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LEIS DE NEUTRALIDADE DO BRASIL
Em coso de guerra epJtre potências estrangeiras não americanas

DECRETO-LEI N. 1.561, DE 2 DE SETEMBRO DE 1939
Aprova as Begras de Neutralidade no caso de guerra entre potências estrangeiras, não americanas

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere a Constituição:
Considerando a conveniência de estabelecer regras gerais que
devem ser observadas no território nacional para resguardar a neutralidade do Brasil no caso de guerra entre potências estrangeiras,
não americanas, decreta:
Artigo único. Ficam aprovadas e devem ser cumpridas rigorosamente, sempre que o Governo Federa! decretar a sua aplicação, as
regras constantes da circular que a este acompanha, expedida pelo
Ministério das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro, 2 de Setembro de 1939, 118.° da Independência e
51.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.

CIRCULAR
Regras Gerais de Neutralidade
(Com as modificações e complementos introduzidos, respectivamente, peles decretosleis ns. 2.947, de 15 de Janeiro de 1941, e 2.360, de 3 de Julho de 1940)

Art. 1.° U Governo do Brasil abster-se-á de qualquer ato que,
direta ou indiretamente, lacilite, auxilie ou hostilize a ação dos beligerantes. Não permitirá, também, que os nacionais ou estrangeiros,
residentes no país, pratiquem ato algum que possa ser considerado
incompatível com os deveres de neutralidade do Brasil.
Parágrafo único. Entre os auxílios proibidos não se inclue a assistência sanitária, dada a qualquer dos beligerantes, e constante do
concurso efetívo de pessoal, ou de pessoal e material, das formações
sanitárias brasileiras. Mas, seja a assistência prestada, ou simplesmente autorizada, pelo Governo brasileiro, este, num e noutro caso,
dela dará sempre conhecimento a todos os beligerantes.
Art. 2.° No território do Brasil, compreendendo as águas interiores e as territoriais, com aeus respectivos fundos fluviais, lacustre
e marinho, c o espaço aéreo correspondente, não será tolerado ato
algum dos beligerantes que possa scv tidc come oíeasivo da neutralidade brasileira.
Ari. 3.° Não constitue infração da neutralidade a áimples passagem por águas territoriais brasileiras de navios de guerra e prosas
dos beligerantes.
Art. 4.° ti vedada a formação, em território brasileiro, de corpos
de combatentes para servirem a qualquer dos beligerantes, e bem
assim a instalação de escritórios, agências ou ofícios de alistamento,
quer dos próprios nacionais dos beligerantes, quer de brasileiros ou
de na'turais de outros países. É vedada também a arrecadação de donativos ou remessa de fundos para as nações beligerantes, exceto
para o serviço da Cruz Vermelha.
Art. 5.° Aos agentes dos Governos da União e dos Estados, é
proibido exportar, para ser entregue aos beligerantes, toda a espécie de material de guerra, bem como favorecer, de modo direto ou
indireto, qualquer remessa do referido material.
Art. 6.° (Suprimido pelo decreto-lei n. 2.947, de 15 de Janeiro
de 1941).
Art. 7.° O Governo do Brasil não consente se equipem ou armem
corsários em águas de sua jurisdição, e usará dos meios ao seu alcance para impedir o equipamento ou armamento de todo navio que
ele tenha motivos para crer destinado a cruzar, ou a tomar parte
em operações de guerra, contra qualquer dos beligerantes. A mesma

— 11 —

vigilância empregará para obstar também a que, de águas brasileiras, paria, com aqueles objetivos, algum navio que, nas referidas
águas, tenha sido, no todo ou em parte, adaptado aos usos da guerra.
Art. 8.° tí absolutamente interdito aos beligerantes fazerem do
litoral e das águas territoriais brasileiras base de operações navais
c o n t r a os adversários. É igualmente vedado aos beligerantes receber
nos portos do Brasil géneros vindos diretamente para eles em navios
de qualquer nacionalidade.
Art. 9.° É interdito aos beligerantes instalar ou manter em
território brasileiro, compreendidas as águas territoriais, estações
radiotelegráficas ou qualquer aparelho que venha a servir de meio
de comunicação com forças beligerantes, terrestres, marítimas ou
aéreas. Outrossim, aos navios mercantes das nações beligerantes,
quando em águas brasileiras, 6 proibido o uso de seus aparelhos
de radiotelegrafia, salvo para se dirigirem às estações do litoral,
em caso de perigo, ou quando houver necessidade de piloto.
(Texto estabelecido pelo decreto-lei n. 2.947, de 15 de Janeiro
de 1941) .
Art. 10. Somente com estrita observância das condições estabelecidas nas presentes regras, navios de guerra beligerantes
poderão ser admitidos nos pertos, baías, ancoradouros e águas territoriais do Brasil.
A permanência de cada um não excederá de 24 horas, exceto se:
«) dentro desse prazo, não tendo sido possível efetuar os consertos indispensáveis, para que novamente se exponham ao mar,
correrem risco de se perder;
i>) igual risco houver em razão de mau tempo, a juizo da autoridade naval brasileira;
c) estiverem ameaçados por inimigo cruzando nas proximidades do lugar de refúgio;
d) ocorrer algum dos casos indicados nos três parágrafos seguintes, nos quais ficará ao arbítrio do Governo determinar o
tempo de demora.
§ 1.° Quando, por motivo de força maior, o abastecimento de
víveres ou de combustível, permitido pelas autoridades brasileiras, não tiver terminado dentro em 24 horas, este prazo poderá
ser prorrogado pelo tempo estritamente necessário para que se
ultime.
§ 2.° Quando navios de guerra beligerantes dos adversários se
acharem simultaneamente em porto, baía ou ancoradouro brasileiros, deverá mediar o espaço de 24 horas, pelo menos, entre a
partida de um deles e a do navio inimigo. A ordem das partidas
será regulada pela das chegadas, salvo se o navio que primeiro
tiver chegado, se achar nalgum dos casos em que é permitido prolongar a permanência.
S 3.° Nenhum navio de guerra beligerante poderá deixar o porto,
a baía ou o ancoradouro -brasileiros em que estiver, senão 24 horas
pelo menos, após a partida do navio mercante que arvore pavilhão
inimigo. Se for navio de vela o que sair e a vapor o que ficar,
não poderá este partir senão três dias depois.

Art. 11. Não passará de três o número máximo de navios de
guerra de uma potência beligerante, ou de várias potências beligerantes aliadas, que poderão estacionar ao mesmo tempo, nalgum
porto, baia ou ancoradouro brasileiros.
Art. 12. Aos navios hospitais e aos vasos de euerra exclusivamente empregados em missão científica, religiosa ou filantrópica não se aplicam as disposições dos precedentes artigos : 9
e 10.
-f
Art. 13. A nenhum submarino armado em guerra, pertencente
a qualquer dos beligerantes,~permitir-se-á quer o acesso aos portos, baías ou ancoradouros, quer a permariência no mar territorial
brasileiro. A proibirão, todavia, não é extensiva aos submarinos
que, em consequência do estado do mar, ou por motivo de avarias,
forem forçados a penetrar em águas brasileiras. Em tal emergência, deverão eles indicar, por meio de um sinal internacional, a
causa de sua presença nas referidas águas, as quais terão de deixar
logo que cesse o motivo que a .justificava. Enquanto permanecerem em águas brasileiras os submarinos navegarão à superfície e
conservarão o respectivo pavilhão constantemente içado.
Art. 14. Se notificado a sair. pela autoridade local competente,
algum navio de guerra beligerante conservar-se no porto, baía ou
ancoradouro brasileiros em que já não lhe é mais permitido popmnneeer, o Governo Federal tomará as medidas que julgar convenientes para tornar o navio incapaz de se fazer ao mar. enquanto
durar a guerra. Não atendendo o comandante, o Governo Federal
ordenará às autoridades brasileiras o emprego da força, para que
a sua determinação seja cumprida e a neutralidade do país não
fique comprometida.
Art. 15. Quando um navio de guerra beligerante tiver que ser
retido no Brasil, os oficiais e a guarnição serão igualrr.ente retidos,
embora, a juizo das autoridades brasileiras, possam ser alojados
noutra embarcação ou em terra, sujeitos às medidas restritivas
que forem necessárias. Em qualquer caso, permanecerão a bordo
do navio retido os homens necessários à conservação do mesmo.
Os oficiais poderão ficar em liberdade, desde eme tomem e assinem o compromisso, sob palavra de honra, de não sairem do lugar
que em território nacional lhes for designado, sem autorização do
Ministro da Marinha do Brasil.
Art. 16. As presas, feitas pelos beligerantes, poderão ser trazidas aos portos, baías e ancoradouros brasileiros somente por
causa
de inavepabilfdade, mau estado do mar, falta de combustiv
fil ou de provisões, e para descarregar mercadorias destinadas ao
Brasil. Deverão partir dentro em 24 horas, ou logo que haja PP,Ssndn o motivo da sua e n t r a d a . Se tal não se der, as autoridades
brasileiras, anos aviso, usarão dos meios ao seu alcance afim de
serem relaxadas as presas, com os respectivos oficiais e tripulação,
e internadn a íruarnição posta a bordo pelo captor. Excepcionalmente, serão a d m i t i d a s presas trazidas para ficarem, sob sequestro,
à espera do tribunal de presas cnmnotente. Em ifunlquer hinófese,
o Governo brasileiro s'1 reserva o direito de reclamar o desembargue de mercadoria destinada ao Brasil.
Art. 17. Nenhum tribunal de presas poderá ser constituído por
qualquer beligerante em território brasileiro, ou em navio oue.
esteja em águas territoriais brasileiras, e nos seus portos, baías
o ancoradouros não será permitida a venda de presas.

Art. 18. Os navios beligerantes admitidos em portos, baías, ancoradouros brasileiros, permanecerão, nos pontos que lhes forem designados pelas autoridades locais, em perfeita tranquilidade e completa paz com todos os demais navios que ali estiverem, ainda que
sejam de guerra, ou armados em guerra, de outra potência beligerante .
Art. 18-A Quando um navio mercante de bandeira beligerante,
com receio de hostilidades por Parte do inimigo, buscar refúgio em
águas, ou portos do Brasil, ou guando, escalando ern porto brasileiro,
nele permanecer por tempo desusado, depois de despachado, as autoridades brasileiras adotarão medidas para deter o navio e impedi-lo
de navegar, sem autorização especial.
(Texto incorporado pelo decreto-lei n. 2.300, de 3 de Julho
de 1940.)
Art. 18-B. Enquanto os navios mercantes referidos no parágrafo
anterior se conservarem em portos brasileiros, na qualidade de detidos, as autoridades brasileiras adotarão as medidas seguintes, sem
prejuízo de outras que julgar convenientes:
a) colocarão o navio sob vigilância, com guarda a bordo,
ou fora de bordo;
6) determinarão o porto ou fundeadouro, onde o navio
deva permanecer;
c) tornarão o navio inhabil para zarpar enquanto durar
a detenção;
d) proibirão o emprego de meios do telecomunicação do
navio;
e) deixarão em liberdade oficiais e tripulantes.
A permanência destes no Brasil ficará, entretanto, subordinada às disposições das leis de imigração ou de entrada
de estrangeiros, podendo-se-lhes aplicar as medidas que a
preservação de neutralidade, ou a segurança do Estado aconselharem;
/) isentarão o navio de direitos e taxas portuárias.
(Texto incorporado pelo decreto-lei n. 2.360, de 3 de
Julho de 1940.)
Art. 19. Nos portos, baías ou ancoradouros brasileiros, os navios
de guerra beligerantes não poderão aumentar, por forma alguma a
força béMca, renovar as provisões militares ou armamentos, completar a guarnição, sendo-lhes, apenas, permitido reparar as avarias na
medida indispensável à segurança da navegação. As autoridades navais brasileiras verificarão a natureza dos consertos necessários, que
deverão ser feitos com a maior celeridade possível.
Art. 20. Os navios de guerra beligerantes só poderão abastecerse, nos portos, baías e ancoradouros brasileiros, do que for necessário
para completar a respectiva provisão normal de víveres, em tempo
de paz, e a quantidade de combustível suficiente para que possam alcançar o porto mais próximo do seu país.
Art. 21. Os navios de guerra beligerantes que tomarem combustível em portos, baías ou ancoradouros brasileiros não poderão renovar
a provisão, nos mesmos ou em quaisquer outros portos, baías e ancoradouros, senão três meses depois da anterior.
Art. 22. Os navios de guerra beligerantes que, perseguidos pelo
inimigo, e para evitar ataque iminente, se refugiarem em portos, baías
e ancoradouros brasileiros, serão retidos e desarmados onde o Governo
brasileiro determinar.

l
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Art. 23. Todo ato de hostilidade, inclusive a captura e o exercício do direito de visita, praticado por navio ou aeronave beligerante,
em águas territoriais brasileiras ou no espaço aéreo correspondente,
constitue violação da neutralidade brasileira e ofende a soberania da
nação. O Governo Federal pedirá ao Governo beligerante, a que pertencer o navio ou a aeronave, alem da satisfação pela ofensa recebida,
as providências tendentes à anulação dos efeitos do abuso praticado
ou à reparação do dano causado.
Art. 2 4 . O navio beligerante que houver violado a neutralidade
brasileira ficará impedido, durante a guerra, de penetrar em porto,
baía ou ancoradouro brasileiros. A aeronave beligerante nas mesmas
condições não terá autorização para voar sobre território brasileiro.
Art. 25. No tocante à aplicação das presentes regras, os navios
mercantes armados, dos beligerantes, serão equiparados aos navios de
guerra, -se o seu armamento não se destinar a fins puramente defensivos. Entre outras provas, sujeitas à verificação das autoridades navais brasileiras, .de que o armamento não terá fins ofensivos, devem
concorrer as seguintes:
- o navio não terá tubo lança-torpedo;
- o calibre dos canhões não será superior a seis polegadas;
- as armas e munições de guerra serão em pequena quantidade, a tripulação, a normal e a carga consistirá cm
artigos impróprios para a guerra.
Art. 26. É proibido aos beligerantes estabelecer depósitos de combustível em território, ou a bordo de navios estacionados em águas
territoriais brasileiras.
Art. 27. As aeronaves militares dos beligerantes não terão autorização para voar sobre território brasileiro. As que penetrarem em
zona sob a jurisdição brasileira serão, depois da conveniente intimação, obrigadas a pousar, em terra ou no mar. Os aparelhos serão retidos e desarmados; as tripulações serão internadas.
Parágrafo único. As aeronaves militares transportadas a bordo
de navios de guerra serão consideradas como fazendo parte deles, mas
não deverão levantar voo, enquanto o navio se encontrar em águas
territoriais brasileiras.
Art. 28. As aeronaves não militares, dos beligerantes, só poderão
voar sobre o território e águas brasileiras, mediante prévia permissão
das autoridades competentes.
Art. 29. O Governo Federal não permitirá:
a) a partida, do território ou águas brasileiras, de aeronave convenientemente aparelhada e que se tenha motivos de acreditar destinada a exercer atos de hostilidades contra qualquer dos beligerantes;
6) a partida de aeronave de cuja tripulação faça parte qualquer
membro de força combatente de algum dos beligerantes.
Art. 30. Nos casos omissos, serão observados os princípios de
neutralidade geralmente reconhecidos pelo direito internacional.
Rio de Janeiro, 2 de Setembro de 1939.
(a.) OSWALDO ARANHA.

