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INTRODUÇÃO
pt.significadode.org é um projeto de dicionário aberto e colaborativo que, além de poder consultar significados de
palavras, também oferece a seus usuários a possibilidade de incluir novas palavras ou nuancer o significado das
palavras existentes nela. Como é compreensível, este projeto seria impossível de realizar sem a estimada colaboração
das pessoas que nos seguem ao redor do mundo. Este e-book, portanto, nasceu com a intenção de prestar uma
pequena homenagem a todos os nossos colaboradores.
Francisco Javier Gómez Mandujano contribuiu para o dicionário com 149 significados que aprovamos e recolhemos
neste pequeno livro. Esperamos que o leitor seja muito valioso e, se você achar útil ou quer fazer parte do projeto, não
hesite em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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agravio
ATO ILÍCITO. -O delito é o dano e/ou prejuízo que tem impacto sobre o patrimônio de uma pessoa em seus direitos ou
interesses em virtude de um ato ou uma resolução de autoridade.

allanarse
Abri-lo. -Estar em conformidade com uma resolução ou a pretensão das contrapartes.

anticresis
CONSIGNAÇÃO DE RENDIMENTOS. -Contrato em virtude do qual o devedor entregue ao seu credor uma propriedade
como uma garantia do cumprimento de sua obrigação, fortalecendo-a apreciá-lo em nome dos interesses devidos e
capital, ou só da capital, se o interesse não foram acordada. Até o pleno respeito pelo devedor.

arbitros
ÁRBITROS. -Eles são pessoas naturais ou jurídicas, quem sabem de um litígio, lidou com isso e se encontram,
conforme acordado pelas partes ou de acordo com os regulamentos.

arrendamiento
Contrato de arrendamento. Contrato em virtude do qual uma pessoa chamada senhorio subsídios para outro inquilino
chamado usar, gozo temporário de uma coisa, mediante o pagamento de um determinado preço e dinheiro. A prática
constante do presente acordo revela sua importância. É também um contrato principal, bilateral, oneroso, formal e
excepcionalmente consensual. Pela sua natureza, o contrato é um contrato comutativo e o exemplo clássico de um
contrato de trato sucessivo.

arrendamiento financiero
LOCAÇÃO FINANCEIRA. -Contrato pelo qual o arrendador adquire um activo e concede o uso e desfrute o locatário
temporário por um período e determinado preço, até que eles foram transferidos para a posse do bem, uma vez
conhecido o prazo e as condições originais a um preço simbólico.

asociacion civil
Associação civil. É uma corporação privada, dotada de personalidade jurídica, que é por contrato, pela sessão
permanente de 2 ou mais pessoas para realizar um propósito comum lícito, possível e de natureza não económica,
pudins, para ser consequente política, científico, artístico ou recreação.

azarear
Azarear-é um estado de timidez, causada por um shok recebendo uma pessoa, geralmente está relacionada com uma
impressão de um erótico. Há que isso equivale a chiviar, mas o conceito dessa palavra é mais geral. Azarear é
frequentemente usado e com precisão em Comitan, Chiapas, México.

botana
LANCHE-é se fecha a tampa com a bota que normalmente é transportado do álcool. Estes recipientes ( botas ) foram
feitas com o estômago de qualquer animal e pela sua forma parecia uma bota ( calçado ) Daí seu nome. Como o
lanche também é conhecido como uma capa cobrindo o recipiente, botana e tampa são sinônimos se alimentar é
falado. Certamente na antiguidade as botas ( recipientes ) Eles cobriram com lanches que podem ter sido um pedaço
de salsicha, salame ou outros petiscos.

bricolaje
-It-yourself ou DIY-são pequenos arranjos que são feitos em casa, pela família que habita-lo. No centro da República
mexicana, é costume dizer: limpo. Então... é chamado de trivialidades ou pequenos reparos que geralmente são feitos
em domicílios pelo pai.

calafateo
CALAFETAGEM. -É para cobrir as junções de madeira do ofício para que nenhuma água para eles.

capón
Gallo Capão-inférteis que, por conseguinte, cresce mais do que o normal e é usado assim que ele empolle os ovos. O
mesmo galinhas dar você volta para atordoá-lo e já confusa lançá-lo sobre os ovos assim empolle-los. Por similaridade
é chamado homens inférteis Capão, Mandilon, Manpolon, entre outros.

catracha
CATRACHA.-é a maneira na qual nicaraguenses referem-se às pessoas originárias de Honduras.

cementerio
CEMITÉRIO-terra que é usado para corpos reenterro, caracteriza-se por todos os monumentos são idênticos e
uniformizados; Eles são geralmente puro branco crueces.

certamen
CONCORRÊNCIA-é a celebração de um determinado evento. Ou seja, uma situação que é conhecida
antecipadamente que vai acontecer. É muito comum que as pessoas o chamam evento " " circunstâncias que são o
oposto, pois eles são competições. Por exemplo quando referir-se a conclusão de um curso, uma exposição, um desfile
de moda; para essas manifestações que são chamadas de eventos. Quando, pelo fato de ter sido preparado, contratou
a lugares ou locais onde realizar, no final toda a parafernália; Eles não são eventos são eventos.

claudia
CLAUDIA- ou Claudio significa: mancando ao andar " 34. o Imperador Romano Claudio ( Tibério Cláudio César Augusto
germânico ) Foi nomeado para ser coxo. Em Roma, CLAUDIO era um apelido.

cliente
CLIENTE-na Roma antiga o cliente era uma pessoa que é comparada a uma família romana, à procura de sua
proteção, às vezes, a tutela ou a orientação de uma grande personagem. Muitas vezes as pessoas são feitas de
qualquer família para ganhar sua confiança e clientes no futuro casamento com um membro deste ou de qualquer outra
família de prestígio. Também era comum que uma pessoa que você gostaria de se tornar um cliente de uma
determinada família ao comércio com isso. Os clientes também foram com a intenção de adorando o mesmo Deus.

