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1. Declaração de Privacidade de Dados

O Passos Costa Advogados Advogados (“Passos Costa Advogados” ou “Nós”) se preocupa 
com a privacidade de seus Clientes, Usuários do site e Parceiros. Por isso, em todos os 
nossos processos necessários para a entrega dos serviços, colocamos a privacidade do 
Cliente no centro, definindo de maneira clara as finalidades do tratamento do dado fornecido, 
garantindo que sempre sejam coletados a menor quantidade possível para a realização dos 
serviços contratados e aplicando as medidas técnicas e organizacionais necessárias e 
proporcionais para assegurar a segurança durante todo o ciclo de vida dos dados pessoais. 

Assim, alinhados com a nossa missão e valores, o Passos Costa Advogados torna pública a 
presente política de privacidade (“Política de Privacidade”) para informar e esclarecer como e 
com qual finalidade poderá ocorrer o Tratamento dos seus Dados Pessoais fornecidos ao 
Passos Costa Advogados, assim como o Titular pode exercer seus direitos, de acordo com a 
legislação aplicável no Brasil, em especial com a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais). 

Por favor, leia atentamente esta Política de Privacidade para ter o conhecimento de como e 
com qual finalidade os seus Dados Pessoais podem ser coletados pelo Passos Costa 
Advogados. É importante que a Política de Privacidade seja interpretada em conjunto e de 
acordo com qualquer outro documento, contrato ou cláusula de privacidade que a acompanhe, 
conforme o caso, e sem prejuízo do sigilo profissional aplicável ao relacionamento do Passos 
Costa Advogados com seus clientes, na forma do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

O Passos Costa Advogados atuará como controlador dos seus Dados Pessoais, ou seja, cabe 
a Nós a competência das decisões referentes ao Tratamento dos Dados Pessoais. 

2. Dados Pessoais, MeiosDeColeta
e Finalidade do Tratamento



“Dados Pessoais” são informações sobre uma pessoa natural identificada, ou identificável. 
Exemplos de Dados Pessoais são o nome completo, profissão, documento de identificação, 
endereço, e-mail, número de telefone, escolaridade, entre outros.

“Dados Pessoais Sensíveis” são os dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a 
uma pessoa natural. 

“Tratamento” significa toda operação realizada com Dados Pessoais, como as que se referem 
à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

“Titular” é a pessoa natural a quem se referem os Dados Pessoais que são objeto do 
Tratamento.

3. Finalidade do Tratamento de Dados 
Pessoais

Se você é nosso cliente, o Tratamento dos seus Dados Pessoais será realizado para atender 
o escopo do contrato firmado com você. Por exemplo, se você necessita ingressar 
judicialmente com alguma medida, serão coletados os dados pessoais completos para a sua 
qualificação e devida representação judicial. Da mesma forma, caso a natureza do Contrato 
de prestação de serviços exija dados sensíveis, como aqueles relacionados à saúde, filiação 
sindical e outros explicados no item anterior, nós realizaremos o tratamento destes dados 
também, sempre de forma transparente e segura. 

Verifique no seu Contrato de Prestação de Serviço quais serão os dados pessoais coletados. 
Ao nos contratar como escritório de advocacia, você consente que os seus dados pessoais 
sejam tratados com a finalidade de cumprirmos com o Contrato firmado, assim como, com 
tratamentos correlatos para que isso ocorra. 

Se você ainda não é nosso cliente, mas se inscreveu no nosso site através da aba “Contato”, 
informamos que armazenaremos o seu nome, e-mail e telefone para que possamos entrar em 
contato com vocês para esclarecer as suas dúvidas e solicitações. 

Se você se cadastrou na aba “blog” do nosso site, informamos que coletaremos somente seu 
nome e o seu e-mail para enviarmos Notícias Jurídicas. Lembramos que você pode se 



descadastrar das nossas listas de e-mail a qualquer momento clicando na opção 
“descadastrar” localizado no rodapé dos e-mails enviados por nós. 