DECRETO-LEI N. 2.360, DE 3 DE JULHO DE 1940
Completa, a respeito de navios mercantes dos poises beligerantes, as Regraa
de Neutralidade do Brasil

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 180 da Constituição, decreta:
Ari. 1.° Ficam incorporadas ao decreto-lei n. 1.561, de 2 de
Setembro de 1939, as seguintes regras:
Art. 18-A. Quando um navio mercante de bandeira beligerante,
com receio de hostilidades por parte do inimigo, buscar refúgio em
águas, ou portos do Brasil, ou quando, escalando c.m porto brasileiro,
nele permanecer por tempo desusado, depois de despachado, as autoridades brasileiras adotarão medidas para deter o navio e impcdi-lu
de navegar, sem autorização especial.
Art. 18-B. Enquanto os navios mercantes referidos no parágrafo
anterior se conservarem em portos brasileiros, na qualidade de detidos, as autoridades brasileiras adotarão as medidas seguintes, sem
prejuízo de outras que julgar convenientes:
n) colocarão o navio sob vigilância, com guarda a bordo,
ou fora de bordo;
b) determinarão o porto ou fundeadouro, onde o navio
deva permanecer;
c) tornarão o navio inhabil para zarpar, e n q u a n t o durar
a detenção;
d) proibirão o emprego de meios de telecomunicação do
navio;
e) deixarão cm liberdade oficiais e tripulantes.
A permanência destes no Brasil ficará, entretanto, subordinada às disposições das leis de imigração ou de entrada
de estrangeiros, podendo-se-lhes aplicar as medidas que a
preservação da neutralidade, ou a segurança do Estado aconselharem;
/") isentarão o navio de direitos e taxas portuárias.
Art. 2.° Revogam-Se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1940, 119.° da Independência e
!52.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
Francisco Campos.
A. de Sovza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.

DECRETO-LEI N. 2.947, DE 15 DE JANEIRO DE 1941
Modifica as Regras Gerais de Neutralidade aprovadas pelo decreto-lei n. 1.561,
de 2 de Setembro de 1939

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Fica suprimido o art. 6.° das Regras Gerais de Neutralidade do Brasil, aprovadas pelo decreto-lei n. 1.561, de 2 de Setembro de 1939.
Art. 2.° O art. 9.° das citadas Regras Gerais do Neutralidade
passará a ter a seguinte redação:
"Art. 9.° K interdito aos beligerantes instalar ou manter em território brasileiro, compreendidas as águas territoriais, estações radiotelegráíicas ou qualquer aparelho que
venha a servir de meio de comunicação, com forças beligerantes, terrestres, marítimas ou aéreas. Outrossim, aos navios
mercantes das nações beligerantes, quando em águas brasileiras, ó proibido o uso de seus aparelhos de radiotelegrafia,
salvo para se dirigirem às estações do litoral, em caso de
perigo, ou quando houver necessidade de piloto".
Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 19-H, 120.° da Independência c
53.° da República.
GETULIO \7ARCAS.
Osivaláo Aranha.
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldcmar Falcão.

DECRETO-LEI N. 2.983, DE 25 DE JANEIRO DE 1941
Dispõe sobre a internação de beligerantes

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 tia Constituição, e considerando:
1.° Que, om v i r l u d e do resolução da Reunião Consultivn dos
Ministros das Relações Exteriores, realizada em Panamá, em Setembro de 1939, foi criada a Comissão Interamericana de Neutralidade, que tem por f i m , enquanto durar a atual guerra, estudar e
formular recomendações sobre os problemas de neutralidade;
2.° Que a referida Comissão, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, elaborou, e transmitiu, por intermédio da União Panamericana, a todos os Países que desta fazem parte, uma recomendação regulando a internação de beligerantes;
3.° Que a internação é norma de Direito Internacional, uma
vez que se funda na obrigação que tem todo Estado neutro de
prevenir ou impedir que em seu território se cometam atos hostis
a qualquer das partes beligerantes; mas que é, ao mesmo tempo,
norma de Direito interno quanto aos meios, formas e órgãos de
torná-la efetiva, o que faz com que, tanto de fato, como de direito,
os indivíduos infernados devam ficar submetidos à soberania do
Estado neutro em que se encontrem;
4.° Que. em matéria do internação, sob os dois aspectos referidos, se devem tomar em conta, por um lado, os princípios gerais
do Direito Internacional e as disposições contidas nas Convenções
V e XIII da Haia. de 18 de Outubro de 1907. r H a l i v a s aos direitos e
deveres das potências e das pessoas neutras, no que forem aplicáveis; e, por outro lado, as disposições internas que sobre a matéria
hajam promulgado as Nações americanas;
5.° Que a internação, conquanto não deva ser considerada como
pena ou sanção aplicada às pessoas que dela são objeto, constituo,
entretanto, medida de segurança internacional, aplicada pelo neutro
que a decretar, e cujo fim é proteger e tornar efetivos seus próprios
direitos e obrigações, incapacitando as pessoas internadas de executar atos hostis, reincorporar-se às forças armadas de qur faziam
parte, ou contribuir, direta ou indirctamente, para a continuação
das hostilidades:
Decreta:
Art. 1.° O Governo brasileiro internará em seu território, até a
terminação da guerra, as pessoas pertencentes às forças beligerantes
de terra, de mar ou do ar que, individual ou coletivamente, pene-
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trarem no seu território, bem como os oficiais ou tripulantes dos
vasos de guerra, dos navios considerados auxiliares destes, assim
como os das aeronaves militares, nos casos cm que a esses vasos de
guerra, navios ou aeronaves deva ser aplicada a internação.
§ 1.° Excetuam-se os casos em que às forças navais ou aéreas
seja permitido navegar em águas territoriais, sobrevoar território ou
entrar em portos, aeroportos ou aeródromos brasileiros, ficando, porem, sujeitos à internação os oficiais e tripulantes que permanecerem
ern terra, depois que a nave ou aeronave haja abandonado o porto,
aeroporto ou aeródromo.
§ ,2.° Os elementos bélicos, que os internados conduzirem, serão
apreendidos, para se devolverem ao Estado respectivo depois da terminação da guerra.
Art. 2.° Os feridos ou enfermos das forças pertencentes aos beligerantes poderão passar pelo território nacional mediante prévio
consentimento, sob condição de que os veículos que os conduzirem
não transportem nem pessoal, nem material de guerra, tomando-se,
para esse firn, as necessárias medidas de segurança e de fiscalização.
Parágrafo único. Os feridos ou enfermos de um Estado beligerante, que penetrarem no território nacional, conduzidos por forças
da parte contrária, bem como aqueles que, por suas próprias forças,
lorem confiados ao Governo brasileiro, serão também internados.
Art. 3.° Os prisioneiros de guerra evadidos, que penetrarem no
território nacional, assim como os que a ele forem conduzidos por
forças beligerantes, ficarão em liberdade; se o Governo consentir,
porem, que permaneçam em seu território, poderá determinar a sua
internação.
Art. 4.° Os oficiais e tripulantes de naves ou aeronaves de guerra
beligerantes que, por causa de naufrágio ou acidente, ou por qualquer outro motivo, voluntário ou involuntário, chegarem ou forem
transportados a território nacional, serão internados, com exceção dos
que se acharem no caso previsto no artigo seguinte.
Art. 5.° Não serão internados os indivíduos que, a juizo do Governo, estiverem fisicamente impossibilitados, em absoluto, de servir
ou cooperar na guerra. Esses indivíduos serão socorridos pelo Governo brasileiro, que, entretanto, providenciará para que sejam repatriados pelo Estado ao qual pertencerem, tão prontamente quanto
possível ou, em último caso, terminada a guerra.
Art. 6.° Enquanto durar a internação, os indivíduos internados
estarão sujeitos à jurisdição brasileira e deixarão de depender do Es-tado beligerante, a cujo serviço se achavam.
Art. 7.° O Governo brasileiro decidirá, em cada caso:
I —• Se a internação será feita de modo individual ou coletivo;
II — Em que distrito ou lugar do seu território deverá residir
o internado;
III - - Quais as atividades que serão permitidas ao internado,
assim como as restrições ou proibições que poderão ser aplicadas à
sua liberdade de ação;
IV - - Sobre as medidas de segurança, vigilância ou repressão,
que adotará para tornar efetivas as disposições a que se referem os
itens precedentes;

V — Se as naves internadas deverão permanecer, sob a devida
vigilância, com os tripulantes indispensáveis para a sua conservação:
VI - - Modificar, quando o considerar necessário, as medidas e
disposições que, de acordo com os itens anteriores, houver adotado
para cada caso.
Art. 8.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de Janeiro de 1941,.120.° da Independência e
53.c da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha. »
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G-. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
WaMemar Falcão.
J. P. Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 2.985, DE'27 DE JANEIRO DE 1941
Dispõe sobre o emprego de aparelhos de telecomunicações no território nacionai
enquanto durar a guerra atual

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 180 da Constituição, e, considerando:
1.° Que, em virtude do resolução da Reunião Consultiva dc-s Ministros das Relações Exteriores realizada em Panamá, em Setembro de
1939, foi criada a Comissão Interamericana de Neutralidade que tom
por fim, enquanto durar a atual guerra, estudar e formular recomendações sobre os problemas de neutralidade;
2.° Que a referida Comissão, com sede na cidade do Rio de Janeiro, elaborou o transmitiu, por intermédio da União Panamericana,
a todos os Paises que desta fazem parte, uma recomendação regulando o emprego das telecomunicações em tempo do guerra;
3.° Que as telecomunicações atingiram tal grau de desenvolvimento que se estendem a múltiplas atiyidades da vida normal, assim
como às necessidades da guerra, não só mediante o emprego de condutores elétricos como também pela utilização frequente da radiotelegrafia e da radiotelefonia;
4.° Que os Estados neutros devem tomar as providências indispensáveis para que tais meios de comunicação não sejam utilizados, com
prejuízo de sua neutralidade, em zonas sob sua jurisdição, ou pelos
seus nacionais;
5.° Que as Convenções V. X e XIII da Haia, de J8 de Outubro dr
1907, e a Convenção de Neutralidade Marítima de Havana, de 192.S,
conteem preceitos para regular o estabelecimento e o emprego de
meios de telecomunicação em tempo de guerra, preceitos que, por sua
vez. fórum ampliados e desenvolvidos em o u t r o s instrumentos i n t e r nacionais;
6.° Que, também a Convenção internacional de Genebra, de 1930,
concernente ao emprego da Radiodifusão no interesse da Paz, e o
Acordo Sul-Americano Regional de Radiocomunicações, procuraram,
expressamente, conseguir que a radiodifusão fosse empregada em benefício da paz e evitar que servisse de veículo a notícias, informações
e propagandas que perturbem as boas relações internacionais ou que
ofendam os sentimentos nacionais dos povos; mas que essas providências tiveram principalmente em mira o tempo de paz, e não parece qii"
possam ter uma aplicação rígida acerca dos deveres do Estado neutro
em tempo de guerra; e, portanto, cada Estado deve decidir até que
ponto a aplicação desses princípios se harmoniza com os deveres da
neutralidade;
Decreta
Art. 1.° Os paises beligerantes, ou pessoas a seu serviço, não poderão instalar, explorar ou manejar em território nacional, águas j u -

risdicionais ou espaço aéreo do país, estações, instalações ou aparelhos telegráficos telefónicos, radiotelegráficos ou radiotelefônicos,
nem quaisquer outros dispositivos de telecomunicação.
§ 1.° As estações moveis dos beligerantes, inclusive as instaladas
a bordo de naves ou aeronaves, que por qualquer circunstância se
•encontrem sob jurisdição nacional, deverão abster-so de enviar ou
transmitir mensagens enquanto permanecerem sob essa jurisdição,
salvo os casos em que, fora de porto ou aeroporto, transmitam mensagens de socorro e outras indispensáveis à segurança da navegação.
§ 2.° As estações ou instalações de telecomunicação, de qualquer
natureza, existentes em zonas sob jurisdição nacional, não poderão ser
u t i l i z a d a s pelos beligerantes, senão com observância do disposto no
art. 2.°.
Art. 2.° O emprego das estações ou instalações de telégrafos,
telefones, radiotclegrafia, radiotelefonia, ou quaisquer outros meios
do telecomunicação que estejam estabelecidos em t o r r i l ó r i o nacional,
ou a bordo de barcos ou aeronaves neutros, ficará sujeito às seguintes regras:
a) o Governo brasileiro suspenderá ou restringirá o serviço do
•comunicações internacionais por tempo indeterminado, quando, o
julgar e o u v e n i i M i l e ii sua própria segurança ou à manutenção de sua
mm I r a i idade, dando imediatamente os avisos que forem necessários
•de acordo com as convenções e regulamentos internacionais;
í*) o emprego dos meios de telecomunicação ficará também sujeito, em zonas sob a jurisdição nacional, a todas as restrições que o
Governo julgai' conveniente estabelecer no interesse de sua própria
segurança ou de sua neutralidade;
c) ó proibida a transmissão de despachos redigidos em linguagem convencional, ou secreta, ou cifrada em chaves ou códigos que
não estejam autorizados expressamente; mas se transmitirão ou se
receberão sem restrições, sob condição de reciprocidade, as mensagens que os Agentes diplomáticos troquem com seus Governos ou
entre si;
rf) é proibida a transmissão de comunicações que tenham por
objeto proporcionar aos beligerantes informações de carater militar,
dados sobre a situação, operações e movimentos de barcos mercantes ou outras transmissões contrárias à neutralidade do Brasil;
e) as comunicações telefónicas com territórios de Estados beligerantes ou por estes ocupados só se poderão realizar em linguagem corrente e ficarão submetidas às demais regras estabelecidas
neste artigo;
f) as estações abster-se-ão de enviar por conta própria mensagens ou informações a territórios, barcos ou aeronaves dos beligerantes, e de transmitir ou interceptar quaisquer mensagens que captarem e a elas não forem dirigidas, a menos que se trate de sinais de
socorro. Com relação à transmissão ou difusão de informações meteorológicas, serão adotadas as precauções necessárias para impedir
que tais informações se convertam em dados de valor militar para
os beligerantes.
Artigo 3.° Todo barco de bandeira estrangeira, neutra ou beligerante, deverá interromper o trabalho de suas estações e aparelhos de
telecomunicação ao entrar em águas jurisdicionais brasileiras, e abster-se de utilizar essas estações para transmitir mensagens enquanto
se encontrar nas ditas águas, a menos que se trate de emitir ou
responder mensagens de socorro ou outras relativas à segurança da
navegação. Ao fundear em porto serão desligadas as antenas e fechadas as vias de acesso às estações.