clueco
CLUECA ou CULECA.-é galinha disse que está no cio. Quando se refere a uma pessoa, referido como orgullozo, que é
por ter feito alguma façanha. No centro do México, quando você tem pessoas uma criança dizer: e um culeco.!!!!

comiteco
METADE-é o nome que é atribuído ao povo da cidade de Iturbide, Chiapas, México. Nessa região também conhecido
como meia uma bebida inebriante, usada como veio consagrada.

comodato
Bailment. Contrato em virtude do qual uma pessoa denominada comodante, é obrigada a conceder o uso gratuito de
uma coisa non-expendable, outra chamada para comodatario, quem é obrigado a restaurá-lo em sua própria
individualidade. Como você pode ser visto em sua definição a fiança é caracterizada por um contrato interpretativa de
uso dos bens não fungíveis, livre, principais e bilaterais.

compra de esperanza
COMPRA DE ESPERANÇA. -Chama-se ao contrato que pretende adquirir, por uma certa quantidade, as frutas aquela
coisa lá à hora definida, levando o comprador Sim para o risco que esses frutos não chegam a existir.

conciliación
CONCILIAÇÃO. -É o compromisso que, sem julgamento, ocorre entre as partes que discordam sobre os seus direitos
em um caso específico.

consignatario
DESTINATÁRIO. -Pessoa designada pelo expedidor de mercadorias então cuidar dele e entregá-lo para o destinatário,
o destinatário e o destinatário podem ser a mesma pessoa ou entidade, se assim determinado pelo remetente do
mesmo.

consortes
CONSORTE é o nome dado às pessoas que participam em uma conexão matrimonial. Também conhecido como
cônjuges e não-cônjuges como incorretamente afirmados. A consorte de palavra significa " o mesmo tipo de ". Porque
isso implica matrimoniar com outra pessoa: ambos executados com o mesmo destino.

contrato de compra venta
Contrato de compra e venda. -É o contrato em virtude do qual o vendedor é obrigado a transferir a propriedade de uma
coisa ou um direito, e o comprador é obrigado a pagar um determinado preço e dinheiro. A venda é um contrato
oneroso, bilateral, principal, comutativo, instantâneo e, ocasionalmente, trato excepcionalmente formal consensual,
actual e futura.

cónyuge
CÔNJUGE. -É a contraparte em um Nikah, sendo capaz de ser o homem ou a mulher. Homem e homem ou mulher e
mulher, como é aceito por muitas leis. A origem do cônjuge palavra refere-se à União, que é feita dos bois no campo,
assim eles podem arar a terra. O yunta ou coyunta é a União de 2 animais para que eles caminham juntos e eles
podem até o solo. "Quando cada participante num casamento caminha ao longo de um caminho diferente como tal
casamento, perde significado." Xulha Xigilismull.

daguerrotipo
DAGUERREÓTIPO-é um procedimento deixar fixar uma imagem sobre um chapa de metal, este nome também é dado
para o aparelho pelo qual ficou a imagem. Isto foi um precursor da câmera, portanto, que as primeiras câmeras foram
dado o nome de daguerreótipo. Na literatura de Gabriel García Márquez é exemplificado acima. A palavra vem do físico
francês Daguerre quem inventou o dispositivo mencionado.

daño
Dano-é uma perda ou diminuição no patrimônio de uma pessoa para a violação de uma obrigação.

declaracion unilateral de la voluntad
DECLARAÇÃO UNILATERAL DE VONTADE. -É a exteriorização de uma vontade com a intenção de produzir o
resultado da lei ( estabelecer, transferir, modificar ou extinguir direitos e obrigações ). Ocorre quando o caminho livre,
voluntária e publicamente compromete-se a uma pessoa. Por exemplo, através de uma oferta; a oferta de uma
recompensa; Anúncio de concurso; A emissão de títulos de crédito; A publicação de promoções e ofertas ( barato,
desconto, leilão, liquidação ).

denominacion social
Nome da empresa. -O nome refere-se a atividade preponderante da empresa. Por exemplo: pneu montagens; A
padaria lua; Hotel do farol.

deposito
Depósito. Contrato em virtude do qual o depositário é obrigado a receber uma coisa móvel ou imóvel o depositante
confiada, para gerenciar isso e substituir quando é solicitado. Depósito é caracterizado como oneroso, consensual, em
oposição o formal, consensual, em oposição ao real, que não seja necessária boa entrega.

derecho de pernada
DIREITO de PERNADA...-foi uma lei nobre pela qual a 40 senhor feudal; fundador do feudo ) poderia ter relações
sexuais com a esposa de um dos seus servos. Há um certo paralelismo entre alguns animais, por exemplo com os
macacos dominantes que têm relação com todas as fêmeas do seu rebanho. Este costume arcaico é também uma
semelhança com as lendas gregas, em que os deuses abusou de seres humanos e eles surgian semideuses. Este
abuso não necessariamente foi considerado humilhante.

descuento
DESCONTO. -É a diferença entre o valor de um grau de crédito e o que é pago pela.

desierto
DESERTO-designação dada a levantamentos que os monges foram fortalecer seu espírito. por extensão, também
chamado assim os mosteiros onde estes monges moram e até mesmo chamado de vastas regiões onde encontrará
estes mosteiros; Você pode ser rico estas e lugares arborizados é flora e fauna. Ou seja, os habitats diametralmente
opostos ao deserto que imaginamos ouvir esta palavra. Exemplo desta última ideia é o chamado deserto dos leões que
é uma floresta localizada nos limites da cidade do México, cidade do México. O que os leões é pelas representações
que estes gatos existe um mosteiro que ainda existe neste lugar. Particularmente em um ponto chamado das freiras.

desistimiento
RETIRADA. -A retirada é uma renúncia de processuais, direitos ou créditos. A retirada é desviar-se do exercício de um
direito ou uma faculdade devido processo já iniciado. Você pode se referir a ação, para a instância, um recurso, um
teste, um incidente, etc.

