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Ilustríssimo Senhor
Dr. FÉLIX ARAÚJO NETO -
Digníssimo Superintendente da .
Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos - STTP
Rua Cazúza Barreto, n? 113, Estação Velha
Campina Grande --PB, ,

, '

. Senhor Superintendente,

Reportado-nos ao Ofício nO b048/2019-DCOP/GOFT/STTP, de 07.02.2020,
esclarecemos que, em cumprimento ao que restou estabelecido em contrato de
Concessão Pública, o SITRANS está tomando todas as medidas necessárias para a
constante evolução do sistema automatizado de bilhetagem -etetrônica. '

Segundo o disposto no item 4,6, do Anexo I, do Edital de Concorrência nO
2.01.001/2014, trata-se de imposição às Concessionárlas' a implantação de um
-ststerna de bilhetagem eletrônica que atendam, entre outros objetlvos, os seguintes:

a) Proporcionar o controle de todos os usuários. do Sistema de Transporte
Coletivo de Passageiros,' pagantesou' não;

b) Minimizar a evazãode receita;

'cr Viabilizar a integração tarifária-do Sistema de Transporte Coletivc:
I .

- . d) Proporcionarmaior segurança, pela venda antecipada de passagens através'
de cartões', com a consequente redução de valores monetários nos ônibus;. . .

e) Modernizara gestão de arrecadaçãodosístema de Transporte Coletivo,
com o aperfelçoemento do controle gerencial. .

Além disto, também trata-se de obrigação _ contratual' das .ernpresas
/ Concessionárias prestar um serviço público de. transporte com sistemas

complementares de gerenciamento, atendendo a alguns objetivos tais como a'
implantação da identificação do passageiros por meio de "biometria", utilizando
equipamentos eletrônicos de última geração, tal como o da biometria facta.
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\ '~SANTAMARIA
CONCESSÃO 2.01.006/2015

A,Côndidó & Cio Uda
Viaçôo Sento Rosa lido

-
~ CONSÓ8_CIO
\. ~ SANTA VERONICA .
CONCESSÃO 2.01.007/2015

.\. .
I Anexo I, item 4.7' do Edital de Concorrência n° 2.01.001/2014
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Como é consabido, a passagem do transporte público, representada pelo Cartão
Eletrônico adqulrldo pelo passaqetro, trata-se de contrato, de tnansporte, como

, previsto nos Arts. 734 e S.S., do Códiqo Civil Brasileiro. '

Assim 'sendo, denota-se' Que a relação contratual entre o passageiro e o
transportador é pessoal e intransferívél, até mesmo para que se assegure a
responsabllldade civil do transportador .

• < Nesta mesma linha de raCiocínio, nota-se que o, Art. 738, do Código Civil,
" 'dtsciplina que a 'pessoa transportada deve sujeitar-se as normas estabele.cidas pelo

transportador, sendo l;lma delas o ,meio de identificação do- passageiro (biometria
fadai) para a prestação do serviço, justamente para evitar os prejuízos decorrentes
do uso irregular e fraudulento do cartão eletrôníco. '

"
Portanto" a substituição de cartões Vale' Bus Card de passageiros pagantes para

utilização da identificação pela biometria faciai, trata-se de medida salutar tomada
pelas Concessionárias visando o pleno cumprimento do contrato de concessão.

, ,

Esperando ter prestado todos os esclarecimentos necessários, ficamos ao
inteiro dispor ,para quaisquer outras in.formaçõe:s, ao mesmo tempo em que
aproveitamos 'o.iensejo para renovar os mais .sínceros votos de elevada estima e
consideração. '

,105 nchieta Bernardino Gomes Filho
Diretor Institucional do SITRAI"IIS
Administrador / CRA-PB 0052
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Campina Grande, 07 de fevereiro de 2020

Prezado Senhor,

Chegou ao conhecimento desta Autarquia, através de reclamações em
protocolos que o Sitrans estaria obrigando os passageiros a realizarem a substituição
dos cartões de passagem comuns para cartões com biometria facial.

Diante do desconhecimento desta ação por nossa parte, gostaríamos de

informações detalhadas sobre a ação, o objetivo final dessa biometria para os pagantes

de "tarifa cheia" e se procede tal informação.

Atenciosamente,

~L-z~
~ÉLlXARAÚJO NETO

Superintendente

Senhor(a):
JOSÉ DE ANCHIETA BERNARDINO GOMES
Representante Dos Consórcios Santa Maria E Santa Verônica
NESTA

RuaCazuzaBarreto, 113EstaçãoVelhaCEP58.105-195 Telefax: 83 3341-1278