Todo tratamento realizado pelo Passos Costa Advogados mediante o seu consentimento, 
quando aplicável, em diversos meios, por obrigação legal, regulatória, contratual ou outras 
formas. 
Passos Costa Advogados pode solicitar que você forneça o consentimento escrito ou por 
qualquer meio que confirme tal consentimento, sempre que necessário. Inclusive, no Contrato 
de Prestação de Serviços, você concorda com a utilização dos seus dados pessoais para que 
seja possível a entrega do serviço Contratado. 

Nós solicitaremos o fornecimento somente dos dados estritamente necessários de acordo 
com a natureza do serviço contrato por você. Nós, como escritório de advocacia, na maioria 
dos casos, solicitaremos informações de cadastro completas como nome, RG, CPF, 
nacionalidade, profissão, estado civil, e-mail, telefone e endereço para a formulação de 
procurações, contratos e realização do faturamento, atividades estas que dependem do 
fornecimento de informações pessoais por você. 

O Tratamento dos seus Dados Pessoais também é realizado com a finalidade de viabilizar 
e/ou melhorar a prestação dos serviços jurídicos para os quais o Passos Costa Advogados foi 
contratado, bem como:

a) Para identificar e/ou oferecer-lhe conteúdo relevante sobre determinada preferência e/ou 
interesse manifestado por você ao Passos Costa Advogados, incluindo, sem limitação, 
newsletters, eventos, convites, lembretes, notas de agradecimento, entre outros;

b) Para composição de banco de dados de fornecedores e prestadores de serviço do Passos 
Costa Advogados;

c) Para formação de banco de dados de candidatos a vagas de emprego, estágio e 
prestação de serviços no Passos Costa Advogados;

d) Para a composição de banco de dados de empregados, comitês e outros grupos;

e) Para a composição de cadastro de fornecedores e celebração de contratos relacionados;

f) Para proteção, defesa e administração dos interesses do Passos Costa Advogados;

g) Para o cumprimento da legislação aplicável;

h) Para notificar-lhe acerca de alteração da presente Política de Privacidade;

i) Para o cumprimento de qualquer outra demanda por você solicitada ao Passos Costa 
Advogados.



4. Tipos de Dados Coletados no 
Website e Formas de Registro

O Passos Costa Advogados Coleta Dados Pessoais através de formulários online ou por meio 
físico quando você, por exemplo, registra-se para receber notícias, envia informações para 
candidatar-se a uma vaga ou quando preenche um formulário de “contato” ou “blog” via 
Website.

Quando Você registra ou envia as suas informações para o Passos Costa Advogados, nós 
poderemos solicitar informações sobre o seu nome, e-mail, telefone, cargo e empresa. Além 
disso, outras informações pessoais podem ser recebidas através de currículos anexados por 
você, quando for se candidatar para uma vaga, através de terceiros, como a empresa onde 
você trabalha. 

Solicitamos que não nos encaminhe nenhum dado pessoal sensível por meio de nossos 
formulários ou or e-mail, a saber dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico 
ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural.

5. Dados de Navegação de Internet
Quando você visita nosso website, nós coletamos dados de registro de internet padrão e os 
detalhes de padrões de comportamento do visitante, por meio de cookies. Um Cookie é um 
arquivo de texto que é colocado no computador do usuário da Internet, capaz de identificar 
usuários e registrar suas preferências. 

O Passos Costa Advogados executa esta ação para levantar informações, tais como o 
número de visitantes às diversas partes do website do Passos Costa Advogados.

As informações são coletadas com a ferramenta analytics, de forma a não identificar 
diretamente um indivíduo, sempre com o objetivo de avaliar e gerar dados estatísticos acerca 
das atividades dos visitantes do website. Além disso, não fazemos nenhuma tentativa de 
descobrir as identidades daqueles que visitam nosso site.

Nosso Website é seguro e validado pela Let’s Ecrypt Authority X3, caso queira conhecer mais, 
Você pode conhecer a certificadora acessando: http://cps.letsencrypt.org

5.1. Cookies e Sessions que utilizamos 



Nosso Site usa Cookies e tecnologias semelhantes para distingui-lo de outros usuários. Ao 
usar cookies, podemos fornecer-lhe uma melhor experiência e melhorar o Nosso Site, 
compreendendo melhor como o utiliza. 