diletante
DILETANTE- ou, como dizem os italianos DILETANTE diz para que as pessoas apaixonadas pela arte que se seguiu,
mas não confessam. Eles são os fãs que deliciar-se com a arte, mas acredito que conforma-se para apreciá-la.

discernir
DISCERNIR. -Discernir (distinguir) é a diligência em que o perito aceita a posição e protestar o seu fiel cumprimento;
mesma ação através do qual o juiz instrui o perito para relatar sua opinião sobre um tempo peremptório. O juiz
ordenou uma tutela.

disfasia
DISFASIA. -Distúrbio de linguagem, caracterizada por uma utilização abusiva da construção defeituosa palavras e
frases.

donacion
Doação. Contrato pela virtude, pelo qual uma pessoa chamada doador, transmite gratuitamente uma parte ou a
totalidade de seus bens presentes (reserva apenas é necessário para sobreviver), a outra chamada de donatário. A
doação é essencialmente um contrato gratuito, que pode cair sobre uma parte ou a totalidade da mercadoria,
reservando-se o doador, os bens necessários para viver. Ele também tem recursos que é principal, unilateral, real,
comutativa e às vezes formal.

embalaje
FAZER AS MALAS. -Tudo o que envolve, contém e protege os produtos embalados, e que facilita as operações de
transporte e manipulação de mercadorias.

equipales
EQUIPALES.-no oeste do México nos Estados de Jalisco e Colima, são rústicos móveis de Reed costumavam
sentar-se, que têm a característica de ser de couro, geralmente uma peça de assento e encosto. Também são
fabricadas, tabelas, caso a plataforma em que é de couro.

erga omnes
ERGA OMNES. -É um Latinism que significa: para todos os homens. Também pode entender-se como o caso contra
todos os homens.

esclusa
Não há fechadura-também limite de temperatura. Por exemplo, quando certos equipamentos ou até mesmo comida
requerem baixas temperaturas para operar ou manter as pessoas que lidam com eles devem gastar algum tempo para
aclimatar para sair ou entrar nestes locais.

esponsales
O noivado é um pré-contrato de casamento, um casamento antecontrato em que os participantes comprometem-se
casar dentro de um período não superior a um ano ( geralmente ). Se como participantes da compra contraem de
venda são conhecidos como comprador e vendedor. Os participantes do contrato de noivado é conhecido como
cônjuge e a cônjuge. Por que só quem participar deste contraem noivado ( ) Eles devem chamar o cônjuge e a cônjuge.
De pessoas que não participam no noivado deles podem ser chamados os cônjuges e os cônjuges como
incorretamente afirmado.

evicción
DESPEJO. -Privação ou desapossamento sofrido pelo comprador de boa fé. Por exemplo: uma pessoa adquire uma
casa para uma pessoa que não seja o proprietário do imóvel. Através do expulsando o verdadeiro proprietário recupera
sua herança. O comprador de boa fé pode vir a saneamento expulsando e recuperar o que eles pagam para o
scammer.

excusarse
Inventar desculpas. -Significa fornecer uma desculpa. A desculpa é o motivo ou motivos que afirma um juiz, um
secretário ou um magistrado, para suprimir o conhecimento de um julgamento. São as circunstâncias de facto que
constituem um obstáculo para oficializar a imparcialidade e independência, sem a qual não pode corretamente suas

funções.

factoraje financiero
FACTIRAJE FINANCEIRA. -Contrato por meio do qual uma empresa chamada factor, comprar créditos pertencentes a
um indivíduo. O usuário do serviço dá a empresa ( i.e. fator de 41 desconto mais barato; Documentos collectible, reunir
40 financiamento; obter liquidez ). O fator de empresa com a maturidade dos documentos adquiridos, recuperar o valor
pago por eles aumentaram o valor real destes documentos. Se a empresa fator não conseguiu recuperar o total do
valor dos documentos retornados com a empresa que originalmente vendido-los e recuperar o valor total do mesmo.

falluca
FALLUCA.-é o nome que é dado aos artigos que são contrabandeados, porque eles não pagam impostos e taxas no
México. Chama-se Falluca porque sua principal característica é que eles falham. É um erro ao escrever FAYUCA.

fayuca
FAYUCA.-é o nome que é dado aos artigos que vêm sem pagar os direitos e deveres; no México contrabando como.
Embora nós realmente deve escrevê-lo com duplo ll; ou seja, FALLUCA, porque eles recebem este nome aos itens
ilegais a entrar no país e cuja característica principal é a falha.

fianza
FIANÇA. -Contrato pelo qual uma 3 ° garante ( ) Compromete-se com um credor ( beneficiário ) para pagar por um
devedor ( fiado ) Se isso não acontecer. Os títulos são classificados em civis, comerciais e corporativos.

firma
ASSINATURA. -É o conjunto de sinais, escrito à mão por uma pessoa que pode ler e escrever, com o qual
normalmente caracteriza os escritos de qual conteúdo aprovado.

follamigo
FOLLAMIGO.-pessoa ( 41 masculino ou feminino; sexo ocasional com o outro.

fungible
FUNGÍVEIS. -Efetivamente, chama-se às mercadorias que são consumidas por sua característica em uma única
utilização. Por exemplo, leite e alimentos em geral. No entanto a palavra fungível é atribuída a esses ativos porque
quando eles são "retornados", "voltou", "reintegrado" que eles nos forneceu através do mútuo; não apoiá-los, os
mesmos bens, mas outros que agem como aqueles fornecidos para nós. Verbi grace alguém nos dá um melão.
Manhã comprar outro melão e entregá-lo ao nosso benfeitor, este melão servir como que originalmente nos deu. Por
esta razão é DISPENSÁVEL.

galeote
GALEOTE-foi o nome dado aos escravos que remo nas galés de galeões que eram navios que transportam
principalmente do Peru e México ouro e prata para a Espanha no século XVIII. Atualmente é chamada de pessoas que
exercem o trabalho sobre os seres humanos.

