
MANIFESTAcAO DE DISCORDANCIA

1) Quero manifestar - para registro em Ata - a minha
discordancia em relagao a posigao assumida pela Diretoria
Colegiada da ANAC, no que se refere ao Relatorio de
Monitoragao das empresas aereas elaborado pela Forga Tarefa
ANAC - FTA, sob a minha coordenagao e como decorrencia da
Portaria 678/ DIR de 26 de dezembro de 2006.

2) Este Relatorio, assinado por 12 (doze ) funcionarios de varios
setores da ANAC, foi pautado por criterios rigorosamente
tecnicos e baseado na coleta de dados e informagoes junto as
empresas aereas . Ofereceu conclusoes e recomendagoes
objetivas para a superagao da fase mais aguda da crise,
ocorrida no final do ano de 2006.

3) Apesar da profusao de declaragoes precipitadas e
desencontradas a respeito das possiveis causas da crise, a
postura dos membros da FTA foi a da mais absoluta reserva e
isengao . Na qualidade de Coordenador , dei completa liberdade
de expressao aos membros da FTA para manifestarem os seus
pontos de vista . Os funcionarios procuraram apresentar uma
analise serena e objetiva das causas - multiplas e complexas -
assim como dos efeitos cumulativos que acabaram por culminar
na crise mencionada.

4 Neste sentido , a nao divulgagao oficial do Relatorio causou, a
meu ver, graves prejuizos a imagem da ANAC, em termos da
postura de isengao e autonomia que deve ter uma Agencia
Reguladora , perante os consumidores , os meios de
comunicagao , as empresas reguladas e o mercado em geral.

5) Discordo , ainda, da decisao da ANAC de realizar uma auditoria
nas empresas aereas, posteriormente aos trabalhos da FTA,
como vem sendo divulgado pelos meios de comunicagao.
Acredito que esta nao seja a decisao mais inteligente de lidar
com uma crise de tamanha complexidade e amplitude. Isto
porque , a rigor, a desejada auditoria deveria ter sido feita, de
forma preventiva , anteriormente a eclosao mais aguda da crise,
tornando desnecessaria , por conseguinte , a constituigao da
FTA.



6) Alem disso, a ANAC deveria ter recomendado a instancia
competente , no devido tempo, que a auditoria abrangesse
todos os segmentos que compoem o Sistema Nacional de
Aviagao Civil, isto e , alem das empresas aereas, as
organizagoes responsaveis pela infra -estrutura aeroportuaria e
pelo controle do espago aereo , com notorias responsabilidades
nas multiplas causas da crise.

7) A meu ver, o mais grave, em ultima analise, a que tal auditoria
neste momento e com as mesmas finalidades dos trabalhos
determinados a FTA pela Portaria 678/DIR equivalera a
desqualificagao da propria ANAC perante a opiniao publica, uma
vez que os 12 tecnicos que integraram a FTA pertencem aos
quadros desta Agenda Reguladora.

8) Por fim, estou consciente de que, sendo a ANAC um orgao
colegiado, o entendimento ora manifestado, tanto por ser
minoritario, quanto por ser posterior a concretizagao da
decisao, podera ou nao surtir efeitos praticos. Todavia, pego
que sejam registrados em Ata os termos aqui consignados.

Josef Barat - Diretor

Brasilia, 16 de Janeiro de 2007.
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