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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
Controladora PAZ UNIVERSAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 

CNPJ 02.473.874/0001-91 
Endereço: Av. Castelo Branco nº 918, Setor Coimbra – Goiânia - GO 

 
 
Data de início de vigência deste Aviso: 15 de setembro de 2020. 
 
 
Este Aviso fornece informações sobre seus os dados coletados, usados e 
compartilhados, além do compromisso de usar os dados pessoais que coletamos 
de maneira respeitosa. 
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Dados do Controlador 
 
PAZ UNIVERSAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA (“PAZ UNIVERSAL”, “nós”, “nos”), 
CNPJ 02.473.874/0001-91, com sede na Av. Castelo Branco nº 918, Setor 
Coimbra – Goiânia – GO, e filiais nas localidades citadas no final deste Aviso, é 
empresa mãe do Grupo PAZ UNIVERSAL, prestadora de serviços funerários desde 
o ano de 1978, e tem forte atuação no estado de Goiás e no Triângulo Mineiro. 
 
As seguintes empresas também fazem parte do Grupo PAZ UNIVERSAL: ALIANÇA 
DA PAZ SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME, CNPJ 01.695.121/0001-68, com sede 
na Av. Epiacaúba, Quadra 52, lote 03-07 e 27, Térreo, Jardim Helvécia, Aparecida 
de Goiânia – GO, CEP 74.933-540; W.A. SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PAX LTDA – 
ME, CNPJ 06.092.599/0001-17, com sede na Av. Raulina Fonseca Paschoal, 
número 545, Setor Central, Catalão – Goiás, CEP 75.701-480; MEDPAZ CLÍNICA 
MÉDICA LTDA, CNPJ 29.329.524/0001-02, com sede na Av. Castelo Branco nº 
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974, Qd. 01 Lote 103, Setor Coimbra, Goiânia – GO, CEP 74.530-010; ODONPAZ 
ODONTOLOGIA SS, CNPJ 07.538.933/0001-86, com sede na Rua 237 nº 886, 
Qd. 01 Lote 114, Setor Coimbra, Goiânia – GO, CEP 74.535-270; CEL 
COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS LTDA EPP, CNPJ 15.344.546/0001-37, 
com sede na Rua 237 nº 964, Qd. 01 Lote 109-E, Segundo Andar, Setor 
Coimbra, Goiânia – GO, CEP 74.535-270. 
 
Visão Geral do Aviso de privacidade 
 
Nós da PAZ UNIVERSAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA, (“PAZ UNIVERSAL”, “nós”, 
“nos”), temos grande preocupação com sua privacidade, e com a segurança e 
proteção de seus dados pessoais, o que faz parte da nossa missão mais essencial, 
que é oferecer um sistema de produtos e serviços integrados que apoiam, com 
excelência e dignidade, famílias enlutadas, assim como pessoas que buscam 
qualidade de vida. Portanto, em nossa atividade atuamos fortemente para 
resguardar os usuários dos nossos produtos e serviços (“você”, “seu” e “seus”) 
dos riscos de tratamento não autorizado aos dados que coletamos.  
 
Este Aviso de privacidade (“Aviso”) foi criado para informá-lo sobre a coleta, o 
uso e o compartilhamento dos seus dados pessoais em nosso website (nosso 
“site”), em suas respostas a nossas publicidades, nos produtos, serviços e 
aplicativos móveis e em suas interações conosco. 
 
A PAZ UNIVERSAL disponibiliza serviços funerários e serviços de assistência 
funerária diretamente para os consumidores. Informações sobre nossos produtos 
e serviços podem ser encontradas na aba “PLANOS” em nosso site 
www.pazuniversal.com.br e em qualquer de nossas unidades de atendimento nos 
endereços citados no final deste Aviso.  
 
Este Aviso de privacidade aplica-se às informações fornecidas por você em suas 
interações conosco em nosso site, em suas respostas a nossas publicidades 
inclusive em redes sociais, em suas informações fornecidas em nossos pontos 
físicos de atendimento, em seus acessos a nossa rede wi fi, bem como em nossa 
relação de prestação de serviços. 
 
