
Termo de Cessão e Transferência de Direitos e 
Obrigações Contratuais 

 
 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes, de um lado;_ 

_____________________________________________________________________, pessoa 
jurídica 
de direito privado, com sede no endereço ________________________________ Cidade: 
______________________ ,Cep ________________, inscrito sob o CNPJ/MF n.º 
_____________________________________ abaixo assinado por seu representante 
legal, 
adiante simplesmente denominada_CEDENTE;_ 

_____________________________________________________ pessoa física de direito 
privado, residente e domiciliado na ________________________________________ 
Cidade: 
_________________, Cep ____________________, com CPF 
_______________________________ e RG ___________________________ abaixo 
assinado, nascido em _______________________________ (dd/mm/aaaa) , e filiação 
__________________________________(somente nome da mãe), adiante simplesmente 
denominada CESSIONÁRIA e; 
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA., empresa autorizada do Serviço Telefônico fixo 
Comutado (“STFC”) bem como do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e/ou Serviço 
Rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT) , inscrita no CNPJ/MF sob nº 
03.420.926/0001-24, com sede na rua João Paulino Vieira Filho, nº 752, na cidade de 
Maringá, 
Estado do Paraná, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, adiante 
simplesmente denominada ANUENTE, vem através deste instrumento acordar o quanto 
segue; 
Considerando que a Cliente Cedente adquiriu da GVT, a(s) linha(s) 
número(s)___________________________________________adquirida(s) para a 
prestação 
de serviços de Telecomunicações, conforme discriminados em contrato. 
As partes acima qualificadas têm, entre si, justo e acordado o presente Instrumento 
Particular 
de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações Contratuais, o qual será regido em 
conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 
Cláusula Primeira: Por este instrumento particular, a CEDENTE cede e transfere à 
CESSIONÁRIA todos os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Serviço 
Telefônico 
Fixo Comutado (STFC) bem como do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) e/ou 
Serviço 
de Rede de Transporte de Telecomunicações (SRTT), referentes especificamente a linha 
discriminada no Considerando acima. 
 
Cláusula Segunda: A CESSIONÁRIA assume perante a ora ANUENTE, integralmente 
todos 
os direitos e obrigações decorrentes dos contratos mencionados na cláusula primeira 
acima, 
incluindo toda e qualquer dívida da CEDENTE junto ao ANUENTE. 
 
Cláusula Terceira: Os serviços que constituem objeto do contrato mencionado serão 
prestados 
pela ora ANUENTE, nas mesmas condições firmadas anteriormente com a ora CEDENTE. 
 
Cláusula Quarta: Através deste instrumento, a CESSIONÁRIA assume todas as 
obrigações 



relativas a CEDENTE do Contrato, respondendo perante a ANUENTE por todas as 
obrigações 
e deveres, bem como faltas praticadas pela CEDENTE durante o período de vigência no 
contrato listado na Cláusula Primeira. 
E, por estarem assim, justas e contratadas e, após terem tomado ciência de todo teor 
deste, 
com o qual concordaram, assinam as partes, juntamente com 02 (duas) testemunhas, 
obrigando-se por si e seus sucessores. 
____________________, _____ de _______________ de ________. 
 
________________________________________________________ 

Cedente (reconhecer assinatura em cartório) 
Telefone de Contato______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 
Celular: _________________Aceita envio de informações via SMS?      SIM     NÃO 
 
_________________________________________________________ 

Cessionária (reconhecer assinatura em cartório) 
Telefone de Contato______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 
Celular: _________________Aceita envio de informações via SMS?      SIM     NÃO 
 
 
Testemunhas: 
______________________________                    ______________________________ 
CPF:                                                                 CPF: 
RG:                                                                   RG: 

 