Quando você acessa nosso site e clica em “Concordo com a utilização de Cookies”, você 
consente que a lista de cookies mencionada nesta política seja utilizada. A qualquer momento, 
você pode gerenciar ou remover os cookies, basta clicar no ícone de cadeado, ao lado do 
nosso domínio, selecionar a opção cookies e selecionar aqueles que você deseja remover. 

Quando Você acessa o nosso Site (www.passoscosta.com.br), utilizamos os seguintes 
Cookies e Sessions: 

5.2. Necessários
bSession; domínio www.passoscosta.com.br  Usado para medir a efetividade do sistema e 
otimizar a experiência do usuário, a duração é de 1 (um) dia. 

firebase:host:#.firebaseio.com; domínio www.passoscosta.com.br  Oferece hospedagem 
rápida e segura para o site. 

hs; domínio www.passoscosta.com.br  Usado por razões de segurança, a duração é igual o 
período da sessão. 

ssr-caching; domínio www.passoscosta.com.br  Este cookie é necessário para otimizar o 
tempo de resposta entre o visitante e o site, e fica armazenado no browser do visitante, a 
duração é de 1 (um) dia. 

TS#; domínio www.passoscosta.com.br/nossa-equipe --> Cookie que permite a visualização 
correta das imagens do site, de forma adequada com o modelo padrão de front-end. 

5.3. Estatísticos “ Analytics”

É importante que entendamos como você usa nosso site, por exemplo, quão eficientemente 
você consegue navegar por ele e quais recursos você usa. Os cookies analíticos permitem-
nos recolher esta informação, ajudando-nos a melhorar o nosso site e a sua experiência nele.
Para que o Google Analytics determine que dois hits diferentes pertencem ao mesmo usuário, 
é necessário enviar um identificador exclusivo associado a esse usuário específico com cada 
hit.

A biblioteca analytics.js faz isso por meio do campo Client-ID, uma string exclusiva gerada 
aleatoriamente que é armazenada nos cookies dos navegadores. Desse modo, as visitas 
subsequentes ao mesmo site podem ser associadas ao mesmo usuário.



Por padrão, a analytics.js usa um único cookie primário chamado _ga para armazenar o 
Client-ID. Os outros cookies criados pela analytics.js incluem _gid, XSRF-TOKEN e 
_gac_<property-id>. Eles armazenam outros IDs gerados aleatoriamente e as informações da 
campanha do usuário

O uso de cookies permite que a analytics.js identifique usuários únicos em sessões de 
navegação diferentes, mas não em navegadores ou dispositivos diferentes.

Com isso, conseguimos utilizar o Google Analytics como uma ferramenta que monitora o 
tráfego do site e do nosso blog. O objetivo é entendermos o comportamento dos nossos 
visitantes ao navegarem pelas páginas do site.  

_ga; domínio: https://analytics.google.com  O cookie captura e armazena o campo de ID do 
cliente; uma string única gerada aleatoriamente que é armazenada nos cookies do navegador, 
para que visitas subsequentes ao mesmo site possam ser associadas ao mesmo usuário. Se 
não for removido, o cookie é armazenado por 2 (dois) anos.

_gat; domínio https://analytics.google.com  O cookie controla a taxa de solicitação e não 
armazena dados do usuário. Se não for removido, o cookie é armazenado por um minuto.

_gid; domínio: https://analytics.google.com O cookie também captura e armazena o campo 
ID do cliente. Se não for removido, o cookie é armazenado por 24 horas.

fedops.logger.sessionId; domínio www.passoscosta.com.br/  registra dados estatísticos do 
omportamento do usuário no site. É utilizado para análise interna pelo operador do site. 
Duração persistente. 

XSRF-TOKEN; domínio: https://analytics.google.com  O cookie usa um token para 
identificar o ID do cliente e se não for removido, o cookie fica armazenado entre 30 segundos 
até um ano. A duração é acionada pelo fato de a página de origem do visitante de primeira 
viagem ser uma página AMP ("Accelerated Mobile Page") ou uma página não AMP e a 
frequência das visitas ao site. Se for uma página não AMP, os dados do ID do cliente podem 
ser armazenados por até um ano. Isso nos permite identificar se o mesmo usuário acessa o 
site de origens diferentes, por exemplo, ele encontrou o site por meio de uma Pesquisa do 
Google ou se foi diretamente para o site.