gestion de negocios
GESTÃO DE NEGÓCIOS. -Gestão de negócios é uma forma de representação ficcional, informal. Ocorre quando uma
pessoa executa alguma formalidade em favor de outro para você produzir um benefício ou evitar o dano, sem que tinha
recebido um mandato para fazê-lo pelo requerente. Geralmente ocorre quando a pessoa em causa estiver ausente ou

impossibilitado de estar presente.

gringo
GRINGO-durante a expedição punitiva que as tropas americanas começaram em busca da apenas invasivos que os
EUA tiveram, cujo nome era Francisco Villa ( Doroteo Arango ). O mexicano para ver esta força militar de população
gritando os " GRINGO, ". Aparentemente a primeira sílaba estava se referindo a cor do uniforme do invasor ( VERDE =
GREEN ) a segunda parte é aludia ir, ou seja, ir.

hiperocha
Hiperocha. É a quantidade de excedentes entre o que é entregue por uma promessa e o que foi obtido de sua venda.
Recordemos que o vestuário é uma garantia de pagamento. Por exemplo, alguém precisa dinheiro e entrega uma joia
dizer um anel que faz do vestuário. Isto significa que se não devolver o dinheiro que ele recebeu em um determinado
período, digamos de 100. O credor do penhor pode ter o anel. Se ele vende-lo e obtidos a partir desta venda 150, os
outros 50 é o hiperocha. O hiperocha pertence a pledgor a propósito, porque o credor seria resarcido somente com o
100 originalmente dar.

hipoteca
HIPOTECA. Direito real que constitui determinado assegurar o cumprimento de uma obrigação principal, sem
desapossar o proprietário da carga activo imobiliário, e que dá o credor os direitos de venda e de preferência no
pagamento no caso de não-conformidade da obrigação.

hogar
Casa-de origem ancestral foi o nome dado a um local profundamente sagrado que era geralmente o centro das antigas
casas de família; que por sinal muito extensa, possivelmente 300 ou 500 pessoas formaram-se aquelas famílias. A
casa era o lugar onde a cerimônia solene realizada ( casamento, aceitação de pessoas da família, entre outros, ao
redor do fogo sagrado que cada família considerou tinha despedido de seu parente mais antigo; Alguns pensaram que
desde o início da humanidade ou a partir de que o homem tinha controlado neste elemento.

hospedaje
Hospedagem. Isso ocorre quando um empresta para outro abrigo ou alojamento, através de acordo, incluindo
retribuição ou não, como afirmado, comida e outras despesas decorrentes da Constituição. Este acordo realizado tácito
ou expressamente, dependendo se você paga o serviço é feito tão esporádicos e em particular ou publicamente e
constante. Bagagem de convidados é responsável para o alojamento, a quantidade para que você não pagar o
montante correspondente.

huarache
HURACHE. -Também chamado você, bem no centro da República mexicana para um aperitivo, um fritanga que tem a
forma de calçado. Geralmente você espalhe feijões, polvilhe o queijo e adicione o molho; Pode ser vermelho ou verde.
Algumas pessoas adicionado um guisado: frango, chouriço, Picadillo ou outro. É delicioso.

impugnación
DESAFIO. -Desafio representa a objeção. Equivalente a atacar e a lutar contra um argumento. O desafio é o ato
através do qual o tribunal requerido a anulação de uma sentença judicial.

itacate
ITACATE.-no estado de Morelos, no México e particularmente em Tepoztlán é chamado itacate para uma tortilla
dobrada com queijo, semelhante a uma quesadilla; adicionado ao qual creme, cebola e molho.

jactancia
GOZANDO. -Presunção ou vaidade (vã glória). Em termos jurídicos, diz que é de quem goza de um direito, ele
realmente não tem.

jacuane
JACUANE-é o nome dado em Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Yerba Santa, também conhecido em outros lugares
como momo. As folhas desta planta é extremamente perfumado, para que é utilizado para a preparação de tamales
deliciosos.

lacra
FLAGELO também referido material com o quais envelopes lacrados contendo documentos importantes e significativos,
por exemplo, um testamento, ou o nome de um prêmio que é mantido em segredo até um certo ponto. O flagelo é um
material pegajozo que é projetado para evitar que um envelope é violado. No início é um fácil de lidar com a massa,
mas logo seca e se o envelope onde ficou é violada sofreu dequebraja deixando rastro da violação.

legalidad
LEGALIDADE. -A legislação inclui os princípios de equidade, justiça e direito natural. O direito não é apenas a lei,
transcende-lo consideravelmente.??? Xhul - tem Xhigilis - Mull

leguleyo
LEGULEYO. -É um termo pejorativo que se refere a profissionais do direito (advogados) no exercício da profissão
jurídica, atribuir mais importância para as sutilezas do processo sobre o enquadramento jurídico da questão debatida e
empregar todos os tipos de truques processuais para Eles trazem como consequência expandir o processo ou
julgamento.

letra de cambio
LETRA DE CÂMBIO. -É um título de crédito, contendo a ordem incondicional de uma pessoa chamada girador dá a
outra chamada virado pagar uma soma de dinheiro a um terceiro chamado beneficiário, no tempo e lugar.

leva
CAM foi o ato pelo qual o mexicano soldados na guerra de independência e era revolucionária; forçado para os jovens
e crianças para integrar é a maneira do exército obrigatórias, evitando com isso que é unir-se a esses grupos, ao
contrário do exército já são rebelde ou revolucionário. Nome de CAM foi dado pelo levita, ou seja, o SAC que os
soldados usados da sua época, que tinham saias longas para o papel de volta.

litigio
CONTENCIOSO. -É o conflito de interesses, a presunção de uma festa e a resistência do outro.

lumpenproletariado
Lumpenproletariado.-é o grupo social formado pelos marginalizados que são manipuladas por classes dominantes;
precisamente porque eles não têm nenhuma consciência de classe. Essa designação pertence a terminologia marxista.

machote
MACHO-no México vem do nahuatl MACHIOTL e significa modelo, padrão ou forma de seguir um processo burocrático.