Parágrafo único. Quando se tratar de barcos mercantes, as autoridades do porto verificarão o cumprimento desta formalidade e
poderão aplicar selos às vias de acesso, na forma que julgarem conveniente, para garantia de que as estações não serão utilizadas enquanto o barco permanecer no porto.
Artigo 4.° As aeronaves que voarem sobre p território ou águas
jurisdicionais brasileiras só poderão usar a radiotelegrafia ou outros
meios de comunicação para o fim de obter ou dar indicações sobre
a sua rota, sua posição, situação meteorológica e demais condições de
navegação; deverão transmitir as mensagens em claro, redigidas em
qualquer dos quatro idiomas oficiais dos Estados Americanos, e
abster-se de empregar outras abreviações que não sejam as usuais
ou regulamentares.
Parágrafo único. Sempre que o julgarem conveniente, as autoridades competentes, ao permitir o trânsito sobre' zona de jurisdição
nacional, poderão exigir que a aeronave receba, como fiscal, um copiloto ou radiotelegrafista.
Artigo 5.° É proibido o emprego de qualquer meio mecânico de
telecomunicação ;iara, direta ou indiretamente, fazer chegar a um
beligerante informações de carater m i l i t n r . ou propaganda relacionada com as hostilidades e que se considerem contrárias à neutralidade.
Artigo 0.° O Governo, pelos seus órgãos competentes, tomará as
medidas necessárias para vigiar e controlar a instalação e funcionamento do estações emissoras radioelétricas, oficiais, particulares,
experimentais ou de amadores, afim de evitar o funcionamento de
estações clandestinas.
Parágrafo único. As radiodifusões não deverão conter informações de carater militar, nem propaganda relacionada com as hostilidades consideradas contrárias à neutralidade.
Artigo 7.° As estações emissoras oficiais poderão interferir nas
emissões que violarem as regras estabelecidas nos artigos anteriores.
Artigo 8.° O Governo, pelos seus órgãos competentes, determinará as necessárias medidas de prevenção, assim como as sanções
para os casos de violação destas regras.
Artigo 9.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 27 de Janeiro de 1941, 120.° da Independência e
53.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
F. Negrão de Lima.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.
J . P. Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 2.986, DE 27 DE JANEIRO DE 1941
Dispõe sobre os normas que devem seguir os navios mercantes quando era água»
jurisdicionais brasileiras

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o art. 18U da Constituição, e considerando:
l.° QIIP. em virtude de resolução da R e u n i f í n C n n s i i l l i v n dos Ministros ilas Relações Exteriores, realizada em Panamá, em Setembro
de 1939, foi criada a Comissão Interamericana de Neutralidade que
leni por fim, enquanto durar a atual guerra, estudar e formular recomendações sobre os problemas de neutralidade;
~.° Que a referida Comissão, com sede na cidade do Rio de Janriru, elaborou e transmitiu, por intermédio da União PanameriL-ana, a todos os países que desta fazem parte, uma recomendtoção
regulando a situação dos navios auxiliares;
3.° Que, em vista dos ca,sos que se teem apresentado em relação
a naves auxiliares de frotas beligerantes, seria conveniente que fossem, adotadas normas relativas a navios mercantes que, em portos ou
águas jurisdicionais do País, se ponham, de algum modo, ao serviço
de naves de guerra de bandeira beligerante ou com elas estabeleçam
contacto, com violação de neutralidade;
4.° Que estão em vigor certos princípios gerais de neutralidade,
estabelecidos pelo costume ou pelo direito convencional, que regulaim os direitos e deveres dos Estados neutros a esse respeito;
5.° Que tais princípios reconhecem tanto o direito como o dever
dos Estados neutros de exercerem vigilância sobre as atividades dos
navios mercantes, de bandeira beligerante ou neutra, que penetrem
ern seus portos, fundeadouros ou águas jurisdicionais, e de usarem
os meios de que disponbam para impedir a execução de qualquer ato
que possa comprometer sua neutralidade;
ti.° Que os navios mercantes de nacionalidade estrangeira, seus
oficiais e tripulação estão sujeitos à jurisdição do Estado, em cujos
portos, fundeadouros ou águas territoriais se achem, em tudo que
di/, respeito à segurança e à manutenção da 4>az do mesmo Estado e
à observíincia das normas de neutralidade;
Decreta:
Art. 1.° O Governo brasileiro impedirá, por todos os meios de
que disponha, que seus portos, fundeadouros ou águas jurisdicionais
sejam utilizados como base de operações bélicas, com violação das
regias do direito internacional, e, com tal fim, vigiará as operações
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dos navios mercantes, tanto de bandeira beligerante como neutra,
afim de impedir que se utilizem os mesmos portos, fundeadouros ou
águas jurisdicionais como base de onde possam prestar assistência aos
beligerantes.
Art.. 2.° É proibido aos navios mercantes, tanto de bandeira beligerante, como neutra, enquanto permanecerem em portos, ancoradouros ou águas jurisdicionais do País, manter com as naves de guerra
de bandeira beligerante qualquer contacto que permita a estas obter
auxílio. A assistência prestada por um navio mercante de bandeira
beligerante a uma nave de guerra, terá como consequência converter
o dito navio mercante em nave auxiliar de guerra beligerante.
Parágrafo único. Não serão considerados como tais naves auxiliares os navios mercantes que prestarem aos beligerantes serviços
meramente humanitários, seja espontaneamente, seja acudindo a um
chamado de socorro. O Governo decidirá se o serviço prestado se
reveste de carator exclusivamente humanitário.
Art. 3.° As naves auxiliares acima referidas serão tratadas como
navios dn gucrrn lielipT>rnTili's c -rrão s n l u m - l idos, bem como seus
oficiais e tripulantes, às regras de internação.
§ 1.° A internação da nave durará todo o tempo da guerra e para
este fim o Governo fixará os fundeadouros que julgar convenientes,
adoUará as medidas necessárias para que a nave fique incapacitada de
navegar durante o tempo mencionado e estabelecerá a bordo a guarda
e demais medidas de vigilância que entender oportunas.
§ 2.° A internação dos oficiais e tripulantes se efetuará de acordo
com a legislação em vigor.
Art. 4.° Qualquer assistência da natureza prevista no artigo 2.°,
prestada por um navio mercante, de bandeira neutra, dará lugar a
quo se apliquem ao capitão e aos oficiais responsáveis pelo navio, as
penas estabelecidas pela legislação em vigor.
Parágrafo único. Ao proprietário do nuvio poderão exigir-se a
responsabilidade civil e o pagamento das penas pecuniárias; o navio
e o seu carregamento ficarão vinculados a essas obrigações."
Art. 5.° É proibido aos nuvios mercantes receber a bordo, em
portos brasileiros, material bélico, pessoas, provisões ou combustíveis
com a intenção de transbordá-los, em alto mar, para navios de guerra
beligerantes. A observância desta proibição se fará efetiva, entre outras, pelas seguintes disposições:
§ 1.° Em todos os casos:
a) severa inspeção, em. cada porto brasileiro, do manifesto p
demais documentos da nave referentes à carga recebida a bordo no
mesmo porto;
6) exigência de uma declaração escrifla, do Capitão e do agente
ou proprietário do navio, de que este se destina unicamente a fins
comerciais, com exclusão de toda atividade bélica, e da qual conste
o destino e itinerário do navio e a promessa de que não desembarcará
a carga em porto que não seja o do seu destino, e de que não a transbordará para naves de bandeira beligerante.
c) adoção de sanções penais para os casos de falsidade nas declarações a que se refere o inciso anterior, assim como para as trocas
de nome ou outros casos de simulação acerca da identidade da nave.
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§ 2.° Em casos suspeitos, quando haja base razoável para suporse que há o propósito de não entregar a carga no porto de destino
declarado, exigir-se-à:
a) obrigação de comprovar a entrega da carga no porto de destino, mediante a apresentação, no retorno da viagem, de um certificado de entrega expedido no referido porto;
b) a outorga de uma garantia que se fará ofetiva, salvo os casos
de força maior, se não for apresentado o certificado previsto no inciso anterior.
Art, 6.° Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro. 27 de Janeiro de 1941, 120.° da Independência e
53.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
F. Negrão de Lima.
A. de Souza Costa.
Eurico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo dapanema.
Waldemar Falcão.
J. P. Salgado Filho.

DECRETO-LEI N. 3.191, DE 10 DE ABRIL DE 1941
Dispõe sobra oção judicial entre súditos de poises beligerantes não residentes
no Brasil

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 180 da Constituição, decreta:
Art. 1.° Enquanto perdurar a guerra, não podem ser objoto de
ação judicial no Brasil créditos, obrigações e contratos entre súditos
de países beligerantes não residentes no país.
Art. 2.° Revogam-se as disposições em contrário.
,,
Rio de Janeiro, p m 10 de Abril de 1941, 120.° da Independência
e 53.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
Francisco Campos.
Enrico G. Dulra.
A. de Souza Cos Io,.
Henrique A, Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Cosia.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.
J. P. Salgado Filho.

DECRETOS QUE MANDAM APLICAR, EM RELAÇÃO ÀS
POTÊNCIAS BELIGERANTES QUE ESPECIFICAM, AS REGRAS
GERAIS DE NEUTRALIDADE DO BRASIL

DECRETO N. 4.621, DE 4 DE SETEMBRO DE 1939
Monda observar completa neutralidade durante a guerra
e a Polónia

entre a Alemanha

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere
a Constituição:
Considerando que o Governo Federal recebeu comunicações ofif i a i s que confirmam a existência de um estado de guerra entre a
Alemanha e a Polónia;
DECRETA:
Artigo único. Enquanto durar o estado de guerra entre a Alemanha e a Polónia, ficam em vigor, e devem ser rigorosamente observadas, em todo o território nacional, as Regras Gerais de Neutralidade
r-onstantes da circular do Ministério das Relações Exteriores, aprov;ida pelo decreto-lei n. 1.561, de L' de Sei ombro de 1939.
Rio de Janeiro, em í de Setembro do 1939, 118.° da Independência
e 51.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranlm.
Francisco Campos.
A. de Souza Cosi n.
,
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem .
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capanemn.
Wnldrmor Ftilcão.

DECRETO N. 4.623, DE .5 DE SETEMBRO DE 1939
Monda observar completa neutralidade durante a guerra
e a Grã-Bretanha

entre a Alemanha

O Presidente da República, no uso das atribuições que llie confere
a Constituição:
Considerando que o Governo Federai recebeu comunicações oficiais que confirmam a existência de um estado de guerra entre a
Alemanha e a Grã-Bretanha;
DECRETA:
Artigo único. Enquanto durar o 'estado de guerra entre a Aleinanha e a Grã-Bretanha, ficam em vigor e devem ser rigorosamente
observadas em todo o território nacional, as Regras Gerais de Neutralidade constantes da circular do Ministério das Relações Exterioree,
aprovada pelo decreto-lei n. 1.561, de 2 de Setembro de 1930.
iRio de Janeiro, em 5 de Setembro de 1939, 118.° da Independência
e 51.° da República.
GETULIO VARGAS.
Ostvaldo Aranha.
Francisco Campos.
A . de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhein .
João de Mendonça Lima.
Fernando Cosia.
Gustavo Capanew<!.
Waldemar Falcão.

DECRETO N. 4.624, DE 5 DE SETEMBRO DE 1939
Monda observar completei neutralidade durante a guerra
e a França

entre a Alemanha

O Presidente da República, no uso das atribuirei que lhe confere
a Constituição:
Considerando que o Governo Federal recebeu comunicações oficiais que confirmam a existência de um estado de guerra entre a
Alemanha e a França;
DECRETA:
Artigo único. Enquanto durar o estado de guerra entre a Alemanha e a Franca ficam em vigor, e devem ser rigorosamente observadas, em todo o território nacional, as Regras Gerais de Neutralidade
constantes da circular do Ministério das Relações Exteriores aprovada nelo decreto-lei n. 1.561, de 2 de Setembro de 1939.
Rio de Janeiro, em 5 de Setembro de 1939, 118.° da Independência
e 51.° da República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilliem.
João de Mendonça Lima,
Fernando Cosia.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.

DECRETO N. 5.649, DE 18 DE MAIO DE 1940
Manda «bservar completa neutralidade na guerra entre a Alemanha, de um lado,
e os Reinos da Noruega, da Holanda, da Bélgica e do Grão Ducado do
Luxemburgo, do outro

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que, segundo informações oficiais recebidas, existe
o estado de guerra entre a Alemanha, de um lado, e os Reinos da
Noruega, da Holanda, da Bélgica e do Grão Ducado do Luxemburgo
cio outro;
DECRETA:
Ficam em vigor, e devem ser rigorosamente obseivadas em todo
'., território nacional, enquanto durar o estado de guerra entre OP
referidos países, as Regras Gerais de Neutralidade, baixadas com o
decreto-lei n. 1.561, de 2 de Setembro de 1939.
Rio de Janeiro, em 18 de Maio de 1940, 119.° da Independência
e 52.° da República.
GBTULIO VARGAS.
Oswaldo Aranhn.
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilhem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.

DECRETO N. 5.794, DE 11 DE JUNHO DE 1940
Monda observar completa neutralidade na guerra entre a Itália de um lado
e a França e a Grã-Bretanha do outro

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o Governo Federal recebeu notificação oficial
do (yoverno italiano de que a Itália declarou guerra à Franca e à
Grã-Bretanha,
Resolve que sejam fielmente observadas em todo o território nacional, enquanto durai o estado de guerra entre os referidos paises.
as Regras de .Neutralidade baixadas com o decreto-lei n. 1.561, de 2
de Setembro de 1939.
Rio de Janeiro, em 11 de Junho de 1940, 119.° da Independência
e 52.° da República.
YAHIÍAS.
OSWIllllo

A

Francisco Cambos.
A. de SOIIZH Ci >.i l a.
Enrico G. Dtilru.
Henrique A. Guilhcm.
João de Mfiulonrn l. i nu'.
Fernando Cosia.
Hn.tl.avo Capanenia.

DECRETO N. 5.829, DE 19 DE JUNHO DE 1940
Monda observar estrita neutralidade na guerra entre a África do Sul e a Itália

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o Governo brasileiro recebeu comunicação oficial de que a África do Sul se acha em estado de guerra com a Itália;
Resolve mandar observar, estrita e fielmente, enquanto durar a
guerra entre os referidos países, as Regras de Neutralidade baixadas
com o deweto-lei n. 1.561, de 2 de Setembro de 1939.
Rio de Janeiro, em 19 de Junho de 1940, 119.° da Independência
e 52.° áa República.
GETULIO VARGAS.
Oswaldo Aranha.
Francisco Campos.
A. de Souza Costa.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Guilliem.
João de Mendonça Lima.
Fernando Costa.
Gustavo Capancinii.
Waliicinnr Falcão. •

i

DECRETO N. 7.131, DE 7 DE MAIO DE 1941
Manda observai completa neutralidade na guerra entre a Alemanha e o Reino
da Itália, de um lado. e o Reino da Jugoslávia, do outro.