Ao acessar nosso site ou usar nossa rede wi fi você reconhece que leu o presente 
Aviso e compreendeu seu conteúdo. A sua utilização dos nossos serviços, a 
navegação em nosso site e em nossa rede wi fi estão sujeitas ao presente Aviso 
e aos termos de nossos contratos e serviços específicos aplicáveis (contratos de 
planos de assistência funerária e de prestação de serviços funerários). 
 
Este Aviso poderá ser alterado a qualquer momento que julgarmos necessário 
para se adaptar às expectativas dos usuários de nossos serviços e para se 
adequar a novas políticas ou exigências legais. Este Aviso contém a data mais 
recente de sua atualização em sua primeira linha. Havendo alguma alteração 
significativa neste Aviso com relação ao tratamento de seus dados pessoais, você 
será notificado conforme determinado por lei.  
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É importante que você consulte nossa política regularmente para se certificar de 
que revisou a versão mais atualizada deste Aviso. Este Aviso aplica-se a todos os 
usuários dos nossos serviços e a todas as pessoas que nos fornecem seus dados 
pessoais. 
 
Termos mais usados 
 
LGDP – Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
Dados pessoais - tudo que identifica ou pode identificar uma pessoa. 
 
Titular dos dados – você. 
 
Dados pessoais sensíveis - são dados pessoais com potencial de gerar 
preconceito contra o titular, a exemplo de 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. 
 
Tratamento de dados - é tudo que é feito com um dado pessoal desde o momento 
que ele entra na empresa (é coletado) até o final quando é excluído. 
Bases legais – são as permissões legais para tratamento dos dados. Exemplos: 
consentimento, obrigação legal, execução de contrato, proteção da vida, 
proteção do crédito e legítimo interesse. 
 
Agentes de tratamento – controlador (a quem compete as decisões referentes ao 
tratamento dos dados) e operador (realiza o tratamento dos dados em nome do 
operador). 
 
Encarregado de proteção de dados – pessoa especialista em privacidade de 
dados, que realiza a interface entre o controlador e o titular dos dados, e entre 
o controlador e a autoridade nacional de proteção de dados. 
 
 
Que tipo de informações coletamos 
 
Coletamos as informações que você nos fornece: 
 
a) em suas interações conosco em nosso site pelos botões “saiba mais”, em abas 
“fale conosco” e “trabalhe conosco”, em preenchimento de formulários 
promocionais ou em resposta a nossas publicidades em redes sociais, você nos 
informa seu nome, celular e e-mail;  
 
b) ao acessar nossa rede wi fi você nos informa seu nome e celular; 
 
c) ao adquirir nossos planos de assistência funerária você nos informa seus dados 
pessoais (nome, endereço, telefone, número identidade e CPF, data de 
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nascimento e estado civil) e os dados dos beneficiários de seus contratos de 
planos funerários (nome, estado civil, data de nascimento e vínculo civil); 

 
d) ao contratar nossos serviços funerários você nos informa seu nome, 
identidade, CPF, telefone, endereço, número de contrato de plano de assistência 
funerária ou de apólice de seguro ou auxílio funeral, bem como os dados da 
pessoa falecida (nome, identidade, CPF e causa da morte); 
 
e) ao prestar algum serviço para nós você nos fornece seus dados pessoais para 
fins contratuais e para recebimento dos respectivos honorários (nome, 
identidade, CPF, endereço, número de registro de classe, dados bancários). 

 
Coletamos informações para fornecer nossos serviços.  
 
Na ocasião da contratação de nossos planos de assistência funerária você nos 
informa os dados pessoais necessários à prestação dos serviços, os quais são 
essenciais para identificar os beneficiários do contrato, e ainda, para atendimento 
da Lei Federal 13.261/2016. Esses dados pessoais são nome, número de 
identidade, CPF, endereço de residência e de cobrança, estado civil, data de 
nascimento, nome dos beneficiários do contrato com suas respectivas datas de 
nascimento e vínculo civil com o titular do contrato. Estes dados são armazenados 
pela PAZ UNIVERSAL. 
 