5.4. Marketing
Cookies de marketing são usados para rastrear visitantes em sites. A intenção é exibir 
anúncios que sejam relevantes e envolvente para o usuário individual e, portanto, mais valioso 
para editores e anunciantes terceirizados.

fed; domínio www.passoscosta.com.br  Utilizado para capturar informação de comportamento 
do visitante. Esta informação será armazenada somente para uso interno do site. Análise 
interna é usada para otimizar o site ou para registra e o visitante se inscreveu para receber 



notícias (newsletter). Expira após o encerramento da sessão. 

svSession; domínio www.passoscosta.com.br  Usado para todos os visitantes de sites 
criados pelo wix.com. A informação coletada pode ser usada para anúncios mais relevantes 
para o visitante, a duração é de dois anos. 

Para mais informações, contate dpo@passoscosta.com

6. Armazenamento e Retenção de 
Dados

O Passos Costa Advogados poderá armazenar os seus Dados Pessoais pelo tempo 
necessário ao cumprimento das finalidades citadas nesta política, assim como para o 
cumprimento da legislação ou regulação aplicável, conforme o caso. Para a determinação da 
forma e duração do Tratamento dos seus Dados Pessoais pelo Passos Costa Advogados, 
será considerada a natureza dos seus Dados Pessoais fornecidos, assim como a finalidade do 
Tratamento. 

Uma vez que a finalidade do Tratamento dos seus Dados Pessoais tenha sido exaurida, eles 
serão eliminados no prazo máximo de 5 (cinco) anos se houver alguma exigência legal 
vinculada, ou, em até 1(um ano) se não houver. 

Informamos que os seus dados pessoais ficam armazenados na rede interna do escritório, 
onde somente colaboradores autorizados podem acessá-los estritamente em decorrência dos 
serviços contratados por você. Além disso, as informações são armazenadas no Google 
Drive, em data center seguros. 

Para mais informações sobre onde e quanto tempo seus Dados Pessoais serão armazenados, 
bem como sobre mais informações a respeito dos seus direitos de exclusão e portabilidade, 
contate dpo@passoscosta.com.br.

7. Compartilhamento de Dados 
Pessoais

O Passos Costa Advogados não comercializará jamais os seus Dados Pessoais. Entretanto, 
seus Dados Pessoais podem ser compartilhados ou transferidos a terceiros, no Brasil ou no 
exterior, com o objetivo de cumprir adequadamente as finalidades enumeradas nesta política, 
assim como para o cumprimento do próprio contrato ou de ordem judicial ou decisão de 
qualquer outra autoridade competente para tanto, segundo a legislação aplicável. 



Sendo assim, o Passos Costa Advogados pode compartilhar ou transferir os seus Dados 
Pessoais com terceiros, dentro ou fora do Brasil, dentro das seguintes hipóteses e finalidades:

Terceiro Tipo de dado 
compartilhado

Finalidade do compartilhamento

Parceiros comerciais com as 
quais o Passos Costa 
Advogados mantém 
relacionamento de 
colaboração ou aliança, tais 
como contabilidades, 
escritórios de advocacia 
terceirizados e etc.

 Dados Pessoais 
de Cadastro;

 Informações 
relativas ao 
serviço.

 Para melhorar a prestação de 
serviços contratada;

Provedores de sistemas de 
TI, provedores de serviços 
em nuvem, serviços de 
hospedagem, serviços 
relacionados a folha de 
pagamentos e recursos 
humanos

 Dados Pessoais 
de Cadastro, 
dados analíticos, 
dados indiretos de 
IP, possivelmente 
de forma 
anonimizada. 

 Realizar backups de segurança, 
armazenamento dos arquivos nas 
redes internas e externas e outros 
relacionados.  

  Para cadastrar o Usuário 
na newsletter da Plataforma; 

Autoridades judiciais, 
policiais, governamentais ou 
outros terceiros com quem 
nós sejamos obrigados por 
lei, norma regulatória ou 
ordem judicial a compartilhar 
os Dados

 Dados Pessoais 
de Cadastro;

 Informações sobre 
Dispositivos

 Em caso de solicitação, por meio 
de ordem judicial ou obrigação 
legal ou regulatória, a divulgar a 
autoridades judiciais, policiais ou 
governamentais certos Dados 
Pessoais sobre nossos Usuários.

Os receptores dos dados compartilhados, na qualidade de operadores, atuarão em nome do 
Passos Costa Advogados para fornecer um serviço seguindo estritamente as nossas 
instruções, para ajudar a melhorar ou facilitar nossos serviços.

Se o Passos Costa Advogados necessitar compartilhar seus Dados Pessoais com terceiros 
que não sejam os mencionados, atualizaremos essa Política.

Em todas as hipóteses, o Passos Costa Advogados se compromete a compartilhar 
estritamente os Dados Pessoais que se fizerem necessários ao cumprimento da respectiva 
finalidade ou atendimento da respectiva ordem específica, adotando sempre as melhores 
medidas para resguardar a privacidade dos titulares dos dados, conforme o caso.



 

8. Transferência Internacional de 
Dados

Os serviços fornecidos pelo Passos Costa Advogados requerem o suporte de uma 
infraestrutura tecnológica que pode ser estabelecida fora do Brasil, como servidores e serviços 
em nuvem (cloud), que podem ser de propriedade ou fornecidos por terceiros. 

Nessas hipóteses o Passos Costa Advogados assegura somente contratar terceiros que 
atendam os mais altos padrões de segurança, pelo menos, no mesmo nível de proteção de 
Dados Pessoais adequado à legislação brasileira. 

Dados Pessoais Terceiro

Dados Inseridos nos formulários do 
site.

Wix.com
ns2.wixdns.net
ns3.wixdns.net

Dados armazenados no Google Drive 
e enviados via Whatsapp

Google.com

Caso você queira saber mais sobre nossa infraestrutura tecnológica e as empresas 
fornecedoras destes serviços, entre em contato com o nosso dpo@passoscosta.com.br.

9. Segurança

O Passos Costa Advogados mantem um Sistema de Gestão de Privacidade e Proteção de 
Dados (SGPPD), cujo objetivo é gerenciar melhor os dados da empresa e mitigar os riscos de 
privacidade e proteção de dados durante o tratamento dos dados, em todo o ciclo de vida, até 
a sua exclusão definitiva. 

As metodologias, ferramentas técnicas, estratégias, políticas e procedimentos são executados 
com fundamento na ISO/IEC 270001, o qual define os requisitos para um Sistema de Gestão e 
Segurança da Informação. Caso queira saber mais sobre a nossa Política de Segurança para 
Usuários, entre em contato com o nosso dpo@passoscosta.com.br.

O Passos Costa Advogados e os terceiros com os quais os seus Dados Pessoais venham a 
ser eventualmente compartilhados observam os padrões de segurança necessários à 
prevenção, redução e remediação do acesso desautorizado de Dados Pessoais, empregando 
os meios aplicáveis e padrões de segurança recomendados para protegê-los, na medida em 
que forem técnica e operacionalmente viáveis.



10. Direitos do Titular de Dados
O Passos Costa Advogados respeita a sua privacidade e preocupa-se em disponibilizar os 
canais necessários para que você possa exercer os seus direitos e ter informações adequadas, 
claras e transparentes sobre o uso e o tratamento dos seus Dados Pessoais. Desse modo, a 
solicitação de alteração de dados incompletos, inexatos ou desatualizados e/ou de exclusão de 
dados fornecidos ao Passos Costa Advogados, inclusive Dados Pessoais, deverá ser realizada 
por e-mail direcionado ao dpo@passoscosta.com.br.

Tal solicitação será analisada, e, caso não implique interrupção de fornecimento dos serviços 
prestados pelo Passos Costa Advogados ou incida em alguma das hipóteses de conservação 
dos dados, será procedida. Caso implique interrupção de fornecimento dos serviços, a sua 
relação com o Passos Costa Advogados estará encerrada, mas as obrigações decorrentes da 
prestação permanecerá válida e, neste caso, as suas informações e Dados Pessoais 
continuarão sendo usados e tratados pelo Passos Costa Advogados e/ou terceiros autorizados 
até que cesse a necessidade ou as finalidades previstas nessa Política.