O Presidente da República:
Considerando que. segundo informação oficial recebida, existe
o estado de guerra entre a A l e m a n h a e o Reino da Itália, de um lado,
i; o Reino da Jugoslávia, do outro:
DECRETA:
Ficam em vigor, e devem ser rigorosamente observadas em todo
o território nacional, enquanto durar o estado de guerra entre os referidos países, as Regras de Neutralidade, baixadas com o dec.relo-lei
n. 1.561. de 2 de Setembro de 1939, completadas pelos decretos-leis
ns. 2.360, 2.893, 2.985 e 2.986, respectivamente de 3 de Julho de
1910, 25 e 27 de Janeiro de 1941, e modificadas pelo derreto-lei número 2.947, de 15 de Janeiro de 1941.
Rio de Janeiro, em 7 de Maio de 1941, 120.° da Independência e
53.° da República.
GETULIO VARGAS.
Omvaldo Aranha.
Francisco Campos.
A . de Souza Cosia.
Enrico G. Dutra.
Henrique A. Quilhem.
João de Mendonça Lin>n.
Fernando Costa.
Gustavo Capanema.
Waldemar Falcão.
.1. P. Solando Filho.
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ÍNDICE ANALÍTICO E SISTEMÁTICO
(Decretos-leis números: 1.561, de 2 de Setembro de 1939 ; 2.360, de 3 de Julho
de 1940; 2.947. de 15 de Janeiro de 1941 ; 2.983, de 25 de Janeiro de 1941 ;
2.985, de 27 de Janeiro de 1941 ; 2.986, de 27 de Janeiro de 1941 ; 3.191, de
10 de Abril de 1941).
ABASTECIMENTO
Os navios de guerra beligerantes teem 24 horas de prazo para o —
de víveres e combustível, e, caso não se ultime nesse prazo, poderá, o
mesmo ser prorrogado pelo tempo estritamente .necessário. Art. 10.
§ l.o, do n. L. 1.561. (Pag. 1 0 . )
ABREVIAÇÕES
As — que forem empregadas em suas comunicações pelas aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais brasileiras
devem ser as usuais ou regulamentares. Art. 4.", do D. L. 2.9S5.
(Páç. 2 5 . )
AÇÃO JUDICIAL
Enquanto perdurar a guerui não podem ser o'jjeto de — •— no
Brasil créditos, obrigações e contratos entre súditos de países beligerantes não residentes no pais. Art. 1.°, do D. L. 3.191. (Pag. 31.)
ACIDENTE
Os oficiais e tripulantes de navio ou aeronave de guerra beligerante que, em virtude de naufrágio ou — chegarem ou forem transportados ao território nacional, .serão internados. Art. 4.°, do
D. L. 2 . 9 S 3 . (Pag. 1 9 . )
AERONAVE (S)
Casos em que o Governo Federal não permitirá a partida de aparelhadas em seu território. Art. 29, letras a e 6, do D. I-.. 1.561,
(Pag. 13.)
As — que voarem sobre o território ou águas jurisdieionais brasileiras só poderão usar os seus meios de comunicação para obter ou
dar indicações sobre a sua rota, sua posição, situação meteorológica
e demais condições de navegação. Art. 4.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 25.)
Quando lhes for permitido o trânsito sobre zona de jurisdição
nacional as — poderão ser obrigadas a levar, como fiscal, um co-piloto
ou radiotelegrafista. Art. 4.", § único, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 5 . )
AERONAVE (S) BELIGERANTE (S)
Todo ato de hostilidade praticado por — — em águas territoriais
brasileiras ou no espaço aéreo correspondente, constitue violação da
neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania. Art. 23, do
D. L. 1.561. (Pag. 13.)
Toda — — que houver violado a neutralidade do Brasil ficará impedida, enquanto durar a guerra, de sobrevoar o território nacional.
Art. 24, do D. L. 1.561. (Pag. 13.)
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As
quando sob jurisdição nacional não poderão transmitir
mensagem por intermédio das estações moveis instaladas a bordo.
Art. 1.°, § 1.», do D. L. 2 . 9 S 5 . (Pag. 2 4 . )
As estações telegráficas ou radiotelegráficas, em zonas sob jurisdição nacional, não poderão, por conta própria, enviar informações ou
mensagens às
. Art. 2.", letra /, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
AERONAVES MILITARES
As - dos beligerantes transportadas a bordo de navios de
guerra serão consideradas como fazendo parte deles, não podendo,
entretanto, levantar voo enquanto o navio permanecer em águas territoriais^rasileiras. A r t . 27, § único, do D .L. 1.5(11. (Pag. 13.)
As — — dos beligerantes não terão autorização para sobrevoar o
território brasileiro; as que o fizerem serão retidas e desarmadas,
devendo as tripulações ser internadas. Art. 27, do D. L. 1.561.
(Pag. 13.)
Quando as — —- dos beligerantes estiverem sujeitas a internação,
os oficiais ou tripulantes serão também internados. Art. 1.°, do
D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 19.)
AERONAVES NÃO MILITARES
As —
— dos beligerantes poderão sobrevoar o território e águas
brasileiras mediante permissão prévia das autoridades competentes.
Art. 28, do D. L. 1.501. (Pag. 13.)
AERONAVES NEUTRAS
Regras sobre o emprego de estações ou instalações de radiotelegrafia, radiotelefonia, telégrafos, telefones ou quaisquer outros meios
de telecomunicação estabelecidos a bordo das — —. Art. 2.°, letras
a, \>, c, d e /, do D. L. 2 . 9 S 5 . (Pag. 2 4 . )
AERÓDROMO
Picarão sujeitas à pena de internação as pessoas pertencentes &
tripulação da aeronave beligerante que permanecerem em terra depois
que a aeronave houver abandonado o —. Art 1.°, § 1.°, do D. L. 2 . 9 8 3 .
(Pag. 2 0 . )
AEROPORTO
Ficarão sujeitas à pena de internação as pessoas pertencentes SL
tripulação da aeronave beligerante que permanecerem em terra depois
que a aeronave houver abandonado o —. Art. 1.°, § 1.°, do D. L. 2.983.
(Pag. 2 0 . )
AGENTE (de navio mercante)
Ao —
— será exigida uma declaração escrita de que o navio
se destina unicamente a fins comerciais, com exclusão de toda atividade
bélica e da qual conste o itinerário do navio e a promessa de que não
desembarcará a carga em porto que não seja o do seu destino e de
que não a transbordará para navio de bandeira beligerante. Art. 5.°,
§ 1.°, letra b, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
AGENTES DIPLOMÁTICOS
As mensagens que os — — trocarem com seus Governos podem,
excepcionalmente, e sob condição de reciprocidade, ser transmitidas
em linguagem convencional, ou secreta, ou cifrada em chaves ou
códigos. Art. 2.», letra c, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 . )
AGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS
Será impedida a partkla de —
— dos navios destinados a operar contra qualquer dos beligerantes e que tenham sido adaptados aos
usos da guerra em —
. Art. 7.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 . )

Aos navios mercantes das nações beligerantes é proibido fazer
uso de seus aparelhos de radiotelegrafia, quando estacionados em —
- salvo em caso de perigo ou quando houver mcessidade de }>iloto. Art. 9.°, do D. L. 1.561 (Pag. 10).
As aeronaves não militares dos beligerantes só poderão sobrevoar
- mediante autorização prévia das autoridades competentes.
Art. 28, do D. L. 1.561. (Pag. 1 3 . )
O navio mercante de bandeira beligerante que procurar refúgio em
— com receio de h o s t i l i d a d i s, será detido e impedido de navegar sem autorização especial. Art. 1S-A, do D. L. 2 . 3 6 0 . (Pag. 15).
Os países beligerantes ou pessoas a seu serviço não poderão explorar, instalar ou manejar estações, instalações ou aparelhos telegráficos,
telefónicos, radiotelegraficos ou radiotelefônicos, nem quaisquer outros
dispositivos de telecomunicação, em —
—, Art. 1.°,, do D. L. 2.985.
í Pag. 2 3 ) .
Os navios de bandeira estrangeira, neutra ou beligerante, ao penetrarem em —
— deverã.o interromper o trabalho de suas est;«';<>' s
e aparelhos de telecomunicação, bem como abster-se de utilizar essas
estações para transmitir mensagens. Art. 3.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (PAgina 24) .
As aeronaves que sobrevoarem — — — só poderão usar os seus
meios de comunicação para obter ou dar indicação sobre a sua rota,
sua posição, situação meteorológica e demais condições de navegação.
Art. 4.°, do D. L. 2 . 9 S 5 . (Pag. 25).
As — — — não poderão ser utilizadas pelos beligerantes, como
base de operações bélicas. A r t . 1.", do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 7 ) .
Os navios mercantes, tanto de bandeira neutra, quanto de bandeira
beligerante, enquanto permanecerem em —
- não poderão manter com as naves de guerra beligerantes contacto que permita a estas
obter auxílio. Art. 2.», do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
As —
podem ser usadas, para simples passagem, pelos n a vios de guerra e presas dos beligerantes. Art-. 3.°, do D. L. 1.561.
(Pag. 9 ) .
E' vedado aos beligerantes o uso das —
— como bases navais
Art. 8.», do D. L. 1.561 .(Pag. 10).
Os submarinos beligerantes armados em guerra não poderão permanecer em —. Art. 13, do I). L| 1.5C1. (Pag. 11).
Não poderão ser constituídos tribunais de presas em navios estacionados em —
- . Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Todo ato de hostilidade, inclusive a captura e o exercício do
direito de visita, praticado em - por navios ou aeronaves
beligerantes, constitue violação du neutralidade do Brasil e ofensa
à sua soberania. A r t . 23, do D. L. 1.5G1. (Pag. 13).
E' proibido o estabelecimento de depósito de combustível para os
beligerantes, a bordo dos navios estacionados em —
—. Art. 26, do
D. L. 1.561. (Pag. Í 3 ) .
As aeronaves militares dos beligerantes, quando transportadas por
navio de guerra que se encontrar em —
— não deverão levantar
voo enquanto o navio que as transportar ali permanecer. Art. 27,
parágrafo único, -do D. L. 1.561. (Pag. 13).
Todo ato de hostilidade, inclusive a captura e o exercício do direito
de visita praticado por navio ou aeronave beligerante em constitue violação da neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania.
Art. 23, do D. L. 1.561. (Pag. 13.)
ALISTAMENTO
E' vedada, em território nacional, a instalação de escritórios,
agências ou ofícios de —. Art. 4.", do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .

ASSISTÊNCIA

ALOJAMENTO

O — da guarnição de algum navio de guerra beligerante retido
pelo Governo poderá ser feito noutra embarcação ou em terra. Art. 15,
do D. L. 1.561. (Pag. 11).
ANCORADOURO (S)

O número de navios de guerra de uma ou várias potências beligerantes aliadas estacionados, ao mesmo tempo, em algum — brasileiro
não poderá ser superior a três. Art. 11, do D. L. 1.561. (PAg. 11).
Os submarinos beligerantes armados em guerra não terão acesso
aos — brasileiros . Art. 13, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Casos em que as presas dos beligerantes poderão ser trazidas aos
— brasileiros. Art. 16, do n. L. 1.561. (PAg. 11).
Não poderão ser constituídos tribunais de presas em navios estacionados em — brasileiros. Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 1 1 ) .
Como devem permanecer os navios beligerantes estacionados em
—brasileiros. Art. 18, D. L. 1.561. (Pag. 1 2 ) .
Os navios de guerra beligerantes admitidos nos — brasileiros não
poderão aumentar sua força bélica, renovar as provisões militares ou
armamentos, completar a guarnição, só lhes sendo permitido reparar
as avarias na medida indispensável a segurança da navegação, depois
de exame, pelas autoridades navais, dos consertos absolutamente necessários. Art. 19, do ])| L. 1.581. (Pag. 1 2 ) .
Abastecimento de navios de guerra beligerantes nos — brasileiros
Art. 20, do D. L. 1.561. (PAg. 12).
Os navios de guerra beligerantes que houverem tomado combustível
,
em qualquer — do Brasil, só poderão fazer nova provisão três meses
depois da anterior. Art. 21, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Os navios de guerra beligerantes que, afim de evitar ataque iminente do inimigo que o persegue, se refugiarem em — brasileiros serão
retidos e desarmados. Art. 22, do D. L. 1.561. (Pag. 1 2 ) .
Todo navio beligerante que houver violado a neutralidade do Brasil
ficará impedido, enquanto durar a guerra, de penetrar em — brasileiro
Art. 24, do D.*L. 1.561. (Pag. 13).
Os navios mercantes, tanto de bandeira neutra quanto de bandeira
beligerante, enquanto permanecerem em -- brasileiros, não poderão
manter com as naves de guerra beligerantes qualquer contacto que
permita a estas obter auxilio. Art. 2.o, ao D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
ANTENAS
Serão desligadas as — das estações de rádio a bordo de barco de
bandeira estrangeira, neutra ou beligerante, quando fundeado em porto
brasileiro. Art. ó'.o, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
APARELHOS RADIOTELEGRAFICOS

OU RADIOTELEFÔNICOS

Os países beligerantes, ou pessoas a seu serviço não poderão instalar, explorar ou manejar —
— em qualquer parte do território
nacional, compreendidas as Aguas jurisdicionais e o espaço aéreo.
Art. 1.», do D. L. 2.985. (Pag. 2 3 ) .
APARELHOS TELEGRÁFICOS OU TELEFÓNICOS

Os países beligerantes, ou pessoas a seu serviço, não poderão instalar, explorar ou manejar — - - — em qualquer parte do território
nacional, compreendidas as águas jurisdicionais e o espaço aéreo.
Art. 1.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 3 . )
ARMAMENTOS
Os navios de guerra beligerantes não poderão renovar os seus
- em portos, baías ou ancoradouros brasileiros. Art. 19, do
D. L. 1.561. (Pag. 13.)

A — prestada por navio mercante de bandeira beligerante a navio
de guerra terá, como efeito, converter aquele em navio de guerra auxiliar. Art. 2.», do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
A — prestada, com violação da neutralidade, a navio de guerra
beligerante por qualquer navio mercante de bandeira neutra, determinaríí a aplicação das penas estabelecidas pela legislação em vigor
em relação ao capitão e aos oficiais responsáveis pelo navio. Art. 4.",
do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 28) .
ASSISTÊNCIA SANITÁRIA
A - — nílo é auxilio proibido aos beligerantes. Art. 1.°, s- único,'
do D. L. 1.561. (Pag. 13) .
ATIVIDADE BÉLICA
Será exigida uma declaração escrita do capitão e do agente ou
proprietário do navio cie que este se absterá de qualquer Art. 5.», § 1.", letra l>, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 28).
ATO DE HOSTILIDADE
Qualquer —
- praticado por navio ou aeronave beligerante em
águas territoriais brasileiras ou no espaço aéreo correspondente, constitue violação da neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania.
Art. 23, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
ATOS OFENSIVOS A NEUTRALIDADE
Quaisquer —
— não podem ser praticados, por beligerantes,
no território do I-irasil. Art. 2.", do D. L. 1.561. (Pag. 9 . )
A U T O R I Z A M O S NAVAIS
Compete as - - a verificação dos consertos indispensáveis aos
navios de guerra beligerantes, em portos, baías ou ancoradouros brasileiros. Art. 19, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
AUXÍLIOS
Não podem ser prestados quaisquer — aos beligerantes, quer pelo
Governo, quer pelos seus nacionais ou estrangeiros residentes no Brasil.
Art. 1.», do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Proibidos — Neles não se inclue a assistência sanitária. Art. 1.°
§ único, do D. L. 1.501. (Pag. 9 ) .
AVARIAS
Aos navios de guerra beligerantes, quando em portos, baías ou
ancoradouros brasileiros, será permitido reparar as — na medida indispensável à segurança da navegação, depois de exame, pelas autoridades
navais, dos consertos absolutamente necessários. Art. 19, do
D. L. 1.561. (Pag. li-') .
BAÍA (S) BRASILEIRA (S)
O número de navios de guerra de uma ou varias potências beligerantes aliadas estacionados ao mesmo tempo em alguma —
nfio
poderá ser superior a três. Art. ] l, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Casos em que as presas dos beligerantes poderão ser trazidas às . Art. 16, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Como devem permanecer os navios beligerantes estacionados nas
-r-—. Art. 18, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Não poderão ser constituídos tribunais de presas em navios estacionados nas — —. Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Os navios de guerra beligerantes admitidos nas — — não poderão
aumentar sua força bélica, renovar provisões militares ou armamentos,
completar guarnição, só lhes sendo permitido reparar as avarias na
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medida indispensável à segurança da navegação. Art. 19. Oo
D. L. 1.561. (Pag-. 12) .
Abastecimento de navios de guerra beligerantes nas - —.
Art. 20, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Os navios de guerra beligerantes que, afim de evitar ataque iminente do inimigo que os persegue, se refugiarem em alguma — — deverão ser retidos e desarmados. Art. 22, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Todo navio beligerante que houver violado a neutralidade do Brasil
ficará impedido, enquanto durar a guerra, de penetrar nas - —.
Art. 24, do D. L.,1.561. (Pag. 13).
Os submarinos beligerantes armados em guerra não terão acesso
às - —. Art. 13, do D. L. 1.561. (Pag. 11).