Ao contratar nossos serviços funerários você informa os dados pessoais 
necessários para a prestação do serviço, tais como nome, CPF, identidade, 
telefone, endereço e vínculo civil com o falecido, informando ainda dados da 
pessoa falecida (nome, CPF, identidade e causa da morte). Outros dados poderão 
ser informados para atender a legislação de cada município ou legislação estadual 
e federal quanto à emissão de notas fiscais, realização de serviços funerários, 
velórios, transporte de corpos e sepultamentos. Estes dados são armazenados 
pela PAZ UNIVERSAL. 
 
Coletamos dados pessoais para ofertar nossos serviços.  
 
Seus dados também são coletados em nosso site quando você os informa, nas 
abas “Fale Conosco” (nome, telefone e e-mail) e “Trabalhe Conosco” (nome, 
telefone, e-mail e cidade), nas ocasiões em que você deseja nos enviar 
mensagens sobre nossos serviços ou com a finalidade de obtenção de trabalho 
ou emprego. 
 
Ao interagir conosco em nosso site pelos botões “saiba mais” e pela aba “fale 
conosco”, ao acessar nossa rede wi fi, ao preencher nossos formulários 
promocionais ou respondendo nossas publicidades em redes sociais, você nos 
informa seu nome, celular e e-mail, os quais são armazenados pela PAZ 
UNIVERSAL e utilizados para oferta de nossos produtos e serviços. 
 
Coletamos dados pessoais para oferta de emprego. 
 



5 
 

Ao nos enviar seus dados através da aba “trabalhe conosco” ou nos encaminhar 
currículos por e-mail você nos informa seu nome, telefone e e-mail, os quais são 
armazenados pela PAZ UNIVERSAL para contatos em oportunidades de trabalho 
ou emprego que venham a surgir. 
 
Sobre cookies. 
 
Não coletamos dados pessoais através de cookies ou outros processos 
automatizados em nosso site. Entretanto, fazemos anúncios publicitários com 
terceiros, tais como Facebook, Instagran, Google e Linkedin, cujas plataformas 
podem coletar dados sobre a sua interação no ambiente virtual deles, para medir 
a eficiência dos anúncios e personalizar o conteúdo da publicidade. Em respeito 
à sua privacidade, nossos contatos com você são realizados tão somente a partir 
dos dados pessoais que você nos informa em nossos anúncios ou diretamente 
em nosso site, e não armazenamos nenhuma outra informação dos anúncios 
senão aquelas que você nos informa. As políticas de uso de cookies desses 
parceiros de publicidade estão disponíveis nos links abaixo: 
 
https://web.facebook.com/policies/cookies/?_rdc=1&_rdr 
 
https://web.facebook.com/help/instagram/519522125107875?_rdc=1&_rdr 
 
https://policies.google.com/privacy?hl=pt-BR&fg=1  
 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 
 
Informações coletadas de terceiros.  
 
Podemos receber informações de terceiros contendo seus dados pessoais quando 
somos contratados para a prestação de serviços funerários por funerárias de 
outras localidades, seguradoras, empresas administradoras de planos de 
assistência funerária, associações de classe, sindicatos e outras. 
 
Podemos receber informações de terceiros contendo seus dados pessoais quando 
efetuamos contratos de assistência funerária (plano funerário) por 
empregadores, associações de classe, sindicatos e outros. 
 
Podemos receber informações de terceiros contendo seus dados pessoais quando 
efetuamos contratos de assistência funerária (plano funerário) com alguma 
pessoa de seu círculo familiar que insere seu nome dentre os beneficiários do 
contrato. Neste caso, os dados que são coletados são nome, data de nascimento 
e vínculo civil com o titular do contrato. 
 
