 

V - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS 

Diante de todo o exposto acima, o Minaspetro vem requerer a sua habilitação no 

processo de análise de ato de concentração em referência como terceiro 

interessado, a fim de que possa acompanhar toda a sua tramitação, inclusive com 

direito de se manifestar nos autos e de apresentar provas, documentos e pareceres 

que colaborem com a devida análise do Cade durante toda a instrução processual. 

Requer também a aplicação do disposto no art. 118, § 4° do Regimento Interno, 

mediante despacho deferindo prazo para a juntada dos referidos documentos aos 

autos, bem como que o Minaspetro possa se manifestar previamente à aprovação 

do AC, a fim de que possa opinar acerca dos remédios comportamentais e 

estruturais antes da consumação da operação. 

Requer, ainda, a concessão de prazo para juntada aos autos do instrumento 

original de procuração, com fundamento no art. 104, do Código de Processo Civil, 

aplicável nos termos do art. 105, da Lei 12.529/2011 

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em 

nome do Dr. Arthur Viliamil Martins, OAB/MG 95.475, sob pena de nulidade. Nesta 

oportunidade, informamos os dados de contato e endereço dos advogados do 

Minaspetro: 

Neves & VilIamil Advogados Associados 
Av. Afonso Pena, n° 4273, 10  andar 
Bairro Serra - Belo Horizonte/MG 
CEP 30130-008 
Tel. (31) 3213-0073 
e-mail: arthur©nvaa.com.br  e contato@nvaa.com.br  

Termos em que, requer deferimento. 

Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2018. 

Arthur Viflamil Martins 
OAB/MG 95.475 
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LISTA DE ANEXOS: 

DOC.01 - Estatutos Sociais, Ata de Posse e Procuração 

DOC.02 - Matéria publicada na Revista Minaspetro, edição 95, de maio de 2017 

DOC.03 - Comunicado da Proforte, informando reajuste de preços 

DOC.04 - Matérias publicadas na mídia informando os efeitos restritivos do Projeto 

de Lei 135/2010. 
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