As aeronaves não militares dos — só poderão sobrevoar o território e águas brasileiras mediante permissão prévia das autoridades
competentes. Art. 28, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
Os países — ou as pessoas a seu serviço não poderão instalar,
explorar ou manejar em território nacional, águas jurisdicionais ou
espaço aéreo do pais, estações, instalações ou aparelhos telegráficos,
telefónicos, radiotelegráficos ou radiotelefônieos nem quaisquer outros
dispositivos de telecomunicação. Art. 1.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Fág. i > ' J ) .
Os — não poderão fazer uso de estações ou instalações de telecomunic-ação existentes 0111 zonas sob jurisdição nacional. Art. l.o. § 2.",
do D. L. 2.985. (Pag. 2 4 ) .
Aos — não poderão ser enviadas comunicações quo tenham por
fim proporcionar-lhes informações de carater militar. A r t . 2.°, letra il,
do D. L. 2.985. (Pag. 2 4 ) .
K' proibido o emprego de qualquer meio mecânico de telecomunicação para fazer chegar aos — direta ou indiretamente, informações
de carater militar ou propaganda relacionada com as hostilidades, julgadas contrárias à neutralidade do pais. Art. ã.", do D. L. L'.:i^r..
(Pag. 2 5 ) .
Afim de impedir que aos — seja prestada qualquer assistência,
serão vigiadas as operações dos navios mercantes de bandeira neutra
ou beligerante, que poderiam u t i l i z a r os portos, fundeadouros ou águas
jurisdicionai.s brasileiras como bases. Art. 1.°, do 1). L. 2 . 9 S 6 .
(Pag. 2 7 ) .
Enquanto perdurar a guerra não podem ser objeto de ação judicial
no Brasil créditos, obrigações e contratos entre súditos dos -- não
residentes no pais. Art. 1.", do D. L. 3.191. (Pag. 31).

BASE (S)
O Governo brasileiro impedirá que seus portos, fundeadouros ou
águas jurisdieionais sejam utilizados como — de operações bélicas, e,
para tal fim, vigiará as operações dos navios mercantes, tanto de
bandeira beligerante como neutra. Art. 1.», do D. L. 2.986. (Pag. 27).
E' vedado aos beligerantes fazer uso das águas territoriais do
Brasil ou do seu litoral como — navais. Art. S.", do D. L. 1.861.
(Pag. 10).
BELIGERANTE (S)
A assistência sanitária pode ser prestada aos — ou simplesmente
autorizada, sendo que o Governo, num e noutro caso, dará conhecimento a todos os —. Art. l.«, § único, do D. L. 1.561. (Pag. 9 . )
A ação dos — não poderá ser auxiliada, hostilizada ou facilitada,
direta ou indiretamente, por ato do Governo. Art. 1.°, do D. L.
1.561. (Pag. 9) .
Os — não podem, no território do Brasil, praticar atos ofensivos
à neutralidade do pais. Art. 2.", do D. L. 1.581. (Pag. 9 ) .
Não podem ser organizados, em território brasileiro, para servirem
aos -- corpos de combatentes, mesmo constituídos por seus nacionais. Art. 4.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
E' proibido aos agentes dos governos da União e dos Estados a
exportação ou facilitar a remessa, direta ou indireta, de material
bélico aos —. Art. 5.°, D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Os — não podem fazer do litoral e das águas territoriais brasileiras bases de operações navais contra os adversários. Art. 8. u , do
D. L. 1.561 . (Pag. 10).
Os — não podem, igualmente, receber em portos do Brasil géneros
vindos diretamente para eles em navios de qualquer nacionalidade.
Art. 8.°, do D. L. 1.561. (Pag. 10).'
E' proibida a instalação ou manutenção, em território brasileiro,
de estações radiotelegríificas ou de qualquer aparelho que venha a
servir de meio de comunicação com forças —. Art. 9.°, do D. L. 2.947.
(Pag. 10).
Casos em que as presas dos — poderão ser trazidas aos portos,
baías e ancoradouros brasileiros. Art. 16, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Os -- não poderão constituir tribunais de presas em território
brasileiro, ou em navio, que esteja em águas territoriais brasileiras.
Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11.)
Os navios mercantes armados dos —- serão equiparados aos navios
de guerra, se o seu armamento não se destinar a fins puramente defensivos. Art. 25, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
Não é permitido aos — estabelecer depósitos de combustível em
-território ou a bordo de navios estacionados em águas territoriais do
Brasil. Art. 26, do D. L. 1.561. (Pag. 13).

BRASIL
Enquanto perdurar a guerra não podem ser objeto de ação judicial
no — créditos, obrigações e contratos entre súditos de paises beligerantes não residentes no país. Art. 1.», do D. L. 3.191. (Pag. 31..'
CAPITÃO
Ao — de navio mercante, exigir-se-á uma declaração escrita de
que o mesmo se destina unicamente a fins comerciais, com exclusão
de toda atividade bélica, e da qual conste o itinerário do navio e a
promessa de que não desembarcará a carga em porto que nSo seja o
do seu destino e de que não a transbordará para navio dr bandeira
beligerante. Art. 5.°, § 1.°, letra b, do D. L. 2 . 9 8 0 . (Pag. 2 8 . )
O — de navio mercante de bandeira neutra que prestar assistência
proibida a qualquer navio de guerra beligerante sofrerá as penas da
legislação em vigor. Art. 4.", do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
CAPTURA
A — praticada por navio ou aeronave beligerante, em águas territoriais brasileiras ou no espaço a,éreo correspondente, constitue violação
da neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania. Art. 23, no
D. L. 1.561. (Pag. 13) .
CARGA (entrega da)
Quando se supuser que há o propósito cli? não fazer á —
- no
porto de destino declarado, exigir-st'-á, do capitão do navio, no retorno da viagem, um certificado de entrega, expedido no porto cie
destino; quando o certificado, a não ser em caso de força maior, n ã o
for entregue, será exigida uma garantia. Art. 5.°, § 2.° .letras a e b, do
D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 28).

CARREGAMENTO
O — de navio mercant& de bandeira neutra, que houver prestado
assistência proibida a qualquer navio de guerra beligerante, ficará
v i n c u l a d o ao cumprimento das obrigações de ordem pecuniária que o
ato de violação acarretar. Art. 4.°, § único, do D. L. 2 . 9 S 6 . (Pag. 28).
CASOS OMISSOS
Quando houver — — serão observados os princípios de neutralidade geralmente reconhecidos pelo Direito Internacional. A r t . 30,
cio D. L. 1.561. (Pag. 13) .

COMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS
O Governo suspenderá ou restringirá os serviços de — — quando
julgar conveniente à sua própria segurança ou a manutenção de sua,
neutralidade. Art. 2.°, letra a, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
COMUNICAÇÕES TELEFÓNICAS
As — — com territórios de Estados beligerantes ou ocupados pelos
mesmos só se farão em linguagem corrente. Art. 2.°, letra e, do
D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
CONSERTOS
Os — necessários, em virtude de avarias sofridas, aos navios de
guerra beligerantes em portos, baías ou ancoradouros brasileiros, deverão ser feitos com a maior celeridade possível, depois de verificada a
sua natureza pelas autoridades navais brasileiras. Art. l!i. do
D. L. 1.561. (Pag. 12).

CERTIFICADO DK ENTREGA
Será exigido um - do capitão "do navio mercante, na
viagrem de retorno, quando houver a suposição de que a carga não foi
entregue no porto de destino declarado. Art. 5.", § 2.°, letras a e b,
do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 3 ) .
COMANDANTE

Quando o — de navio de guerra beligerante se opuser ao cumprimento de ^rdens do Governo, no sentido de ser mantida a sua neutralidade, será empregada a força para o cumprimento das mesmas.
Art. 3 4 , do D. L. 1.561. (Pag. 11).
COMBATENTES
E' vedada a formação, em território brasileiro, de corpos de para servirem a qualquer dos beligerantes. A r t . 4.", do 11. L. 1.561.
(Pag. 9 ) .
COMBUSTÍVEL
Os navios de guerra, em portos, balas ou ancoradouros brasileiros
só poderão receber uma quantidade de — suficiente para que possam
alcançar o porto mais próximo do seu país. Art. 20, do D. L. 1.561.
(Pag. 12).
Como se deverá, processar a autorização relativa á isenção de
direitos sobre — para os navios de guerra, neutros ou beligerantes, em
portos, baías ou
ancoradouros
brasileiros. Circular
n. 721, de
:!0-IV-41, da Inspetoria da Alfândega do Rio de Janeiro.
Os navios de guerra beligerantes só poderão fazer nova provisão
de — em quaisquer portos, baías ou ancoradouros brasileiros, trc"s
meses depois da anterior. Art. 21, do D. L. 1.561. (Pag. 1 2 ) .
Os navios mercantes estacionados e,m portos brasileiros não poderão receber — a bordo, com a intenção de transbordá-lo, em alto mar,
para navios de guerra beligerantes. Art. 5.", e seus § §, do D. L. 2.980.
(Pag. 2 8 ) .
COMUNICAÇÃO (meios de)
As aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais
brasileiras só poderão usar n radiotelegrafia ou outros - para
o fim de obter ou dar indicações sobre a sua rota, sua posição, situação meteorológica e demais condições de navegação; deverão transm i t i r as mensagens em claro, em qualquer dos quatro idiomas oficiais
dos Estados americanos e abster-se de empregar outras abreviações
que não sejam as usuais _ou regulamentares. Art. 4.°, do i > . L.
2 . 9 8 5 . (Pag. 2 5 ) .
COMUNICAÇÕES (transmissão de)
E' proibida a —
— que tenham por fi.m proporcionar aos beligerantes informações de caracter militar. A r t . 2.", letra d, do D. L.
2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .

CONTRATOS
E n q u a n t o perdurar a guerra, não podem ser objeto de ação judicial no H n i s i l créditos, obrigações e — entre súditos de paises beligerantes não residentes no país. A r t . 1.", do D. L. 3.1!)1. ( P a g . 31;.
CO-P1LOTO
As aeronaves que tiverem permissão de trânsito sobre zona de
jurisdição nacional poderão ser obrigadas a levar, como fiscal, um —
ou radiotelegrafista. Art. 4.°, § único, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 5 . )
CORSÁRIOS
Não podem ser equipados ou armados — em águas jurisdicionais
brasileiras. Art. 7.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .

CRÉDITOS
Enquanto perdurar a guerra, não podem ser objeto de ação judicial no Brasil, — obrigações e contratos entre súditos de paises beligerantes não residentes no país. Art. 1.°, do I). L. .'i.191. (Pag. 31).
CRUZ VERMELHA
E' vedada a arrecadação de donativos ou remessa de fundos para
as nações beligerantes, exceto para o serviço da - —. Art. 4.°, do
D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
DANO
No caso de ofensa a soberania do Brasil ou de violação à sua
neutralidade por navio ou aeronave beligerante, o Governo Federal
pedirá ao governo beligerante a que pertencer o navio ou aeronave,
alem da satisfação pela ofensa recebida, as providências tendentes a
anulação dos efeitos do abuso praticado ou à reparação do — causado.
Art. 23, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
DECLARAÇÃO ESCRITA
A — — que for exigida ao capitão e ao agente ou proprietário do
navio, deverá especificar que este se destina a fins comerciais, com
exclusão de toda atividade bélica e da qual conste o destino e itinerário do navio e a promessa de que não desembarcará a carga em
porto que não seja o do seu destino e de que não a transbordará para
naves de bandeira beligerante .Art. 5.°, § 1.", letra b. do D. L.
2.986. (Pag. 2 8 ) .
DEPÓSITOS DE COMBUSTÍVEL
Os beligerantes não poderão estabelecer — - — em território ou a
bordo de navios estacionados em águas territoriais brasileiras.
Art. 26, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
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ESTAÇÕES MOVEIS DOS BELIGERANTES

DESPACHOS
E' proibida a transmissão de - - em linguagem convencional,
secreta ou cifrada. Art. 2. o, letra c. do L). 1.. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .

As — —
deverão abster-se de enviar mensagens, quando se
encontrarem soh jurisdição brasileira. Art. 1.», § l.°, do D. L. 2.935.
(Pág. 2 4 ) .

Na declaração escrita a ser exigida do capitão e do agente ou
proprietário do navio, deverá constar o — do mesmo. Art. ã.", S 1.".
letra b, do D. L. 2.!)S'i. (Pag. 2 8 ) .

ESTACÕES RADIOTELEGRAFICAS
Os paises beligerantes, ou pessoas a seu serviço, não poderão instalar, explorar ou manejar — — em qualquer parte do território nacional. Art. l.«, do D. L. 2.9S5. (Pág. 23).

DESTINO

DETENÇÃO
Estará sujeito à — u navio mercante de bandeira beligerante que,
com receio de hostilidades, buscar refúgio em águas ou portos do Brasil,
ou quando, escalando em porto brasileiro, nele permanecer por tempo
desusado, depois de despachado. Art. 1S-A, do D. L. 2 . 3 6 0 .
(Pag. 15).
Medidas a serem aditadas i>m relação aos navios mercantes no
caso de — . Art. 18- B, do D. L. 2 . 3 6 0 . (Pag. 15).
DIREITO DE VISITA

O exercício do —
— por navio ou aeronave beligerante em
águas territoriais brasileiras ou no espaço aéreo correspondente, eonstitue violação da neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania.
Art. 23, do D. L. 2 . 8 6 0 . (Pag. 13).
DIREITOS PORTUÁRIOS
Os navios detidos estão isentos do pagamento
Art. 1S-B, letra /, do D. L. 2.300 (pág. 15).

de -

ESTAÇÕES TELEGRÁFICAS
Os paises beligerantes, ou pessoas a seu serviço, não poderão
instalar, explorar ou manejar - — em qualquer parte do território
nacional. Art. 1.», do D. L. 2.9S5. (Pág. 2 8 ) .
ESTRANGEIROS
Não é permitido, aos — residentes no Brasil, a prática de atos
incompatíveis com os deveres de neutralidade do país. Art. 1.°, do
D. L. 1.561. (Pág. 9 ) .
EXPORTAÇÃO
Aos agentes dos Governos da União e dos Estados é proibida a —
de material bélico para os beligerantes, bem como favorecer, de modo
direto ou Inclireto, qualquer remessa do referido material. Art. 5.°, do
D. L. 1.5IU. (Pág. 9 ) .
FERIDOS
Os -- dos beligerantes que penetrarem em território nacional,
conduzidos por forças contrárias ou por suas próprias forças, serão
internados. Art. 2.°. 5 único, do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pág. 2 0 ) .
Condições para que os -- rios beligerantes possam passar por
território nacional. Art. 2.", do D. L. 2 . 9 8 3 . . (Pág. 2 0 . )

DOCUMENTOS
S
Será feita, em cada porto brasileiro, inspeção dos — que se refiram à carga recebida a bordo de navio mercante. Art. 5.°, § 1.°,
letra a. do D. L. 2 . 9 8 U . (Pag. 2 8 ) .
DONATIVOS
Não podem, em território brasileiro, ser arrecadados — para as
nações beligerantes exceto para o serviço da Cruz Vermelha. Art. 4.°,
do D. I,. 1.501. (Pág. 9 ) .
ELEMENTOS BÉLICOS
Os — — conduzidos pelos internados serão apreendidos^. Art. 1.",
á 2.», do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pág. 20).
EMISSORAS OFICIAIS (estações)
As — — — poderão interferir nas emissões que violarem as
Regras de Neutralidade. Art. T.o, do P. L. 2 . 9 8 5 . (Pág. 2 5 ) .

FISCAL
As aeronaves que tiverem permissão de trânsito sobre zona de
jurisdição nacional poderão ser obrigadas a levar, como — um copiloto ou radiotelegrafista. Art. 4.°, § único, do D. L. 2 . 9 S 5 .
(Pág. 2 5 . )
FISCALIZAÇÃO
Serão tomadas as necessárias medidas de — no caso de pa.ssagem de feridos ou enfermos das forças beligerantes por território
nacional. Art. 2.°. do D. L. 2 . 9 S 3 . (Pág. 2 0 ) .
FORÇA

EMISSORAS RADIOELÉTRICAS (estações)
O Governo manterá vigilância e controle quanto à instalação e
funcionamento das - oficiais, particulares, experimentais ou
de amadores. Art. C.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pág. 2 5 ) .