Como usamos as informações coletadas 
 
Usamos as informações coletadas para cumprir nossos contratos com você e para 
gerir nossos negócios. 
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Usamos também as informações coletadas para nossas finalidades comerciais, 
tais como: 
 
a) estabelecer e gerenciar formas e mecanismos de recebimento de suas parcelas 
mensais relativas aos planos funerários e a outros serviços que você contrata; 
 
b) enviar publicidade com apresentação de ofertas de nossos produtos e serviços; 
 
c) desenvolver produtos e serviços mais adequados para você e sua família; 
 
d) oferecer atendimento a você e sua família de forma mais humanizada,  
solucionar eventuais problemas, e responder a seus pedidos, perguntas e 
comentários; 
 
e) comunicar e administrar sua participação em eventos especiais, programas, 
pesquisas, concursos, sorteios e outras ofertas e promoções; 
 
f) realizar pesquisas relativas aos nossos produtos e serviços; 
 
g) cumprir obrigações legais;  
 
h) cumprir e fazer cumprir direitos e obrigações legais; 
 
i) cumprir determinação judicial e políticas públicas previstas em lei. 

 
 
Publicidade de terceiros 
 
Não trabalhamos com publicidade para exibir ou fornecer anúncios enquanto 
você está em nosso site ou usando nossos serviços.  
 
Fazemos anúncios publicitários com terceiros, tais como Facebook, Instagran, 
Google e Linkedin, cujas plataformas podem coletar dados sobre a sua interação 
no ambiente virtual deles, para medir a eficiência dos anúncios e personalizar o 
conteúdo da publicidade, conforme informado no item “Coletamos dados 
pessoais para ofertar nossos serviços” acima citado. 
 
Podemos disponibilizar informações (nome, logomarca e endereço) em nosso site 
de empresas parceiras que oferecem serviços diferenciados para os titulares e 
beneficiários de nossos planos funerários, podendo ou não existir na imagem um 
link que leva o internauta até o site da empresa parceira. 
 
Outros usos 
 
Podemos usar os dados pessoais que sejam de nosso interesse legítimo, por 
exemplo, em marketing direto, pesquisa individual ou de mercado, proteção 
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contra fraudes ou qualquer outra finalidade revelada a você no momento do 
fornecimento dos dados pessoais ou com o seu consentimento. 
 
Com quem compartilhamos os dados pessoais 
 
Compartilhamos seus dados pessoais para fornecer os serviços contratados por 
você, para nossas comunicações com você, para anunciar ou promover nossos 
produtos e serviços, para receber valores devidos, para fins contábeis e fiscais, 
com órgãos públicos para cumprimento de obrigações legais, conforme exigido 
por lei ou com o seu consentimento, e ainda: 
 
a) com empresas funerárias do Grupo PAZ UNIVERSAL ou com empresas 
funerárias de outras localidades, para melhor viabilizar a prestação de serviços 
funerários; 

 
b) com empresas do Grupo PAZ UNIVERSAL, para disponibilizar prestação de 
serviços voltados para melhor qualidade de vida dos titulares e beneficiários dos 
nossos planos funerários;  

 
c) com empresa de cobrança e administração de recebíveis do Grupo PAZ 
UNIVERSAL; 

 
d) com empresas prestadoras de serviços, tais como contabilidade, hospedagem 
de dados, gerenciadoras de cartões de crédito ou débito, e outras necessárias à 
viabilização plena dos nossos serviços;  

 
e) com autoridades governamentais, judiciais ou administrativas, policiais, de 
previdência social, conforme instruído ou exigido por essas autoridades e 
compatível com a legislação aplicável, e para a defesa de nossos interesses na 
esfera judicial ou extrajudicial;  

 
f) com o seu consentimento, por exemplo, quando você opta por participar de 
nossas campanhas publicitárias ou sorteios com entrega de prêmios condicionada 
à divulgação dos dados e imagem do ganhador em nosso site e em nossas redes 
sociais, e no site e redes sociais das empresas do Grupo PAZ UNIVERSAL;  

 
g) com o seu consentimento, por exemplo, quando você opta por divulgar 
publicamente o conteúdo de suas avaliações sobre nossos serviços em postagens 
em nosso site ou em redes sociais;  

 
h) com pessoas que você escolher e a seu critério, se o produto ou serviço no 
qual você está inscrito permitir essa funcionalidade;  

 
i) podemos também compartilhar dados agregados que não fornecem a sua 
identificação; 

 
j) outras situações legalmente permitidas. 
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Como protegemos os seus dados 
 
Usamos salvaguardas administrativas, organizacionais, técnicas e físicas para 
proteger os dados pessoais que coletamos e processamos. Nossos controles de 
segurança foram projetados para manter a confidencialidade e a integridade dos 
dados e um nível apropriado de disponibilidade.  
 