Além da alteração e exclusão dos Dados Pessoais, você também poderá exercer os seguintes 
direitos, mediante requerimento ao Passos Costa Advogados, através de e-mail direcionado ao 
dpo@passoscosta.com.br.

(i) confirmar se o tratamento dos seus Dados Pessoais é realizado pelo Passos Costa 
Advogados e/ou terceiros autorizados, inclusive após o término da sua relação com 
o Passos Costa Advogados;

(ii) obter a informação sobre quais Dados Pessoais são armazenados e de alguma 
outra forma tratados pelo Passos Costa Advogados;

(iii) informação das entidades públicas e privadas com as quais o Passos Costa 
Advogados realizou uso compartilhado de dados;

(iv) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa, quando o Passos Costa Advogados solicitar o seu 
consentimento para o tratamento dos Dados Pessoais em alguma situação 
específica;

(v) revogação do consentimento quando o Passos Costa Advogados solicitar o seu 
consentimento para o tratamento dos Dados Pessoais em alguma situação 
específica; e

(vi) informar ao Passos Costa Advogados que discorda do tratamento dos seus Dados 
Pessoais explicando o motivo da oposição, para que o Passos Costa Advogados 
possa analisar a situação.

11. Comunicação: Alteração, 
Cancelamento ou Dúvidas sobre a 
Presente Política de Privacidade



Se você deseja acessar, alterar ou excluir seus Dados Pessoais fornecidos ao Passos Costa 
Advogados, ou exercer quaisquer um dos seus Direitos como Titular, por favor entre em 
contato pelo e-mail dpo@passoscosta.com.br e iremos tomar as medidas necessárias e/ou 
respondê-lo em prazo razoável, segundo a viabilidade técnica e operacional do Passos Costa 
Advogados. O Passos Costa Advogados também poderá pedir para que você atualize os seus 
Dados Pessoais periodicamente.

Se você não estiver de acordo com a presente Política de Privacidade, deseja excluir 
eventuais Dados Pessoais tratados pelo Passos Costa Advogados ou obter maiores 
esclarecimentos sobre a aplicação dessa Política de Privacidade assim como sobre os seus 
direitos, por favor entre em contato conosco no e-mail dpo@passoscosta.com.br  Teremos a 
satisfação de esclarecer-lhe eventuais dúvidas e/ou atender à sua solicitação.

Por fim, se você recebeu uma comunicação do Passos Costa Advogados e preferia não tê-la 
recebido, por favor deixe- nos saber por meio do link “Cancelar Inscrição” presente no 
respectivo e-mail, ou envie-nos um e-mail para dpo@passoscosta.com.br . O objetivo do 
Passos Costa Advogados será responder a todas as demandas acima com a maior brevidade 
possível.

12. Encarregado pela Proteção de 
Dados

O Passos Costa Advogados possui sede em Vila Velha, Espírito Santo. O contato do 
Encarregado pela Proteção de Dados do Passos Costa Advogados é:

Alça da terceira ponte, 245,
 Praia da Costa, Vila Velha, ES Sala 417
dpo@passoscosta.com.br

13. Alterações desta Política de 
Privacidade

Todos os Dados Pessoais tratados pelo Passos Costa Advogados estarão de acordo com 
esta Política de Privacidade e com as finalidades supracitadas.



O Passos Costa Advogados se reserva no direito de alterar total ou parcialmente a presente 
Política de Privacidade a qualquer tempo, inserindo a última data de atualização conforme 
indicado abaixo.

Por favor, consulte a presente Política de Privacidade periodicamente para verificar eventuais 
alterações. O uso do website do Passos Costa Advogados ou o fornecimento de Dados 
Pessoais por qualquer outro meio pressupõe a sua concordância com a presente Política de 
Privacidade.

14. Revisão e Aprovação desta Política
Esta política deve ser revisada a cada 2 anos ou a qualquer momento se assim desejado pelo 
Passos Costa Advogados ou necessário, obedecendo ao ciclo de aprovações das áreas e 
alçadas envolvidas.

[A versão atualizada desta política será devidamente disponibilizada nesta página quando 
ocorrer]

Data de publicação desta Política de Privacidade no website: 11 de dezembro de 
2020