O Governo empregará, a — para manter sua neutralidade, nos
casos em que o comandante de um navio de guerra beligerante se
opuser ao cumprimento de ordens em relação ao seu navio. Art. 14,
do D. L. 1.561. (Pág. 11).

ENFERMOS (dos beligerantes)
Condições para que os ~ possam passar por território
nacional. Art. 2.», do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
Os - que penetrarem em território nacional, conduzidos
por forças contrárias ou por suas próprias forças, serão internados.
Art. 2.", § únk-o, do D. L. 2.ÍI83. (Pág. 2 0 ) .

FORÇAS BELIGERANTES
Serão internadas as pessoas pertencentes às — — que, individual
ou coletivamente, penetrarem em território nacional. Art. 1.°, do
D. L. 2 . 9 8 3 . (Pág;. 19).

ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO
Todo ato . de hostilidade praticado 110 —
— por aeronave
beligerante constitue violação da neutralidade do Brasil e ofensa a
sua soberania. Art. 23, do D. L. 1.561. (Pág. 13).

FUNDEADOUROS
Os — do Brasil não poderão ser utilizados como base de operações bélicas. Art. 1.°, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 7 ) .
Serão designados os — que devam receber as naves de guerra
auxiliares beligerantes internadas. Art. 3.°, § 1.", do D. L. 2 . 9 8 6 .
(Pág. 2 8 ) .
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FUNDOS
Não podem, em território brasileiro, ser arrecadados — para as
nações beligerantes, exceto para o serviço da Cruz Vermelha.
Art. 4.o, do D. L. 1.661. (Pag. 9 ) .
GARANTIA
Será exigida uma -- no retorno da viagem, do capitão e do
agente ou proprietário do navio mercante quando houver suposicHo
de que a carga não foi entregue no porto de destino declarado e o
certificado de entrega não tiver sido apresentado. Art. 5.°, § 2.°,
letras a e b, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 28).
GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

E' vedado aos beligerantes receber — — em portos brasileiros,
vindos diretamente para eles em navios de qualquer nacionalidade.
Art. 8.», do D. L. 1.561. (Pag. 10).
GOVERNO DO BRASIL,
Conceito de sua neutralidade. Art. 1.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
O — — dará sempre conhecimento aos beligerantes da assistência
sanitária prestada ou autorizada a qualquer deles. Art. 1.", § único,
do D. L. 1.561. (P;'tg. 9 ) .
E' proibido aos agentes dos Governos da União e dos Estados
exportar ou facilitar, direta ou indiretamente, a remessa de material
bélico aos beligerantes. Art. 5.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
O - impedirá o equipamento ou armamento de corsários
em águas de sua jurisdição, bem como de qualquer navio que tenha
motivos para crer destinado a cruzar ou tomar parte em operações
de guerra contra qualquer dos beligerantes. Art. 7.°, do D. L.
1.661. (Pag. 9).
O -- - — tomará medidas para tornar incapaz de se fazer ao
mar, enquanto durar a guerra, o navio de guerra beligerante que se
conservar em porto, baía ou ancoradouro brasileiro em que já não lhe
for mais permitido permanecer. Art. 14.", do D. L. 1.561. (Pag. 11).
GUARNIÇÃO
Os navios de guerra beligerantes não poderio completar a sua —
em portos, baías ou ancoradouros brasileiros. Art. 19, do D. L. 1.501.
(Pag. 1 2 ) .
A — do navio mercante de bandeira beligerante detido ficará em
liberdade, porem a permanência dos oficiais e tripulantes ficará sujeita
as disposições em vigor sobre permanência de estrangeiros em território nacional. A r t . 18-B, letra!), do D. L. 2 . S C O . (Pag. 15).
GUERRA
Enquanto perdurar a — não podem ser objeto de ação judicial no
Brasil créditos, obrigações e contratos entre súditos de países beligerantes não residentes no país. Art. 1.°, do D. L. 3.191. (Pag. 31).
HOSTILIDADES
As radiodifusões não poderão conter informações de carater .militar, nem propaganda relacionada com as — consideradas contrárias à
neutralidade do Brasil. Art. G.», § único, do D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
IDENTIDADE
Serão adotadas sanções penais para o caso de simulação do capitão
e do agente ou proprietário de navio mercante na sua declaração
escrita, tendente a ocultar a — do mesmo. Art. 5.°, § 1.°, letra r,
do D. L. 2 . 9 3 6 . (Pag. 28) .
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INFORMAÇÕES

E' proibido o emprego de qualquer meio mecânico de telecomunicação para fazer chegar — aos beligerantes, desde que tenham carater
militar ou propaganda relacionada com as hostilidades. Art. 5.°, do
D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
As estações telegráficas e radiotelegráficas se absterão de enviar
- aos territórios, navios ou aeronaves dos beligerantes, por conta
própria, bem como transmitir ou interceptar as que captarem e a elas
não forem dirigidas. Art. 2.", letra /, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS
Nas transmissões de
serão tomadas precauções, afim de e v i tar que as mesmas se convertam em dados de valor militar para os
beligerantes. Art. 2.», letra /, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
INSPUÇÃO
Será feita severa — em cada porto brasileiro, sobre o manifesto
e demais documentos da nave referentes íi carga recebida a bordo.
Art. 5.", S 1.°, letra a, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Páer. 2 8 ) .
INSTALAÇÕES RADIOTELEGRAPICAS

Os países beligerantes, ou pessoas a seu serviço não poderão montar - em qualquer parte do território nacional. Art. l.o, do
D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 3 ) .
INSTALAÇÕES TELEGRÁFICAS

Os países beligerantes, ou pessoas a seu serviço não poderão montar —
- em qualquer parte do território nacional. Art. 1.°, tio
D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 23) .
INTERNAÇÃO
A — de oficiais e tripulantes de nave de guerra auxiliar beligerante será feita de acordo com a legislação em vigor. Art. 3.°, | 2.°, do
D. L. 2.980. (Pag. 28).
A — da nave de guerra auxiliar beligerante, quando se der, durará
todo o tempo da guerra. Art. 3.°, § 1.°, do D. L. 2 . 9 S G . (Pag. 2 8 ) .
Os navios mercantes, tanto de bandeira neutra quanto beligerante,
que, em virtude de assistência prestada a navio de guerra beligerante,
forem considerados naves de guerra auxiliares, serão tratados como
beligerantes e submetidos, bem como seus oficiais e tripulantes, as
regras de —. Art. 3.», do D. L. 2 . 9 8 0 . (Pag. 1ÍS).
Enquanto durar a — os indivíduos internados estarão sujeitos ~i
jurisdição brasileira e deixarão de depender do Estado beligerante a
cujo serviço se achavam. Art. 6.", do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
Como se procederá a —. Art. 7.°, do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
Estarão sujeitos à — os oficiais e tripulantes de navios ou aeronaves de guerra beligerantes que, por causa de naufrágio ou acidente,
ou por qualquer outro motivo, voluntário ou involuntário, chegarem
ou forem transportados ao território nacional. Art. 4.°, do D. L.
2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
O Governo poderá determinar a — dos prisioneiros de guerra
evadidos que penetrarem em território nacional ou os que a ele forem
conduzidos por forças beligerantes, no caso ftm que tenham obtido autorização para ali permanecer. Art. 3.», do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
Os feridos ou enfermos de um Estado beligerante que penetrarem
em território nacional, assim como os que a ele forem conduzidos por
forças beligerantes, ficarão em Uberdade; se o Governo consentir que
permaneçam em seu território poderá determinar a sua — Art. 2.»,
§ único, do D. L. 2.983. (Pag. 2 0 ) .
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Estarão sujeitas à — até a terminação da guerra, as pessoas
pertencentes às forças beligerantes de terra, de mar ou de ar que,
individual ou coletivamente, penetrarem e,m território nacional, bem
como os oficiais ou tripulantes dos vasos de guerra, dos navios
auxiliares, e bem assim, os das aeronaves' militares nos casos em que
a esses vasos de guerra, navios o aeronaves deva ser aplicada a pena
de internação. Art. l.«, do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 1 9 ) .
As tripulações das aeronaves militares dos beligerantes que penetrarem na zona sob jurisdição brasileira estarão sujeitas à — Art. 27,
do D. L. 1.561. (Pag. 13) .
A guarnição das presas posta a bordo pelo captor estará sujeita
à -- nos casos em que forem relaxadas as prosas. Art. 18, do
I>. L. 1.561. (Pag. 11).
ITINERÁRIO
O — do navio mercante deverá constar da declaração escrita a
ser exigida do capitão e do agente ou proprietário do navio. Art. 5.°,
§ 1.», letra b, do D. L. 2 . 9 8 6 (Pag. 2 8 ) .
LITORAL BRASILEIRO
E' vedado aos beligerantes fazerem do - - base de operações
navais contra os adversários. Art. S.°, do D. L. 1.561. (Pag. 10).
MANIFESTO
Será feita, em cada porto brasileiro, inspeção do -- e demais
documentos da nave referentes à carga recebida a bordo no mesmo
porto. Art. 5.°, § l .o, letra a, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
MARINHA (Ministro da)
Só com autorização do — - — poderão os oficiais de algum navio
de guerra beligerante retido #usentar-se do lugar que, em território
nacional, lhes houver sido designado. Art. 15, do D. L. 1.561.
(Pag. 11).
MATERIAL BÉLICO
Os navios mercantes estacionados em portos brasileiros não poderão receber — — a bordo, com a intenção de transbordá-lo, em alto
mar, para navios de guerra beligerantes. Art. 5.°, e seus §§, do D. L.
2.986. (Pag. 28).
E' proibido aos agentes dos Governos da União e dos Estados a
exportação ou a facilitaçao direta ou indireta de remessa aos beligerantes de
. Art. 5.», do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
MENSAGENS
As estações telegráficas ou radiotelegráficas se absterão de enviar
— aos territórios, navios ou aeronaves dos beligerantes, por conta
própria, bem como transmitir ou interceptar as que captarem e a elas
não forem dirigidas, a menos que se trate de sinais de socorro.
Art. 2.", letra /, do D. L. 2 . 9 S 5 . (Pag. 2 4 ) .
As — cuja transmissão for permitida as aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais brasileiras deverão ser redigidas em claro, em qualquer dos quatro idiomas oficiais dos Estados
americanos. A r t . 4.", do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 5 ) .
Não poderão ser transmitidas — pelas estações ou aparelhos de
telecomunicação a bordo de barco de bandeira estrangeira, neutra ou
beligerante, que se encontrar em águas jurisdicionais brasileiras
Excetuam-se as — de socorro e as relativas à segurança da navegação. Art. 3.», do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
As estações moveis dos beligerantes a bordo de naves ou aeronaves que se encontrem sob jurisdição nacional não poderão transmitir
— exceto as de socorro e as indispensáveis â segurança da navegaç.ãj.
Art. 1.°, § 1.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 3 ) .

