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O Enunciado 169 da III Jornada de Direito Civil, editado
em 2004, aliado ao julgamento do REsp 758.518/PR,
julgado em 2010, contribuíram para que a expressão
“duty to mitigate the loss” ganhasse notoriedade,
nacionalmente. Não demorou muito para que
passassem a pulular, nos tribunais pátrios, decisões que
a chamavam a lume. Com o presente trabalho, portanto,
pretende-se trespassar a norma de mitigação,
perpassando sua origem, suas nuances em países de
tradição common, civil law e, enfim, no Brasil. O principal
objetivo do trabalho, no entanto, não é definir à exaustão
os seus contornos e natureza jurídica, mas analisar uma
das consequências de sua aplicação em solo pátrio: a
aplicação do duty to mitigate a casos de persecução
judicial tardia de uma pretensão. O objetivo ganha corpo
quando referidos casos têm, como pano de fundo, a
recuperação de crédito bancário. A evolução legislativa
e jurisprudencial a seu respeito – em especial quanto
aos encargos bancários a ele atrelados – permite
perceber quais prejuízos defluem do inadimplemento de
operações bancárias e, por isso, deve as impulsionar à
célere persecução judicial tão logo inadimplida a
obrigação. Para tanto, a construção apoia-se em
pesquisas bibliográficas predominantemente no campo
do Direito Civil, Direito Bancário e Matemática
Financeira, análises legislativas e inclusive,
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jurisprudenciais, tanto do regramento pátrio como do
alienígena. O estudo demonstra, em última análise, que
a norma de mitigação impõe à instituição financeira que,
constatado o inadimplemento, obre tão logo lhe seja
possível, exercitando o direito de ação destinado à
satisfação judicial de seu crédito. Do contrário – ou seja,
se se mantiver inerte e se demorar a promover a
persecução de sua pretensão – contribuirá
irremediavelmente para que seus prejuízos sejam
agravados, permitindo, nesse caso, o decote do
ressarcimento.
???????????????????????????,?????????????????,????
??????????????????
????:Les origines de la pensee grecque
????:Rock mechanics for underground mining
O livro “DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA
BARRILHA NO RIO GRANDE DO NORTE” encontra
vigor para explicações para buscar o desenvolvimento
da produção da BARRILHA no Brasil, que hoje é
adiquirida no exterior ao um preço altíssimo. A
desativação da montagem da ALCANORTE em Macau,
deu um grande prejuízo, uma vez que estavam sendo
construídos os edifícios e seus equipamentos já todos
comprados. Tudo isso estão ao relento há mais de 30
anos. Esperamos que os nossos Governantes venham
compartilhar com sua nova implantação, como uma
COOPERATIVA DE BARRILHA.

Este livro faz parte da Série Bebidas - Volume 1 Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia; Volume 2 Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia;
Volume 3 - Indústria de bebidas: inovação, gestão e
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produção - , que foi escrita por 99 autores brasileiros
e estrangeiros. Além dos autores brasileiros,
participaram desta série especialistas da Costa
Rica, Cuba, México, Peru, Uruguai, Irlanda, Portugal
e República Tcheca. Trata-se, portanto, de uma
obra de cunho internacional. No Volume 3, são
abordados temas da gestão na indústria de bebidas.
Na parte 1, são abordados os aspectos da produção
industrial de bebidas: matérias-primas, insumos e
processos; na parte 2, a gestão de processos e
produtos; e na parte 3, novas tecnologias e novos
produtos que estão em desenvolvimento nos
laboratórios das universidades e institutos de
pesquisa. Pela abrangência dos conteúdos e pela
qualidade dos capítulos redigidos por especialistas
de cada área, o leitor tem em suas mãos o que de
melhor há no mercado editorial brasileiro na área da
produção de bebidas.
?????????????????,?????????????????????,??????
??????????????????????????????????
Includes entries for maps and atlases.