 
Que opções você tem em relação aos seus dados pessoais 
 
Se você é titular de um de nossos planos de assistência funerária você pode 
solicitar a correção de seus dados pessoais a qualquer momento através de 
nossos canais de atendimento (aba “fale conosco” e telefones disponíveis no site) 
ou na recepção de qualquer uma de nossas unidades e empresas funerárias do 
Grupo PAZ UNIVERSAL citadas no final deste Aviso. 
 
Se você não é titular de nossos planos de assistência funerária, mas nos forneceu 
seus dados pessoais consentindo com o envio de nossas mensagens publicitárias, 
você pode revogar o seu consentimento. 
 
Outras opções citadas em linhas seguintes, no item relativos a direitos do titular 
de dados. 
 
Comunicações de marketing 
 
Para não receber mais nossas comunicações de marketing, clique na aba “fale 
conosco” em nosso site e nos envie pedido de exclusão de dados, ou através de 
e-mail enviado para contato@pazuniversal.com.br. Você também poderá enviar 
seu pedido de exclusão para o endereço de qualquer uma de nossas unidades 
relacionadas no final deste Aviso. Sua solicitação será processada em 
conformidade com a lei. Para preservar seus direitos e proteger sua privacidade 
podemos tomar medidas cabíveis para verificar sua identidade antes de atender 
à sua solicitação.  
 
Caso você opte por não receber mais nossas informações de marketing, a PAZ 
UNIVERSAL ainda poderá se comunicar com você sobre assuntos contratuais, 
jurídicos ou administrativos e solicitações de serviço. 
 
Direitos individuais do titular sobre os dados pessoais  
 
Em consonância com a legislação aplicável, você tem o direito de:  
 
a) confirmação da existência de tratamento de seus dados; 
 
b) acesso aos dados pessoais; 
 
c) correção e atualização dos dados;  
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d) anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos 
ou tratados em desconformidade com a Lei;  
 
e) portabilidade dos dados; 
 
f) eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular 
conforme;  
 
g) informação sobre o compartilhamento de dados;  
 
h) informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as 
consequências da negativa;  
 
i) revogação do consentimento;  
 
j) peticionar contra nós em relação aos seus dados perante a autoridade nacional;  
 
k) oposição ao tratamento dos dados, em conformidade com a Lei; 
 
l) outros previstos em lei. 

 
Se você desejar exercer algum desses direitos envie-nos um requerimento 
expresso para o endereço de qualquer uma de nossas unidades de atendimento 
funerário, cujos endereços estão citados no final deste Aviso, ou através de e-
mail enviado para contato@pazuniversal.com.br ou pela aba “fale conosco” em 
nosso site. Sua solicitação será processada de acordo com as leis aplicáveis. Para 
preservar seus direitos e proteger sua privacidade podemos tomar medidas 
cabíveis para verificar sua identidade antes de atender à sua solicitação.  
 
Por quanto tempo manteremos os dados pessoais coletados 
 
Manteremos seus dados pessoais pelo período mínimo necessário para os fins 
definidos neste Aviso: 
 
a) pelo tempo em que você for titular ou beneficiário de nossos planos de 
assistência funerária, acrescido do tempo relativo à prescrição de direitos; 
 
b) pelo tempo necessário para cumprimento de obrigações legais; 
 
c) pelo tempo em que seus dados pessoais forem necessários para a consecução 
do objetivo dos serviços que foram contratados, de acordo com as bases legais 
permitidas;  
 
d) pelo tempo razoável que for necessário para fins de reabilitação de contratos 
de planos funerários ou para atendimento de informações que possam ser 
solicitadas por você; 
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e) se surgirem reivindicações jurídicas relevantes, podemos continuar 
processando seus dados pessoais por períodos adicionais conforme necessário 
em relação a essa reivindicação.  
 
Depois da conclusão dos períodos mencionados anteriormente, conforme 
aplicável, vamos retirar a identificação, destruir ou excluir permanentemente os 
dados pessoais relevantes para que eles não possam ser vinculados a você. 
 
Privacidade crianças e adolescentes 
 
Nossos produtos e serviços somente poderão ser contratados por pessoas 
maiores de 18 (dezoito) anos, ressalvados os casos de emancipados ou com 
autorização dos pais ou responsáveis legais. As crianças e adolescentes que 
forem beneficiárias de nossos planos de assistência funerária terão seus dados 
pessoais informados por seus pais ou representantes legais, os quais somente 
serão usados para a finalidade de prestação dos serviços contratados. 
 
Se você for menor de 18 (dezoito) anos, deverá ter a permissão de seus pais 
para contratar nossos produtos ou serviços. 
 
Se você descobrir que seu filho ou tutelado nos forneceu dados pessoais sem o 
seu consentimento, poderá nos alertar entrando em contato conosco pelo e-mail 
contato@pazuniversal.com.br ou pela aba “fale conosco” em nosso site, ou nos 
endereços de nossas unidades de atendimento citadas no final deste Aviso. 
 
Se descobrirmos que coletamos dados pessoais de menores de 18 (dezoito) anos 
sem o permissivo legal citado neste Aviso tomaremos as medidas adequadas 
imediatamente para excluir as informações. 
 
Transferências de dados 
 
Nossas sedes e de todas as empresas de nosso Grupo PAZ UNIVERSAL ficam 
situadas no Brasil, cujos endereços então listados no final deste Aviso. Nossas 
operações e provedores de serviços estão no Brasil, e não fazemos transferência 
de dados para o exterior. Entretanto, é possível que algum de nossos provedores 
de serviços transfiram, acessem ou armazenem seus dados pessoais em 
jurisdições estrangeira, de forma que adotaremos providências para que seus 
dados pessoais recebam o nível adequado de proteção. 
 
 
Controladora de dados 
 
Quando você adquire um dos nossos produtos ou serviços, a empresa PAZ 
UNIVERSAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA age como controladora dos seus dados 
pessoais.  
 
Base legal de processamento 
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Quando processamos os seus dados pessoais, o fazemos principalmente nas 
seguintes situações:  
 
a) quando precisamos usar seus dados pessoais para realizar nossas 
responsabilidades quanto à prestação de serviços e disponibilização de produtos 
de acordo com o contrato firmado entre nós (por exemplo, quando fazemos 
atendimento funerário, processamos pagamentos, enviamos aviso de 
inadimplência, fornecemos produtos e serviços, confeccionamos cartões de 
titulares e dependentes de contratos de assistência funerária, enviamos 
mensageiros para recebimento de parcelas mensais, e outros); 

 
b) quando temos interesse legítimo no processamento de seus dados pessoais. 
Por exemplo, temos um interesse legítimo em processar seus dados pessoais 
para fornecer, proteger e melhorar nossos serviços, para nos comunicar com 
você sobre as alterações nos serviços e para informar sobre novos serviços ou 
produtos, e outros; 

 
c) temos o seu consentimento para executar essa ação; 

 
d) precisarmos processar seus dados pessoais para cumprir nossas obrigações 
contratuais e jurídicas; 
 
e) outras com embasamento legal. 
 
 
Reclamações e autoridade de supervisão 
 
Estamos à sua inteira disposição para esclarecer todas as dúvidas sobre nossa 
política de privacidade e práticas relacionadas ao tratamento dos seus dados 
pessoais, e caso você tenha qualquer dúvida ou questionamento pedimos que 
entre em contato conosco e procure nosso pessoal especialista em privacidade.  
 
Nós vivemos um processo contínuo de aperfeiçoamento para proteger e utilizar 
seus dados pessoais e informações da maneira mais segura e ética, sempre com 
o objetivo de prestar serviços totalmente dentro de sua expectativa, pensados 
para você e sua família. Por isso é tão importante para nós ouvi-lo e conhecer 
suas impressões sobre nós, motivo pelo qual prezamos muitíssimo seu contato e 
sua preferência. 
 
Fale conosco 
 
Clique aqui para falar conosco sobre este Aviso de privacidade ou sobre outras 
questões relacionadas à privacidade. Você também pode nos enviar e-mail para 
contato@pazuniversal.com.br, ou nos enviar mensagens pela aba “fale conosco” 
em nosso site, e ainda escrever para nós ou nos procurar nos endereços de 
nossas unidades de atendimento funerário a seguir: 
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PAZ UNIVERSAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA  
 
Matriz – CNPJ 02.473.874/0001-91 
Avenida Castelo Branco nº 918, Setor Coimbra, Goiânia - GO, CEP 74.533-010 
Fone (62) 3233-7847 
  
Filial 01 – CNPJ 02.473.874/0002-72 
Rua Piauí nº 1505, Centro, Goiatuba - GO – CEP 75.600-000 
Fone (64) 3495-2412 
  
Filial 02 - CNPJ 02.473.874/0003-53 
Rua 25 e Rua 23, Qd. 10, Lt. 01, Jardim Panorâmico, Buriti Alegre – GO, CEP 
75.660-000 
Fone 962) 3444-1271 
  
Filial 03 - CNPJ 02.473.874/0004-34 
Rua U, número 254, Qd. 55, Lt. 01/03, Nova Vila, Caldas Novas - GO, CEP 
75.690-000 
Fone (64) 3453-0400 
 
Filial 04 - CNPJ nº 02.473.874/0005-15 
Rua Curitiba nº 575, Bairro Brasil, Uberlândia - MG, CEP 38.400-646 
(34) 3233-7600 
 
Filial 05 - CNPJ nº 02.473.874/0006-04 
Rua Hermógenes Coelho nº 1.707, Centro, São Luis de Montes Belos - GO, CEP 
76.100-000 
(64) 3671-1928 
  
Filial 06 - CNPJ nº 02.473.874/0007-87 
Rua Grande esquina com Avenida Goiás, Qd. 63, Lt. 01, Bairro Olímpia, Bom 
Jesus – GO, CEP 75.570-000 
(64) 3608-2980 

  
Filial 07 - CNPJ nº 02.473.874/0008-68 
Rua Joaquim Siqueira, esquina com Rua América e Rua João Pinheiro da Silva, 
Qd. 04, Lt. 05/06/07/08, Setor Deuler Junqueira Franco, Vicentinópolis – GO, CEP 
75.555-000 
Fone (64) 3691-1202 
  
Filial 10 - CNPJ 02.473.874/0011-63 
Avenida Molianas nº 100, Qd. 11, Lt. 01, Conjunto Moliana, Joviânia - GO, CEP 
75.610-000. 
  
Filial 11 - CNPJ 02.473.874/0012-44 
Avenida Epiacaúba, quadra 52, lote 03-07 e 27, Jardim Helvécia, Aparecida de 
Goiânia – GO, CEP 74.933-540. 
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Filial 12 - CNPJ 02.473.874/0013-25 
Rua Deputado Honorato de Carvalho Nº 1343 Qd. 63 Lt. 22, Vila Santa Maria, 
Jataí, Goiás, CEP 75.800-143. 
  
  
ALIANÇA DA PAZ SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME (empresa funerária do 
GRUPO PAZ UNIVERSAL) 
Matriz - CNPJ 01.695.121/0001-68 
Av. Epiacaúba, Quadra 52, lote 03-07 e 27, Térreo, Jardim Helvécia, Aparecida 
de Goiânia – GO, CEP 74.933-540 
Fone (62) 3281-0035 
  
 
W.A. SERVIÇOS FUNERÁRIOS E PAX LTDA – ME (empresa funerária do 
GRUPO PAZ UNIVERSAL) 
Matriz - CNPJ: 06.092.599/0001-17 
Av. Raulina Fonseca Paschoal, número 545, Setor Central, Catalão – Goiás, CEP 
75.701-480 
Fone (64) 3442-6343 
 
 
 