MERCADORIAS
As presas dos beligerantes poderão ser trazidas aos portos, baías
ou ancoradouros brasileiros para descarregarem — destinadas n o
Brasil. Art. 16, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
NACIONAIS
Não é permitido, aos — do Brasil, a pratica de atos incompatíveis
com os deveres de neutralidade. Art. 1.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Os — dos beligerantes, assim como os do Brasil e de quaisquer
outros paises não poderão ser alistados, em território brasileiro, para
servirem a qualquer dos beligerantes. Art. 4.°, do D. L. l . ã u l .
(|':'IK. 9 ) .
NAUFRÁGIO
Os oficiais e tripulantes de naves ou aeronaves de guerra beligerantes que, em virtude de — ou por qualquer outro motivo, v o l u n t á r i o
ou involuntário, chegarem ou forem transportados ao território nacional,
serão internados. A r t . 4.", do I). L. 2.983. (Pag. 2 0 ) .
NAVEGAÇÃO (condições de)
As aeronaves que sobrevoarem o território ou aguas jurisdiiMonnis
brasileiras só poderão usar a radiotelegrafia e outros meios de comunicação para obter ou dar indicações sobre as — - —. Art. 4.", do
D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 25) .
NAVEGAR (incapacidade de)
A medida será tomada em relação à nave auxiliar de guerra beligerante que for internada. Art. 3.°, § 1.°, do D. L. 2.9S6. (Pag. 2 S ) .
NAVIO (S)
Os — destinados a cruzar ou a tomar parte em operações de guerra
contra qualquer dos beligerantes não podem equipar-se ou armar-se,
em águas jurisdicionais brasileiras. Art. 7.°, do D. L. 1.561. (Pag. 'J).
Não será permitida a constituição de tribunal de presas a bordo
de — que esteja em águas territoriais ou em portos, baías e ancoradouros brasileiros. Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
A bordo dos — estacionados em águas territoriais brasileiras, não
e permitido o depósito de combustível pelos beligerantes. Art. 26, do
D. L. 1.561. (Pag. 13).
NAVIO (S) BELIGERANTE (S)
Os — — admitidos em portos, baías ou ancoradouros permanecerão
nos lugares designados pelas autoridades locais, em perfeita tranquilidade e completa paz com os demais navios, ainda que sejam de guerra,
ou armados em guerra, de outra potência beligerante. Art. IS, do
D. L. 1.561. (Pag. 12).
Todo ato de hostilidade, inclusive a captura e o exercício do direito
de visita, praticado por — — em águas territoriais brasileiras constitue
violação da neutralidade do Brasil e ofensa à sua soberania; o Governo
Federal pediríi ao Governo beligerante a que pertencer o navio, alem
ila satisfação pela ofensa recebida, as providências tendentes à a n u l a ção dos efeitos do abuso praticado ou ã reparação do dano causado.
Art. 23, do U. L. 1.561. (Pag. 13).
O - — que houver violado a neutralidade brasileira ficará, impedido, durante a guerra, de penetrar em porto, baía ou ancoradouro
brasileiros. Art. 24, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
Os — — que se encontrarem sob jurisdição nacional não poderão
transmitir mensagens por intermédio das estações moveis instaladas
a bordo. Art. 1.», § 1.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 3 ) .
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As estações radiotelegráficas ou telegráficas em zonas sob jurisdição nacional não poderão enviar aos — — informações ou mensagens.
Art. 2.", letra /, ao D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
Os
ou neutros deverão interromper os trabalhos de suas estações e aparelhos de telecomunicação ao entrarem em águas jurisdicionais brasileiras, bem como abster-se de utilizá-los na transmissão de
mensagens. An fundearem no porto, serão desligadas as antenas e
fechadas as vias de acesso às estações. Art. 3.o, do D. L. 2 . H S 3 .
(Pag. 2 4 ) .
NAVIO (S) DE GUERRA
Os —
dos beligerantes podem passar pelas águas territoriais
do Brasil. Art. 3.», do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Condições para que os
dos beligerantes possam ser admitidos nos portos, batas, ancoradouros e águas territoriais do Brasil.
Art. 10, do D. L. 1.561. (Pag. 10).
Tempo de permanência dos — - — beligerantes nos portos, baías,
ancoradouros e águas territoriais do Brasil. Art. 10, letras a, 6, c, d,
c §S 1°., 2.o e 5». do D. L. 1.5(51. (Pag. 1 0 ) .
A partida <le — - •— beligerantes, no caso em que se encontrem,
simultaneamente, em porto, bata ou ancoradouro' brasileiros, navios
beligerantes inimigos, se fará alternadamente, devendo medrar o espaço de 24 horas entre a de um e a de outro que lhe seja inimigo.
Art. 10, § 2.», do D. L. 1.561. (Pag. 10).
Quando os —
- beligerantes, em portos, batas ou ancoradouros brasileiros, não tiverem efetuado os consertos indispensáveis
para, novamente, se exporem ao mar, sem correrem o risco de se
perder, a sua permanência poderá ser prorrogada. Art. 10, letra a,
do D. L. 1.561. (Pag. 10).
O mau tempo, a juizo da autoridade naval brasileira, poderá,
igualmente, determinar a prorrogação do prazo de permanência dos
— - — beligerantes em portos, baías ou ancoradouros brasileiros.
Art. 10, letra 6, do D. L. 1.561. (Pag. 10).
Quando houver inimigo cruzando nas proximidades, os — - —
beligerantes poderão" ter o prazo de permanência prorrogado. Art. 10,
letra d, do D. L. 1.561. (Pag. 10).
Qualquer — - — beligerante só poderá deixar o porto, baía ou
ancoradouro em que estiver, 24 horas apôs a partida do navio mercante
que arvore pavilhão inimigo. Art. 10, § 3.o, do D. L. 1.561 (Pag. 10).
Não passará de três o número máximo de — - — de uma potência beligerante, ou de várias potências beligerantes aliadas, iue
poderão estacionar, ao mesmo tempo, em algum porto, baía ou ancoradouro brasileiros. Art. 11, do D. L,. 1.561. (Pag. 11).
O
— beligerante, quando empregado exclusivamente em missão científica, religiosa ou filantrópica, não está sujeito às restrições dos
artigos 9.° e 10.°, do D. L. 1.561, sobre permanência e sobre o uso de
aparelhos de radiotelegrafia. Art. 12, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
O Governo brasileiro tomará medidas para tornar incapaz de se
fazer ao mar, enquanto durar a guerra, todo — - — beligerante que
se conservar no porto, bata ou ancoradouro em que se lhe não for mais
permitido estacionar. Art. 14, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
No caso de ser retido algum
beligerante também o serão os
seus oficiais e a sua guarnição. Art. 15, do D. L. 1.561. (Páff. 11).
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Os
beligerante.; admitidos em portos, baías ou ancoradouros
brasileiros não poderão aumentar sua força bélica, renovar provisões
militares ou armamentos, completar sua guarnição, só lhes sendo permitido reparar as avarias na medida indispensável à segurança da
navegação, depois de verificada a natureza do conserto. Art. 19. do
D. \L. 1.561. (Pag. 12).
Os —
- beligerantes que tomarem combustível em portos, batas
ou ancoradouro* brasileiros, não poderão renovar a provisão nos mesmos
ou em quaisquer outros portos, baías e ancoradouros senão três meses
depois da anterior. A r t . 21, do D. L. 1.561. (Pag. 12)
Os — — beligerantes que, perseguidos pelo inimigo e para evitar
ataque iminente, se refugiarem cm portos, batas ou ancoradouros brasileiros, serão retidos e desarmados onde o Governo brasileiro determinar. Art. 22, do D. L. 1.561. (Págr. 12).
Quando os
beligerantes estiverem sujeitos à internação, os
oficiais e a respectiva tripulação também serão internados. Art. l",
do D. L. 2.1183. (Pag. 19).
NAVIOS DE GUERRA AUXILIARES
Quando os
estiverem sujeitos à internação, os oficiais e
a respectiva tripulação também serão internados. Art. 1.", do D. L.
2.983. (Pag. 19).
Serão considerados como .— - - — beligerantes os navios mercantes de bandeira beligerante ou neutra que prestarem assistência a
navio de guerra. Art. 2.°, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
Os navios mercantes de bandeira beligerante que forem considerados —
— em virtude de assistência prestada a navio de guerra
serão tratados como navios de guerra beligerantes e submetidos,
bem como seus oficiais e tripulantes, às regras de internação. Art. ','.",
do D. L. 2 . D 8 6 . (Pag. 28) .
Os — - — — beligerantes que forem internados serão tornados
incapazes de navegar, enquanto durar a internação, devendo ser
posta a bordo uma guarda encarregada dos serviços de vigilância.
Art. 3.", § 1.°, do D. L. 2 . 9 S U . (Pag. 2 8 ) .
NAVIOS HOSPITAIS
Os — • — não estão sujeitos às restrições de permanência, assim
como às referentes ao uso de estações radiotelegraf iças. Art. 12, do
D. L. 1.561. (Pag. 11).
NAVIO (S) MERCANTE (S)
Serão aplicados selos às vias de acesso das estações de telecomunição dos - — fundeados em portos brasileiros. Art. 3.°, § único,
do D. L. 2.985. (Pag. 2 4 ) .
9
Os •
das nações beligerantes, quando em águas brasileiras, não
poderão fazer uso de seus aparelhos de radiotelegrafia, salvo para se
dirigirem às estações do litoral, em caso de perigo, ou de necessidade
de piloto. Art. 9.", do D. L. 2 . 9 4 7 . (Pag. 10).
Nenhum navio de guerra beligerante poderá deixar o porto, baía
ou ancoradouro brasileiros em que estiver, senão 24 horas, pelo menos,
apôs a partida do — — que arvore pavilhão inimigo. Art. 10, § 3.",
do D. L. l .561. (Pag. 10).
Quando o — — de bandeira beligerante, com -receio de hostilidades
por parte do inimigo, buscar refúgio em águas ou portos do Brasil ou,
em caso de escala, neles se demorar por tempo desusado, as autoridades
tomarão medidas destinadas a deter o navio e impedi-lo de navegar,
sem autorização especial. Art. 1S-A, do D. L. 2 . 3 6 0 . (P&g. 15).
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Medidas a que estão sujeitos os - de bandeira beligerante
quando detidos em portos brasileiros. Art. 1S-B, do D. L. 2.360,
(Pag. 15).
As operações., tanto dos
de bandeira beligerante, quanto dos
de bandeira neutra, serão vigiadas, afim 'de impedir que utilizem os
portos, fundeadouros ou águas jurisdicionais brasileiras como bases
de onde possam prestar assistência aos beligerantes. Art. 1°, do
D. L. 2.986. (Pag. 27) .
Tanto os — — de bandeira neutra, quanto os de bandeira beligerante, enquanto permanecerem em portos, ancoradouros ou águas jurisdicionais brasileiras, não poderão manter contato com os navios de
guerra beligerantes Se, modo a permitir a estes últimos obter auxílio.
Art. 2.0, do D. L. 2.986. (Pag. 2 8 ) .
Os — — de bandeira beligerante que prestarem assistência a navio
de guerra serão considerados como navios auxiliares de guerra beligerantes. Art. 2.°, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
O capitão e oficiais úos — — de bandeira neutra que tiverem prestado assistência proibida a qualquer navio de guerra beligerante sofrerão as penas da legislação em vigor. Art. 4.o, do D. L. 2.9S'i.
(Pag. 2 8 ) .
Ao proprietário dos — — de bandeira neutra que tiverem prestado
assistência proibida a qualquer navio de guerra beligerante, poderão
exigir-se a responsabilidade civil e o pagamento das penas pecuniárias,
ficando o navio e seu carregamento vinculado àquela obrigação.
Art. 4."," § único, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
Os — — não poderão receber a bordo, quando em portos brasileiros, material bélico, pessoas, provisões ou combustíveis afim de
transbordá-los, em alto mar, para navios de guerra beligerantes.
Art. 6." e seus §§, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 S ) .
NAVIOS MERCANTES ARMADOS
Os —
— dos beligerantes serão equiparados aos navios de guerra, se o seu armamento não se destinar exclusivamente a fins defensivos. Art. 25, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
Provas de que o armamento dos —
— dos beligerantes não terá
fins ofensivos. Art. 28, do D. L. 1.501. (Púg. 13).
NAVIOS NEUTROS
Os
deverão interromper os trabalhos de suas estações e aparelhos de telecomunicação ao entrarem em águas jurisdicionais brasileiras, bem como abster-se de utilizá-las na transmissão de mensagens.
Ao fundearem no porto serão desligadas as antenas e fechadas as vias
de acesso às estacões. Art. 3.», do D. L. 2.985. (Pag. 2 4 ) .
NAVIO DE VELA

Quando houver —
surto em porto, baía ou ancoradouro brasileiros simultaneamente com navio de guerra a vapor inimigo, este
último só poderá partir 3 dias apôs a partida daquele. Art. 10, § 3.", do
D. L. 1.561. (Pag. 10).
NEUTRALIDADE
Conceito da — do Brasil. Art. 1.", do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
No território do Brasil, não será permitido ato algum, dos beligerantes contrário a sua —. Art. 2.°, do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Não infringe a — a simples passagem, por águas territoriais brasileiras, de navios de guerra e presas dos beligerantes. Art. 3.°, do
D . L. 1.561. (Pag. 9 ) .

Para manter a sua — o Governo ordenará o emprego da força,
no caso em que o comandante de um navio de guerra beligerante se
recusar ao cumprimento de ordens destinadas a tornar o seu navio
incapaz de se fazer ao mar. Art. 14, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Constitue violação da — todo ato de hostilidade, inclusive a captura
e o exercício do direito de visita praticado por navio ou aeronave
beligerante em águas brasileiras ou no espaço aéreo correspondente.
Art. 23, do D. L. 1.561. (Pag. í " > .
Todo navio ou aeronave beligerante que houver violado a •— ficará
impedido, durante a guerra, de penetrar em porto, bala ou ancoradouro
brasileiros. Art. 24, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
I "a rã manter a sua — o Governo brasileiro poderá suspender por
tempo indeterminado os 'serviços de comunicações internacionais,
dando imediatamente os avisos que forem necessários, de acordo
com as convenções e regulamentos internacionais. Art. 2.°, letra a,
lio D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
No interesse da sua — o Governo brasileiro poderá restringir, em
zonas sob jurisdição nacional, o emprego dos meios de telecomunicação.
Art. 2.", letra b, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
E' proibida a transmissão aos beligerantes de comunicações que,
pHo seu carater, possam afetar a — brasileira. Art. 2.", letra d, do
do D. L. 2.985. (Pag. 21) .
E' proibido o emprego de qualquer meio mecânico de telecomunicação para, direta ou indiretamente, fazer chegar aos beligerantes
informações de carater militar ou propaganda relacionada com as
hostilidades e que se considerem contrárias è — do país. Art. 5.°,
cio D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 25) .
As estações emissoras oficiais poderão interferir nas emissões que
violarem a — do país. Art. 7.", do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pfig. 2 5 ) .
O Governo determinará as .medidas de prevenção, assim como as
sanções para os casos de violação das Regras de — Art. S.", do
D. L. 2.985. (Pag. 25) .
OBRIGAÇÕES
Enquanto perdurar a guerra não podem ser objeto de ação judicial
no Brasil, créditos — e contratos entre súditos de países beligerantes
não residentes no país. Art. 1.°, do D. L. 3.191. (Pag. 31).
OFICIAIS
Os — dos navios retidos poderão ficar em liberdade sob o compromisso de não saírem, seiii autorização do Ministro da Marinha, do lugar
que, em território nacional, lhes for designado. Art. 15, do D. L. 1.561.
(Pag. 11).
Os — de navio mercante de bandeira neutra, que houver prestado
assistência proibida a qualquer navio de guerra beligerante, sofrerão
as penas da legislação em vigor. Art. 4.°, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 28).
Os — pertencentes à guarnição de navios mercantes considerados
como navios de guerra auxiliares beligerantes estarão sujeitos à internação. Art. 3.», do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2S) .
Os — pertencentes à guarnição de navios ou aeronaves de guerra
beligerantes que, por causa de naufrágio ou acidente, ou por qualquer
outro motivo, chegarem ou forem transportados a território nacional,
serão internados. Art. 4.», do D. L. 2.9S3. (Pag. 2 0 ) .
Não serão internados os — que, a juizo do Governo, estiverem
fisicamente impossibilitados de servir ou cooperar na guerra. Art. 5.",
do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
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Casos em que as presas dos beligerantes poderãp ser trazidas aos
. Art. Ifi, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Os navios mercantes, tanto de bandeira neutra quanto de bandeira
beligerante, enquanto permanecerem nos
não poderão manter com
os navios de guerra beligerantes qualquer contacto que permita a
estes obter auxílio. Art. 2.", do D. L. 2.986. (Pag. 2 8 ) .
As estações de rádio a bordo de barco de bandeira estrangeira,
neutra ou beligerante, terão as suas antenas desligadas e fechadas as
vias de acesso, quando o navio fundear em
. Art. 3." do D. L,.
2.985. (Pag. 24) .
Ficarão sujeitos á pena de internação os oficiais e tripulantes dos
vasos de guerra e navios auxiliares dos beligerantes que permanecerem
em terra depois que os navios houverem abandonado os — — em quo
se encontravam. Art. 1.°, § l.o, do D. L. 2.983. (Pag. 19).
Medidas a serem tomadas no caso de detenção de navios mercantes
de bandeira beligerante. Art. 18-E, do D. L. 2 . 3 6 0 . (Pag. 15).
O navio .mercante de bandeira beligerante que, com receio de
hostilidades por parte do inimigo, buscar refúgio em — — ou quando,
escalando em — — neles permanecer por tempo desusado, será detido e
impedido de navegar, sem autorização especial. Art. 18-A, do D. L.
2.360. (Pag. 15).
Os. submarinos beligerantes armados em guerra não terão acesso
aos - —. Art. 13, do D. L,. 1.561. (Pag. I I ) .
l'" vedado aos beligerantes receber em
géneros vindos d i i v i a mente para eles em navios de qualquer nacionalidade. Art. 8.°, do
D. E. 1.561. (Pag. 10) .
O número de navios de guerra de uma ou várias potências beligerantes aliadas estacionados ao mesmo tempo em algum — - não
poderá ser superior a três. Art. 11, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Os — — não poderão ser utilizados por quaisquer navios, quer de
bandeira neutra, quer de bandeira beligerante, como base de operações
bélicas, donde possa ser prestada assistência aos beligerantes. Art. i.»,
do D. L. 2.986. (Pag. 27) .

PARTIDA

.

Quando houver motivo para a entrada em portos, baías ou ancoradouros brasileiros de presas dos beligerantes, a — das mesmas só
dará dentro de 24 horas. ou logo que haja cessado aquele motivo.
Art. 1G, do D. L. 1.561. (Pag. I I ) .
O Governo do Brasil não consentirá na — de navio que, em águas
brasileiras, tenha sido, no todo ou em parte, adaptado aos usos de
guerra. Art. 7.o, do D. L. 1.501. (Púg. 9 ) .
FEXAS PECUNIÁRIAS
Ao proprietário do navio mercante de bandeira neutra que houver
prestado assistência proibida a navio de guerra beligerante poderá
exigir-se o pagamento de — —. Art. 4.", § único, do D. L. 2 . 9 8 6 .
(Pás. 2 S ) .
PERMAXfiXCIA
A — em portos brasileiros de navio mercante de bandeira beligerante, por tempo desusado, depois de despachado, determinará a sua
detenção, ficando impossibilitado de navegar, sem autorização especial.
Art. 1S-A, do D. L. 2.360. (Pag. 15).
PESSOAS
Os navios mercantes estacionados em portos brasileiros não
poderão receber a bordo quaisquer — com a intenção de fazê-las passar,
em alto mar, para bordo de navios de guerra beligerantes. Art. 5.° e
seus §§, do D. L. 2.986. (Pag. 2 8 ) .
PORTO DE DESTIXO
Para comprovar a entrega da carga, quando houver base para w
snp»r que há o propósito de não entregá-la no
declarado, será
exigida, no retorno da viagem, a apresentação de um certificado de
entrega, e, na falta deste, será exigida, salvo nos casos de força maior,
a outorga de uma fiança. Art. 5.°, § 2.°, letras a e b, do D. L. 2 . 9 8 6 .
(Pag. 2 9 ) .
PORTO (S) 1ÍRASILEIRO (S)
Os navios mer'cantes surtos em — — não poderão receber a bordo
material bélico, pessoas, provisões ou combustíveis, com a intenção
de transbordá-los, em alto mar, para navios de guerra beligerantes.
Art. 5.« e seus §5,, do D. L. 2.986. (Pag. 2S).
Todo navio beligerante que houver violado a neutralidade do
Brasil ficará impedido, enquanto durar a guerra, de penetrar em
—. Art. 24, do D. L. 1.561. (Pag. 13).
O navio de guerra beligerante que, afim de evitar ataque iminente
de inimigo que o persegue, se refugiar em — — será retido e desarmado. Art. 22, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Os navios de guerra beligerantes que houverem tomado combustível em quaisquer - - só poderão fazer nova provisão três meses
depois da anterior. Art. 21, do D. L. 1.561. (Pag 12).
Abastecimento de navios de guerra beligerantes em — —.
A r t . 20, do D. L. 1.561. (Pag. 12).
Os navios de guerra beligerantes admitidos em — — não poderão
aumentar sua força bélica, renovar provisões militares ou armamentos,
completar sua guarnição, só lhes sendo permitido reparar as avarias,
na medida indispensável a segurança da navegação. Art. 19, do
D. I,. 1.561. (Pag. 12).
Como os navios beligerantes devem permanecer em — •—. Art. 19,
do D. Ij. 1.561. (Pag. 12) .
Xão poderão, ser constituídos tribunais de presas a bordo de navios
surtos em — —. Art. 17, ,do D. L. 1.561. (Pag. 1]).