“Nos últimos anos temos observado importantes
avanços no aperfeiçoamento da ciência da
avaliação de imóveis. Aqui nesta obra, AVALIAÇÃO
DE BENS – Princípios Básicos e Aplicações, de
autoria do conceituado engenheiro Radegaz Nasser
Júnior, estas novas técnicas e conceitos são
apresentados com clareza e – o mais importante –
numa sequência lógica e plenamente compreensível
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até mesmo para os não iniciados na matéria. Este
livro apresenta um completo, claro e conciso guia
para os profissionais que militam no campo das
avaliações, assim como para os leitores que
pretendem adentrar nestas atividades. Aproximando
o complexo assunto por meio de uma sequência
lógica de princípios da avaliação de bens, este livro
detalha o desenvolvimento das técnicas e suas
aplicações para a maioria dos problemas
avaliatórios. Encontra-se nele incorporado farto
material de estudos de casos práticos, precisamente
ilustrado por meio da metodologia empregada,
demonstrando o “como” e o “porque” da arte e da
ciência avaliatória. Uma série de cuidadosas
questões teóricas aliadas às soluções práticas faz
do livro uma valiosa ferramenta de trabalho utilizável
como referência no dia a dia do perito avaliador. Em
seus sete capítulos encontram-se abordagens
detalhadas e explicações das teorias incorporadas
nas normas técnicas brasileiras. Uma de suas
contribuições mais úteis encontra-se nos Apêndices,
no qual são apresentados, em diversos itens,
tabelas, modelo de ficha de pesquisa, composições
de BDI e de percentuais de serviços, materiais estes
de suma importância no desenvolvimento do
trabalho de avaliação de bens. Em sua totalidade,
este livro, além de ser uma referência ideal, é
também um guia indispensável no que concerne aos
princípios, métodos e práticas adotados atualmente
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pelos profissionais do sistema CONFEA.” Nelson
Roberto Pereira Alonso
A matemática financeira é de extrema importância
para a tomada de decisões financeiras, tanto de
caráter pessoal quanto empresarial, auxiliando no
processo de maximização de resultados
empresariais. A fixação de conceitos financeiros
está aqui baseada em exemplos práticos, resolvidos
a cada capítulo.Tais conceitos foram desenvolvidos
matematicamente, vários deles implementados,
inclusive, na calculadora financeira HP-12C. O título
Matemática financeira, da Série Gestão Empresarial,
também integra a Série Gestão financeira.
????
Um manual prático sobre Matemática Financeira que traz os
principais conceitos e noções básicas sobre a área, além de
aplicações a serem utilizadas não somente em sala de aula
mas também no dia a dia das empresas e de seus gestores
nos processos de tomadas de decisão. Também traz
diversos exemplos práticos e ilustrados, tanto para uso com
calculadoras tipo HP-12c como para aplicações em Excel.
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????:Pudd'nhead Wilson
????????????? ???????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
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???????????????????? ??????????????????????
????????????????????????? ???? ????
??????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????? ??????????????????????
????????????????War of Worldviews??
???????????????????? ?????????????????????????????
???? ??? 1979??????? ???????????????????????????
????????????? ??????????????
????????DNA???????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????
???????:???????;????;????;????;????;?????;???;??????????
???? | ???? ?????????????? 1984??????????? 1920????????
??????1923?????????????????????1937?????????????????
?????????????????????????1940????????????????????????
???????????????????????1947???????????????1949????19
46???????????????????????????????????????????????195
6?-1972??????????1984???????????????????
?????????(Lucien Febvre)??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????1958????????????????????????
???? ???????????????????15?18????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????,???????"??"????????,????????????
?.??????????????,???????,?????????????????????????????
??.????????,??????????????,???"????????????",?????????.
???????????????,???????????,???????????,?CEO?????????
????
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?????????????????????????,????????????????????;???
?????????????????????????????
Esta livro reuni uma série de características, destacandose entre elas sua operacionalidade e seu conseqüente
teor prático, expresso em cada capítulo, não só pela
forma com que a matéria é apresentada, como também
pelo número de exercícios propostos e resolvidos, por
meio dos quais tornam possíveis a revisão e a aplicação
da matéria estudada.
Neste livro, o autor divide os capítulos de maneira lógica
e precisa, de modo a desenvolver a capacidade analítica
do leitor e proporcionar um aprendizado sólido para a
resolução de qualquer problema prático. Além disso, o
livro também traz inúmeros problemas solucionados
propostos pelas bancas de concurso, o que o torna
material de consulta obrigatório para aqueles que
almejam um cargo público.
Matematica financeiracom + de 600 exercícios
resolvidos e propostos
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