Da

, DE 2020

COMISSÃO

DE

SERVIÇOS

DE

INFRAESTRUTURA, sobre a Mensagem (SF) nº
66, de 2020, da Presidência da República, que

submete à apreciação do Senado Federal, em
conformidade com o art. 52, inciso III, alínea "f", da
Constituição, combinado com o art. 12 da Lei no
11.182, de 27 de setembro de 2005, o nome do
Senhor RICARDO BISINOTTO CATANANT, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Aviação Civil - ANAC, na vaga decorrente do
término do mandato de Ricardo Sérgio Maia
Bezerra.

Relator: Senador ACIR GURGACZ

I – RELATÓRIO
Chega para análise da Comissão de Serviços de Infraestrutura a MSF
nº 66, de 2020, da Presidência da República, que indica o Sr. Ricardo Bisinotto
Catanant para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), para o lugar vacado pelo Sr. Ricardo Sérgio Maia Bezerra, cujo mandato
finalizou-se em 19 de março do corrente ano.
Os candidatos a diretor da ANAC devem ser submetidos a sabatina
e a votação secreta pelo Senado Federal, de acordo com o art. 52, III, f, da
Constituição, combinado com o art. 12 da Lei de criação dessa Agência (nº
11.182, de 27 de setembro de 2005).
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PARECER Nº

 currículo que detalhe tanto a experiência profissional, como a
produção escrita do indicado;
 declaração acerca da existência ou não de parentes seus com
atuação em seu campo profissional, de sua participação ou não
como sócio, proprietário ou gerente de empresas ou ONGs, de
regularidade fiscal nas três esferas de governo, acerca das ações
judiciais nas quais seja autor ou réu, e quanto à sua atuação ou
não, nos últimos cinco anos, em juízos, tribunais, conselhos de
administração de estatais, ou na direção de agências reguladoras;
 argumentação escrita, em que o indicado demonstre ter a
formação pessoal, moral e profissional que o recomende para o
cargo indicado.
Além disso, os indicados devem também atender aos requisitos de
tempo de experiência profissional em postos específicos, conforme determina o
art. 5º da Lei nº 9.986, de 2000, que “dispõe sobre a gestão de recursos humanos
das Agências Reguladoras e dá outras providências”.
Por fim, o art. 4º da mesma Lei nº 9.986, de 2000, determina que os
mandatos dos diretores não serão coincidentes, e que, se “não forem providos no
mesmo ano em que ocorrer sua vacância terão a duração reduzida”, de forma a
permitir a regra da não coincidência. Assim, caso o indicado seja nomeado ainda
no corrente ano, terá mandato completo de quatro anos, senão, deverá ter seu
mandato reduzido, de forma a adaptá-lo às regras aqui descritas.
Passemos então à análise do currículo do indicado. Ricardo Bisinotto
Catanant é natural de Uberaba-MG, tendo nascido no dia 29 de julho de 1975.
Graduou-se em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), no ano de 1999.
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Por sua vez, o Regimento Interno do Senado Federal elenca, em seu
art. 383, a documentação a ser encaminhada ao Senado quando da indicação de
diretores das agências reguladoras, entre outras autoridades. Sinteticamente, cabe
à Presidência da República encaminhar:

Antes de se tornar servidor de carreira da ANAC, atuou como
assessor jurídico da Infraero e assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça
(STJ). Desde 2006, ano que entrou para a Agência, exerceu os cargos de Gerente
Geral de Outorgas de Serviços Aéreos (2006 a 2009), Gerente de Normas e
Projetos (2009 a 2014), e Superintendente de Acompanhamento de Serviços
Aéreos (desde 2014).
Em relação à produção escrita do indicado, consta a publicação de
artigo, em coautoria, denominado “Passado, Presente e Futuro da Regulação no
Setor Aéreo” na Revista do Advogado nº 142, em 2019. Além disso, participou
como palestrante em mais de uma dezena de eventos ligados à regulação da
aviação na última década.
O indicado declara não ter parentes que exercem ou exerceram
atividades públicas ou privadas vinculadas à regulação da aviação civil. Declarou,
outrossim, que desde 2016 é sócio da Fazenda Alvorada São Bento, que visa à
criação de bovinos.
Apresentou declarações de nada consta em relação aos fiscos federal
e distrital, expedidas recentemente. Apresentou, também, certidões negativas
expedidas recentemente em relação à justiça eleitoral (TSE), a ações criminais de
1ª e 2ª instâncias (TJDFT), a ações cíveis de 1ª e 2ª instâncias (TJDFT), a ações
de falências e recuperações judiciais de 1ª e 2 ª instâncias (TJDFT), a ações cíveis
e criminais de 1ª e 2ª instâncias no juizado especial (TJDFT), e a processos cíveis
e criminais junto ao TRF da 1ª Região e à Seção Judiciária do DF da Justiça
Federal.
Declarou não ter participado, nos últimos cinco anos, em juízos e
tribunais, em conselhos de administração de empresas estatais, e nem em cargos
de direção de agências reguladoras.
Por fim, em relação aos aspectos formais determinados pelo
Regimento Interno, o indicado fez constar argumentação escrita onde declara sua
experiência profissional, formação técnica compatível com o cargo pretendido,
bem como afinidade intelectual e moral para seu exercício.
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Ao longo das últimas duas décadas seu currículo aponta ter
participado de doze cursos de curta duração em temas de relevo para a aviação
civil, tanto no Brasil, como no exterior.

Sala das Comissões, 18 de outubro de 2020.

Senador ACIR GURGACZ
PDT/RO
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Diante do exposto, entendemos que a MSF nº 66, de 2020, cumpre
com as exigências formais determinadas pela legislação pertinente e pelo
Regimento Interno, e que, lido o relatório que apresentamos, a Comissão dispõe
dos elementos necessários para a deliberação acerca da indicação do Sr.
RICARDO BISINOTTO CATANANT para exercer o cargo de Diretor da
ANAC.