POSIÇÃO
As aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais
brasileiras só poderão usar a radiotelegrafia ou outros meios de comuuiraeão para indicar a sua —. Art. 4.°, do D. L. 2.9S5. (Pag. 25).
PRESAS DOS BELIGERANTES
As •
— não poderão ser vendidas em portos, baías ou ancoradouros brasileiros. Art. 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Casos em que as
— poderão ser trazidas aos portos, baías e
ancoradouros brasileiros. Art. 10, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
As - podem passar pelas águas territoriais brasileiras.
Art. 3.», do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
PRISIONEIROS DE GUERRA
Os — — evadidos que penetrarem em território nacional, assim
como os que a ele forem conduzidos por forças beligerantes, ficarão em
liberdade; caso tenham autorização para aí permanecer, poderão ser
internados. Art. 3.°, do D. L. 2.983. (Pag. 2 0 ) .
PROPRIETÁRIO (de navio)
Ao — - — será exigida uma declaração escrita de que o navio se
destina unicamente a fins comerciais com exclusão de toda atividade
bélica e da qual conste o itinerário do navio e a promessa de que não
desembarcará a carga em porto que não seja o do seu destino e de
que não a transbordará para navio de bandeira beligerante. Art. 5.°,
§ 1.°, letra b, ao D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
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PROVISÃO DE VÍVERES
Os navios cie guerra beligerantes, quando em portos, baías ou
ancoradouros brasileiros poderão completar a sua — - —. Art. 20, do
- D. L. 1.5G1. (Fág. 12).

ROTA

PROVISÃO MILITAR
Os navios de guerra beligerantes não poderão renovar a sua —
eni portos, baías ou ancoradouros brasileiros. Art. 19, do D. L. 1.501.
(Pag. 12).

SANÇÕES

PliuVISÕES

SANÇÕES PENAIS
Hera o adotadas — — para o caso de falsidade na declaração escrita a ser feita pelo capitão e pelo agente ou proprietário de navio
mercante. Art. 5.», § ].", letra c. ao D. L. 2 . 9 8 6 . ( I V i s . -'8).

Os navios mercantes estacionados em portos brasileiros não podamo receber a bordo quaisquer •— com a intenção de transbordá-las, em
alto mar, para navios de guerra beligerantes. Art. 5.° e seus ;j,
do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 S ) .
RADIODIFUSÕES
As — emanadas de território nacional não poderão conter informações de carater militar, nem propaganda relacionada com as hostilidades. Art. G.", § único, do D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
RADIOTELEGRAFIA
As aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais
brasileiras só poderão usar a -— para o fim de obter ou dar indicação
sobre a sua rota, sua posição, situação meteorológica e demais condições de navegação; as mensagens serão transmitidas em claro, em
qualquer dos quatro idiomas oficiais dos Estados americanos e absterse-ão de empregar outras abreviações que não sejam as usuais ou
regulamentares. Art. 4.", do D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
Regras sobre o emprego das estações ou instalações de —, quando estabelecidas em território nacional, ou a bordo de barcos ou aeronaves neutros. Art. 2.», do D. L. 2 . 9 8 5 . (IVig. 2 4 ) .
RA DTOTELEGRAFISTA
As aeronaves que tiverem permissão de trânsito sobre zona de
jurisdição nacional poderão ser obrigadas a levar, como fiscal, um —
ou co-piloto. Art. 4.", § único, do D. L. 2 . 8 9 5 . (Pag. 2 5 ) .
REFÚGIO
O — de navio mercante de bandeira beligerante em águas ou
portos do Brasil deU-rminará a sua detenção, ficando impedido de
navegar sem autorização especial. Art. l.S-A, do D. L. 2 . 3 0 0 .
(Pag. 15).
REPATRIAÇÃO
No caso de não poderem ser internados, será feita a — dos oficiais
e tripulantes de navio ou aeronave de guerra dos beligerantes que,
por qualquer motivo, chegarem ou forem transportados ao território
nacional. Art. 5.", do D. L. 2 . 9 8 3 . (Pag. 2 0 ) .
RKSrONSABILIDADE CIVIL
O proprietário do navio mercante de bandeira neutra que houver
prestado assistência proibida a navio de guerra beligerante estará
sujeito à - —. Art. 4.", § único, do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 8 ) .
RETORNO (de viagem)
No —
de navio mercante, quando houver a suposição de que a
carga não foi entregue no porto de destino declarado, será exigido um
certificado de entrega e, na falta deste, a outorga de uma garantia.
Art. r,.", § 2.", letras u e lf, do D. L. 2 . 9 8 G . (Pag. 2 8 ) .

As aeronaves que sobrevoarem o território ou águas j n r i s d i r i o m i i s
brasileiras sõ poderão usar a radiotelegráfia e outros meios de comunicação para indicar a sua —. Art. 4.o, do D. L. 2 . ' J 8 G . (Pag. 25).
No caso de violação das Regras de Neutralidade, o Governo determinará a aplicação das — que se fizerem necessárias. A r t . S.», do
D. L. 2 . 9 S 5 . (Pag. 25).

SEGURANÇA NACIONAL
No interesse da — — o Gov"erno potlerú restringir o emprego dos
meios de telecomunicação. Art. 2.°, letra 6. do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
Poderão ser suspensos os serviços de comunicações internacionais,
quando o exigir a — —. Art. 2.°, letra cr, do D. L. 2.1)85. (Pag. 24).
SELOS
Serão aplicados — as vias de acesso das estações de telecomunicações existentes a bordo de navios mercantes fundeados em .portos
brasileiros. Art. :',.", § único, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Piig. 2 5 ) .
SEQUESTRO
As presas dos beligerantes poderão, excepcionalmente, entrar em
portos, baías ou ancoradouros brasileiros para ficarem sob — ã espera
do Tribunal de presas competente. Art. 16, do D. L. 1.561.

(Pás. n ) .

SITUAÇÃO METEOROLÓGICA
As aeronaves que sobrevoarem o território ou águas jurisdicionais
brasileiras só poderão usar a radiotelegráfia e outros meios de comunicação para obter ou dar indicação sobre a
. Art. 4.", <lo D. L.
2.985. (Pag. 2 5 ) .
SOBERANIA DO BRASIL
Constítue ofensa a —
- todo atu de hostilidade, inclusive a
captura e o exercício do direito de visita praticado por navio ou armnave beligerante em águas brasileiras ou no espaço aéreo correspondente. Art. 23, do D. L. 1.561. (Pag. 1 3 ) .
SUBMARINOS
Aos — armados em guerra dos beligerantes não é permitido o
acesso aos portos, baías ou ancoradouros, nem a permanência em á g u a s
territoriais brasileiras, podendo, entretanto, fazê-lo em virtude do
estado do mar ou de avarias; nesse caso, deverão indicar, por meio
de um sinal internacional, a causa de sua presença nas águas territoriais, devendo navegar à superfície e conservai 1 o pavilhão içado.
Art. 13, do D. L. 1.561. (Pás. 11).
SÚDITOS (de países beligerantes)
Enquanto perdurar a guerra, não podem ser objeto de ação judicial
no Brasil créditos, obrigações e contratos entre — - - — não residentes no país. Art. 1.°, do D. L. 3.191. (Pag. 31).
TAXAS PORTUÁRIAS
Os navios detidos ficarão isentos do pagamento de Art. 18-B, letra f, do D. L. 2 . 3 6 0 . (Pag. 15) .
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TELECOMUNICAÇÃO
O emprego dos meios de — em zonas sob jurisdição nacional ficará
sujeito a todas as restrições necessárias à segurança do Governo ou ;1
sua neutralidade. Art. 2.», letra l), do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
Os aparelhos de — instalados a bordo de navios de bandeira estrangeira, neutra ou beligerante, interromperão os seus trabalhos no
entrarem aqueles em íigutis jurisdicionais brasileiras. Serão desligadas as antenas e fechadas as vias de acesso às estações, quando
os barcos fundearem em portos brasileiros. Art. 3.", do D. L.
2 . 9 8 5 . (Fág. 2 4 ) .
Serão aplicados selos às vias de acesso das estações de — a bor.lo
cie navios mercantes fundeados em portos brasileiros. Ai't. 3.0, S
único, do D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
As estações de — instaladas a bordo de navios de bandeira estrangeira, neutra ou beligerante, interromperão os seus trabalhos ao
entrarem os navios em águas jurisdicionais brasileiras. Serão desli• gadas as antenas e fechadas as vias de acesso MS estações, quando
os barcos fundearem em portos brasileiros. Art. 3.°, do D. L. 2.98- r ».
(Pag. 2 4 ) .
.Regras sobre o emprego das estações ou instalações de — quando estabelecidas cm território nacional, ou a bordo de barco ou aeronave neutros. Art. 2.°, do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
As estações ou instalações de — estabelecidas em zonas sob jurisdição nacional não poderão ser utilizadas pelos beligerantes.
Art. l.«, § 2.", do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
E' proibido o emprego de qualquer meio mecânico de — para
fazer chegar aos beligerantes, dirt-ta ou indiretamente, informações
de caratcr militar ou propaganda relacio7iada com as hostilidades
e que se considerem contrárias à neutralidade. Art. 5.", do D. L.
2.985. (Pag. 25).
TELEFONES (estações ou instalações de)
Regras sobre o emprego das — - — - — estabelecidas em território nacional, ou a bordo de barcos ou aeronaves neutros. Art. 2.", do
D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 2 4 ) .
TELÉGRAFOS (estações ou instalações de)
Hegras sobre o emprego das — - •— - — estabelecidas em território nacional ou a bordo de barcos ou aeronaves neutros. Art. 2.°,
do D. L. 2 . 9 8 5 . (Pag. 24) .
TERRITóP.TO NACIONAL
Não poderão ser constituídos, por qualquer beligerante, tribunais
de presas no
. A r t . 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
As aeronaves que sobrevoarem o — — só poderão usar os seus
meios de comunicação para obter ou dar indicações sobre a sua rota,
sua posição, situação meteorológica e demais condições de navegação.
Art. 4.°, do D. L. 2.985. (Pag. 2 5 ) .
Hegras sobre o emprego de estações ou instalações de radiotelegrafia, radiotelefonia, telégrafos, telefones ou quaisquer outros meios
de telecomunicação estabelecidos no
. Art. 2.°, do D. L. 2.985.
(Pag. 2 4 ) .
Os paises beligerantes ou pessoas a seu serviço não poderão
explorar, instalar ou manejar no — — estações, instalações ou aparelhos telegráficos, telefónicos, nem quaisquer outros dispositivos de
telecomunicação. Art. 1.°, do D. L. 2.P85. (Pag. 2 3 ) .
Os prisioneiros de guerra evadidos que penetrarem no — — assim
como os que a ele forem conduzidos por forças beligerantes, ficarão
em liberdade; se o Governo consentir, porem, que permaneçam em seu
território, poderá determinar a sua internação. Art. 3.°, do D. L.
2 . 9 8 3 . (Pag. 20).

As aeronaves não militares dos beligerantes só poderão sobrevoar o - - mediante permissão prévia das autoridades competentes
Art. 28, do D. L. 1.561. (Pás. 13).
Não é permitido aos beligerantes estabelecer depósitos de combustível no - —. Art. 26, do D. L. 1.561. (Pag. 13)
Os beligerantes não poderão manter ou instalar estações radiotelegráficas n o — —. Art. 9.°, do D. L. 2.947. (Pag. 17).
E' vedada a formação de corpos de combatentes no
. Art. 1.°,
do D. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
Conceito. Art. 2.», do P. L. 1.561. (Pag. 9 ) .
TERRITÓRIOS DE ESTADOS BELIGERANTES
As comunicações telefónicas para os —
— só se farão em
linguagem corrente. Art. 2.°, letra c, do D. L. 2.S85. (Pag. 2 4 ) .
As estações telegráficas ou radiotelegráficas se absterão de enviar
para os —
por conta própria, mensagens ou informações, bem
como transmitir ou interceptar as que captarem e a elas não forem
dirigidas. Art. 2.°, letra /, do D. L. 2.98-5. (Pag. 1>4).
TERRITÓRIOS SOB OCUPAÇÃO
As comunicações telefónicas para os — - — só se farão em linguagem corrente. Art. 2.o, letra c, do 1). L. 2 . » S 5 . (Pag. 2 4 ) .
TRANSITO
As autoridades que permitirem às aeronaves o — sobre zonas de
jurisdição nacional poderão exigir que as mesmas recebam, como
fiscal, um co-piloto ou radiotelegrafista. Art. 4.", § único, do
D. L. 2.985. (Pag. 25) .
TRIBUNAL DE PRESAS
As presas dos beligerantes a serem submetidas ao
poderão
ser admitidas nos portos, 'baias ou ancoradouros brasileiros, onde permanecerão sob sequestro, reservando-se, enti'etanto, o Governo brasileiro o direito de reclamar o desembarque de mercadorias destinadas
ao Brasil. Art. 16, do D. L. 1.561. (Pag. 11).
Não poderá ser constituído — - — por qualquer beligerante em
território brasileiro ou em navio que esteja em águas territoriais brasileiras. A r t . 17, do D. L. 1.561. (Pag. 11) .
TRIPULAÇÃO
A — das aeronaves militares dos beligerantes que penetrarem em
zona sob jurisdição brasileira será internada. Art. 27, do D. L. 1.561.
(Pag. 13) .
Será retida a —-do navio de guerra beligerante que também o for.
Art. 15, do D. L. 1.561. (Pag. 11) .
TRIPULANTES
Os — de navios mercantes considerados como naves de guerra
auxiliares beligerantes, por terem infringido a neutralidade do país,
estarão sujeitos à internação. Art. 3.", do D. L. 2 . 9 8 6 . (Pag. 2 5 ) .
Os — pertencentes à guarnição de naves ou aeronaves de guerra
beligerantes que, por qualquer motivo, «negarem ou forem transportados ao território nacional, serão internados. Art, 4.°, do D. L. 2.883.
(Pag. 2 0 ) .
Não serão internados os — que, a juizo do Governo, estiverem
fisicamente impossibilitados de servir ou cooperar na guerra. