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Not, 


Esta obra aborda a cessão fid 
posição do credor fiduciário na re 
identificada como "trava bancária' 

O texto foi originalmente a 
obtenção do título de Doutor em 
Privado, perante Comissão Exami 
de Minas Gerais, obtendo nota má 
comendação de publicação 

Agora publicado, homenagei 
Wille Duarte Costa por sua gran 
crédito e ao desenvolvimento de I 
Foi-se o Mestre, deixando a me mó 
ilégio de com ele conviver e tant 
forma particular de transmitir seu; 

Enfim, espera-se que da aná: 
extrair-se sugestões com utilidade 
direito concursal brasileiro, servil 
dos conflitos instaurados a partir c" 
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