mampolon
O homossexual é chamado MAMPOLON, em Chiapas. Como disse Mampo de Barcelona. Colômbia diz que mapolon
para o Bantam ordinário para diferenciá-lo da luta dos pesos galos. Também chamado de mampolon o homem que
não serve para engendrar. Embora também disse assim para o zangão e o Playboy.

marbete
RÓTULO. -Rótulo que gruda em caixas, garrafas, frascos, feixes de bagagens, pacotes, etc. Com a marca, o endereço
do destinatário ou outras indicações. ( do Mark flamenco-Flandes-sinal e pedaço de beterraba ) -Sinônimo de sinal /
rótulos. Flamenco é a língua nativa de Flandres. -Região Europeu que ocupa o território da França, Bélgica e Países
Baixos.

mariliendres
Mulher bruxa-heterossexual que gosta de acompanhar e ser acompanhado de homens homossexuais.

materia prima
CRU. -A questão não transformada, usado para a produção de um bem. Processos de produção alteram sua estrutura
original.

mercancias
Mercadorias. -É tudo o que representa um valor económico. É qualquer objeto susceptível de ser movidos de um
território para outro. Produtos, artigos e qualquer são bens outros activos, mesmo quando leis eles consideram
inalienável ou irredutível à propriedade particular.

motu proprio
MOTU PROPRIO. -É um Latinism que significa voluntariamente, ou seja, sem aquela coerção média, mesmo sem
solicitação. É muito comum ouvir as pessoas e até mesmo grandes comunicadores erroneamente dizem: ' mútuo em
si. " O mútuo é um contrato.

mutuo
Mútuo. -Contrato em virtude do qual o credor é obrigado a transferir a propriedade de uma soma de dinheiro ou outras
coisas fungíveis para o mortgager, que se compromete a devolver grande parte do mesmo tipo e qualidade. O mútuo é
tamanhos como domínio translacional, gratuito ou oneroso, às vezes bilateral, consensual, em oposição a real e formal.
O mútuo pode ser classificado também como civil ou comercial e simples ou com juros.

negativa ficta
A recusa de ficta ou alegada recusa, é uma ficção da lei. É o instrumento utilizado pela administração pública incapaz
de dar resposta directa a todas as abordagens estabelecidas por indivíduos derivados a miríade de problemas que
devem ser resolvidos. A ficta recusa ou o silêncio da autoridade, implica uma recusa, uma rejeição do pedido pelo
governados. Também conhecido como suposta confirmação do alegado ato, alegada, recusa de confirmação ficta,
entre outros.

nicaragua
Nicarágua-meios " aqui os 34 Nahoas;. O asteca nahuatl-falando lá de nahoas; conquistaram a América Central e Sul
veio justamente para o que é agora conhecido como Nicarágua.

nombre

Nome: O nome é o conjunto de letras, sílabas ou palavras que ordenou perfeitamente identificam uma pessoa, física ou
moral, dentro de uma comunidade. O nome também é um atributo da personalidade.

oaxtepec
OAXTEPEC-significa lugar de cabaças. É uma vila localizada no estado de Morelos, México. Pertence ao município de
Yautepec.

obligación
OBRIGAÇÃO-é uma relação jurídica em virtude do qual uma pessoa chamada o devedor está vinculada contra outra
pessoa, denominada credor tornar-se uma disposição que pode consistir em um comportamento de dar, fazer ou não
fazer, determinada coisa.

obnubilación
Obtundation-é um estado mental momentâneo, em que a pessoa razões não corretamente ou estão paralisados seus
impulsos normais. A palavra origina acreditava que aqueles que sofrem uma grande impressão vê coisas através das
nuvens.

ole
OLE-expressão que denota admiração e aprovação. Na verdade o que se entende na antiguidade era ala mas foi
desaprovada para usar o nome de Deus em vão.! Por esta razão, as vogais foram alteradas. Então foi como um passo
para a brava de fiesta. Uma vez que todos tiveram uma expressão semelhante, por exemplo, a acontecer algo
extraordinário exclamar: meu Deus!!!!

pacta sunt servanda
PACTA SUNT SERVANDA. -Frase latina que significa que o contrato deve ser fielmente cumprido no entanto aparece
eventos futuros que podem afectar do devedor. "O acordo obriga".

padrino
PADRINHO de batismo de le sacramento também é conhecido como pai da pilha. O padrinasgo cria um vínculo entre
os participantes, principalmente o afilhado, os compadres e comadres. Esta relação não é legalmente reconhecida.

pancoupe
PANCOUPE.-dentro da arquitetura é a parte achatada de uma esquina. É a parte de cima Lisa tendo alguns edifícios
ao invés de fim em um vértice, concluindo em uma pancoupe, geralmente definida em um sistema urbano. Este canto
plano serve como uma zona de segurança, ou seja, se importa então lá patrulhas Park, ambulâncias, carros de
bombeiros; Enquanto seus serviços são necessários. Por essa mesma estes cantos não é permitido estacionar. Águas
com guindastes!!!!

panteón
Panteão-é uma área dedicada a cadáveres reenterro, enterrá-los como. Os panteões monumentos são conceitos e
estilos diversos como os panteões enterrem pessoas das religiões dintintas e mesmo aqueles que não professam
qualquer também têm o seu lugar. Esta é a diferença entre o Pantheon e o cemitério. Todos os monumentos no
cemitério são idênticos; como os cemitérios de gringo, no qual todas as cruzes são uniformes.

papirote
PAPIROTE-golpe que ocorre com o polegar. Pulgarada também disse que em alguns lugares.

parafernalia
PARAFERNÁLIA-quando se refere a patrimônio refere-se a mercadorias que, sobre as mulheres do casamento,
reservas e não passou a constituir ou formar parte do regime de comunhão de bens.

paranympho
Paranympho na antiguidade era o que hoje conhecemos como o padrinho de casamento. Atualmente, é um espaço ou
uma sala de uma universidade ou outro centro de ensino, que celebrar certos atos solenes ( O início do ano letivo, a
conclusão do mesmo, entrega de diplomas, etc. 41.; Na antiga Grécia, era assim chamado o jovem amigo do noivo
que ia procurar a noiva com os pais dela antes da celebração do casamento. Às vezes é entendida como o padrinho
de casamento. Paranympho refere-se também a pessoa que traz boas novas ( mensageiro ). Nome da pessoa que
anunciava o início das aulas, que originalmente tinha esse apelido. Na Itália, paraninfa é um agente duplo ( uma
mistura entre o Cupido e celestina, combinado com o casamenteiro. Alcoviteira bem.

patrimonio
HERANÇA. -É o conjunto de obrigações e direitos substanciais em dinheiro. Como elementos do património,
encontramos os activos e passivos, cuja interação é se uma pessoa é solvente ou insolvente. Isto significa que uma
pessoa tem herança, mesmo que não tem nada. Até mesmo as suas dívidas são sua herança.

patrimonio familiar
Família de herança. -É uma instituição de interesse público que visa afetar um ou mais bens para proteger a família
economicamente e mantenha-se em casa. É o conjunto de activos que expressamente se formaram em benefício da
família de célula, que adquire determinadas características que são específicas para você a seguir: inalienáveis,
imprescritíveis, impenhorável (arts. 2474 2512 valor máximo - e seguir CCDF baseiam no art. 27 fracc XXVII Const. )

pelona
CARECA-originalmente pelona pelón referência pessoas ou que tinham cabelo comprido. Da época revolucionária para
as pessoas da aldeia veio a ser chamado de soldados que usava o corte de cabelo curto PAC: sem pelos. Atualmente,
este é o significado que damos para as pessoas que têm sem cabelo. Há mesmo um verso popular que diz: " Pelón
pelonete manhã que você queimar ser chulo ".

perentorio
IMPERATIVO. -Se refere ao termo ou termo que não permita demora a ser decisivo, urgente ou urgente.

perjuicio
PREJUÍZO-não é a obtenção de um ganho legal ele tinha percebido que se uma obrigação tivesse sido cumprida.

permuta
Trade-in. -É um contrato em virtude do qual cada uma das partes contratantes compromete-se a dar uma coisa por
outra. Além de ser uma história da compra, Trade-in é um contrato oneroso, bilateral, principal, geralmente comutativo,
mas pode ser um contrato aleatório, pois é possível mudar uma coisa em mente, por outro futuro, levando o trocador
para o risco que pode não existir. É geralmente instantânea, mas pode ser referido como trato, porque pode mudar
uma coisa por prestações periódicas em frutos ou produtos que entregue o outro permutador. A troca é também real e
excepcionalmente formal e consensual.

pijiji
PIJIJI, o PIJIJI é um pássaro preto e pequeno, assemelhando-se a zanate. Seu nome provém do som onomatopeyico
que produz. Ou seja, seu canto é pijiji, pijiji, etc. Perto da costa do Pacífico do estado de Chiapas, no México; é uma

cidade que é chamada de Pijijiapan, precisamente por causa da abundância para este lugar de mencinada o pássaro.

pinche
Clique em um nome anteriormente dado ao órgão sexual masculino. Como reminiscência atualmente que tem em
alguns restaurantes os garçons ou assistentes, usou uma espécie de avental, às vezes de pele e outro vinil, onde
carregado uma série de objetos que são úteis ( dispositivo de ignição, guardanapos, canudos, etc. ) que é chamado: "
capa clique ".

pirada
PIRADA-pessoa que perdeu a sua razão. Algumas traduzem-lo como um louco. Mas, pelo contrário, é um estado de
obnuvilacion, ou seja, um estado de desarranjo momentâneo gerado por uma forte impressão.

poder
Poder. -É a concessão das faculdades de uma pessoa chamada comando para outro representante chamado para agir
em seu nome. Forma em que se materializa o contrato de mandato.

pozol
POZOLE em Chiapas é dado esse nome a uma bebida refrescante feita com milho, cacau e gelo. Servidos frescos e é
um alimento de suplemento, com valor ao meio-dia quando o calor é embaraçoso.

prenda
PEÇA DE VESTUÁRIO. -Contrato real, penhora em virtude do qual o devedor ou um terceiro partido entregue ( real ou
legalmente ) a unidade de um credor, alienável, determinado a assegurar o cumprimento de uma obrigação principal,
dando ( além disso, ) um verdadeiro direito de perseguição à venda, preferência no pagamento em caso de
incumprimento; com a obrigação de devolver a coisa que recebeu, uma vez que essa obrigação é cumprida.

pretensión
RECLAMAÇÃO. -É a necessidade de subordinação do interesse pessoal, fora o interesse.

principio de excusion
INÍCIO DA EXCURSÃO. -O princípio da exclusão é um benefício a favor do fiador, pelo qual não é disponíveis ativos do
fiador sem ter arranjado (fazer exclusão) dos ativos de crédito que é o principal. Este benefício só opera nos laços do
civil e comercial se ele não tiver dado até o.

principio de orden
PRINCÍPIO DA ORDEM. -O princípio da ordem é um benefício a favor do fiador, pelo qual o credor (beneficiário), antes
de exigir o pagamento para o fiador deve primeiro exigir o crédito que é o principal. Este benefício só opera nos laços
do civil e comercial se ele não tiver dado até o.

razon social
Razão social. -O nome refere-se ao nome ou nomes de um dos sócios da empresa; seu fundador; para o ideólogo;
Aproveitando o prestígio desta pessoa em um determinado meio. Por exemplo: Phillips; Casa de Gongora; Nobre e
associados; etc.

rebus sic stantibus

REBUS SIC STANTIBUS. -Cláusula em virtude do qual um juiz tem poderes para reduzir ou eliminar totalmente as
obrigações do devedor onde acontecimentos imprevisíveis do acordo vim a mudar as circunstâncias de tal forma que o
cumprimento se excessivamente oneroso.

recinto fiscal
DELEGACIA FISCAL. -É o lugar onde os costumes autoridades indiscriminadamente desempenhado funções de
gerenciamento, armazenamento, guarda, embarque e desembarque das mercadorias do comércio externo, controlam,
bem como o desembaraço aduaneiro deles.

recusación
Desafio. -É o ato processual pelo qual uma das partes solicitações do juiz, magistrado ou escrivão, inibir de siga
sabendo de um processo porque neles qualquer impedimento legal. A desqualificação é um direito e não uma ofensa
para os deficientes.??? Xhul-Ha Xigilis-Johnst.

region fronteriza
REGIÃO DE FRONTEIRA. -É que o território dentro do país por meio de decreto determina o chefe do executivo
federal, em que ser gozados benefícios em termos de pagamentos de imposto geral de importação de mercadorias
para uso apenas na região.

renta vitalicia
VITALÍCIAS. -Contrato em virtude da qual o devedor compromete-se a regularmente pagar uma pensão durante o
tempo de vida de uma ou mais pessoas específicas, através da entrega de uma quantidade de dinheiro ou uma coisa
móvel, cujo domínio transferido desde então. A anuidade pode ser gratuitamente, por doação ou testamento.
Aperfeiçoou-se na escrita e na escritura se bens cuja propriedade é transferida devem ser descartados com esta
formalidade. O contrato pode ser sobre a vida que dá, diante do devedor ou um 3°.

repetición
Figura de repetição-jurídica que deriva da sub-rogação, pelo qual uma pessoa se recupera o devedor que o pagamento
ao credor.

resabio
SABOR-sobras ou resíduos de qualquer coisa. Isso é que não tem utilidade ou que são considerados como resíduos.
Por exemplo: no cavaco de madeira, serragem; e ainda alguns infima utilitário pode ter. Há uma história sobre um
presidente mexicano que, como todo mundo, foi cercado por lambiscones e um deles chegando a um lugar apressarei
para deixá-lo passar e disse: Senhor Presidente, passar primeiro o sábio. O presidente respondeu: não é melhor para
você, passe primeiro os restos.

riesgo
RISCO. -É a possibilidade de ocorrer um acontecimento nocivo. Incerteza e danos são atributos do risco.

rubia
LOIRA-anteriormente quando é fazer referência o cabelo de loiro palavra aludia mulheres com cabelo vermelho ( ruivas
) como sem dúvida se relaciona com a cor do Ruby que é vermelho. Portanto, rubéola, corar, corar e até mesmo
cabeçalho que é um sinal vermelho, que é uma coisa para distingui-lo dos outros. No entanto, talvez de comerciais de
TV que convidou para beber cerveja ao lado de um "... loira categoria... " Ele mostrou uma mulher com cabelo amarelo.
As pessoas começaram a mudar sua concepção desta palavra para o atual ( loira = esquisito ).

rúbrica
RÚBRICA.-é um sinal vermelho que é colocado em algumas coisas para distingui-los dos outros. O cabeçalho da
palavra vem do gemstone chamado Ruby e sua cor vermelha. Embora algumas pessoas consideram que o cabeçalho
é realmente sinônimo de assinatura, rubricado um documento só usamos um ou dois traços que fazem a nossa
empresa.

secuestro
Sequestro. É o depósito de uma litigiosa na posse de uma terceira coisa, até que decide quem deve render. O
sequestro pode ser convencional ou judicial. O primeiro é que é constituída por decreto do juiz. O convencional é
verificado quando os litigantes depositada a coisa de litígio realizada por uma terceira pessoa que se compromete a
entregá-lo, concluiu o processo, que, de acordo com o julgamento, tem direito a isso.

seguro
Contrato de seguro comercial, em virtude do qual um partido chamado a instituição de seguro é obrigado para o evento
que o evento cujo risco é objecto de cobertura, a indenizar ou compensar um dano para o segurado ou o beneficiário,
dentro dos limites acordados, contra o pagamento de um prémio como consideração pela parte contratante.

sendos
Um ou dois. -Cada um dos quais seus correspondentes.

sentencia
ACÓRDÃO. -É que a decisão legitima o juiz do caso controverso em sua corte. É o ato solene que põe fim ao concurso
de tribunal, decidir sobre os pedidos que tenham sido objecto do processo. É a verdade jurídica. "Julgamento chamar o
que o juiz sinta" Xhul tem Sigilismull.

sobreseimiento
Suspensão da instância. -É o ato através do qual um procedimento é deixado claro. Para a demissão autoridade deixa
de saber de uma coisa.

sociedad civil
Da sociedade civil. Corporação privada, dotado de personalidade jurídica, que é composta por um contrato entre 2 ou
mais pessoas, para a realização de uma finalidade predominantemente económica possível, legal e comum, através da
sua contribuição de propriedade ou indústria, ou ambos, se empresa e quando não realizar especulação comercial,
nem adotar forma comercial.

sociedad conyugal
Parceria conjugal. É a organização do conjunto de propriedade que governa a vida económica do casamento, em que
os cônjuges de acordo unir suas mercadorias e produtos no total ou em parte formando um património comum. Sua
finalidade é proteger riqueza familiar, no quais os cônjuges concedem mutuamente, através do acordo, a intervenção
de um, na administração e disposição dos bens do outro

soltería
UNICIDADE: a unicidade é um Estado Civil das pessoas. Uma pessoa é solteira, quando ela não contraiu casamento.
Na conclusão do contrato por anulação de casamento, divórcio ou morte das contrapartes neste acordo se transforma
em ser solteira. Ou seja, que o viúvo ( ) Também é solteiro ( )

sotol
SOTOL. -A sotol é particularmente inebriante bebida do México norte de Chihuahua, que é obtida a partir da planta de
mesmo nome. Quando o norte convida-o a sotol diz: " LEVÁ-LO P '' FAZ O CORPO SENTIR QUE RECEBE " :

subrogación
SUB-ROGAÇÃO. -Figura jurídica pelo qual uma pessoa que paga a dívida de outro, adquire os direitos que o credor
tinha em relação ao devedor. A pessoa que paga uma dívida, ou seja, substitui o credor original em todos os seus
direitos.

subvenciones
GRANT. -A acção dos governos subsidiar ( suporte ) directa ou indirectamente aos produtores para incentivá-los a
exportação.

suplencia de la queja
Fallback de denúncia. É um ato judicial no âmbito do processo de amparo, proteccionistas de caráter eminente e
antiformalista, cuja finalidade é a integração dentro da litis omissões cometidas nas demandas de amparo, para serem
levados em conta no momento da sentença, sempre em favor da o reclamante e nunca em seu prejuízo, com as
limitações e os principais requisitos constitucionais.

swift
SWIFT. Transferência de fundos internacionais chaves. Sociedade para telecomunicações financeiras interbancárias
em todo o mundo. Sociedade mundial Interbank financeiro através das telecomunicações.

swift
SWIFT. -Sobrenome do escritor irlandês Jonathan Swift 41 ( 1667-1745; autor de viagens de Gulliver, mordendo a
sátira contra a sociedade inglesa e ferozes panfletos políticos, religiosos e literários. Ardorosamente defendido a causa
da Irlanda.

talonear
TALONEAR-lel, no centro da República mexicana significa pedir dinheiro emprestado os transeuntes. Este alunos
geralmente primária ou secundária fazem-lo para arrecadar dinheiro para uma finalidade específica. Possivelmente de
talonear refere-se o quanto eles têm de andar com aqueles que pedem dinheiro nas ruas para atingir o seu objectivo.

tarifa
Tarifa é o nome de um porto no sul da Espanha. Está localizado a 13 km do continente africano. No mar Mediterrâneo.
No Estreito de Gibraltar. A lenda conta que Hércules separaram Europeia do continente africano. Taxa de nome vem
do árabe Tarik geral, primeiro muçulmano que invadiu a Espanha em 711. Diz-se que os navios deveriam pagar uma
soma precisamente através do Estreito de Gibraltar em Tarifa. Certamente eles disseram " Preparar o pagamento de
taxa ( porta ) " e ficou lá como sinônimo de pagamento, preço, importar.

tarugo
ANCHOR. -Sinônimo de tolo ou idiota. Falta de inteligência da pessoa. Meu avô Giber disse que esta palavra vem do
onomatopeyico som da buzina dos carros primeiros que chegou em Chiapas, que quando uma pessoa se atravessou
no caminho o motorista operado o mecanismo que disse a ele para a âncora de âncora imprecabido.!!!

tascalate

Tascalate.-refrescante bebida preparada com água, milho, canela e urucum, tradicional no estado de Chiapas, México.
Sua origem remonta aos tempos pré-históricos.

taxcalate
TAXCALATE-( Tascalate-) É uma bebida tradicional no estado de Chiapas, México. Sua origem é prehipanico. É
preparado com uma mistura de água, milho, cacau, canela e urucum. Este último ingrediente dá-lhe a sua
característica, tijolo de cor laranja. Geralmente é tomado frio. Também é geralmente preparado com leite em vez de
água.

tepito
TEPITO é um bairro de bravos chamado que está localizado no centro da cidade do México. Acredita-se que é
nomeado porque as serenas ( 41 vigias noturnos; outras vezes eles disseram um ao outro: " Se acontece alguma coisa
importante você assobia ". Referindo-se as ações de seus apitos.

testigo
TESTEMUNHA-é uma pessoa que testemunha ou contra uma pessoa dentro de processos judiciais. Ele é chamado
assim porque antigamente tinha que agarrar os testículos para testemunhar contra ou a favor em qualquer evento do
seu conhecimento. Obviamente, nesse tempo, apenas homens poderiam ser testemunhas.

testimonio
Testemunho. -É a cópia da escritura pública ( matriz ou protocolo ) que emitiu os notários é atribuído ao qual um
parágrafo 1°, 2 °, 3 °. . . . O testemunho é chamado também transferência, transcrição, cópia ou testemunho de
concorda.

titulos de credito
TÍTULOS DE CRÉDITO. -São os documentos necessários para exercer o direito literal que é gravado.

totoposte
TOTOPO-Eltotopo ou totoposchtle é uma tortilla desidratada e muito torrada. Em Juchitan, Oaxaca, há uma variedade
que se caracteriza por ter muitos buracos. Portanto, em Chiapas, disse que rodovias... " são um totopo Marta ". Porque
eles têm muitos buracos.

utopía
UTOPIA-era o nome da ilha que Tomás Moro imaginar para sua obra de mesmo nome, no qual a sociedade poderia
coexistir de forma ideal inatingível até então.

veredicto
VEREDICTO-significa que a verdade. Quando um juiz determina a consideração ( acórdão sobre uma questão que tem
sido a sua visão, dá o seu veredicto. É uma verdade jurídica, que é a verdade que circula em paralelo com a verdade.
O veredicto pode ser no mesmo sentido da verdade real; Mas também pode ser diferente para ele. Isto tem a ver com a
capacidade dos advogados para fazer valer seus argumentos.

villano
VILÃO-vilão era, originalmente, a pessoa que viveu na aldeia. Na periferia da cidade. Na estalagem. Atualmente tem
uma conotação negativa.

violencia
VIOLÊNCIA. -Uso de física força ou ameaças desse importador perigo de perder a vida, a honra, a liberdade, a saúde
ou uma parte considerável do património da parte contratante, cônjuge, descendentes, ascendentes ou parentes
colaterais dentro da SEC Desfazer da classe. Consentimento desarraigado pela violência. . . ¿

zanate
Em Chiapas, Zanate é chamado do corvo. Também chamado Zanate de pessoas que, em vez de tomar banho só
estragam a água na cabeça, como faz este pássaro nos rios. Em Cuba para o Zanate denominado Toti. Há uma
banda que, na sua carta, diz: " . . . Culpe o Toti. " Esta é uma maneira de terminar uma discussão em uma maneira
amigável.

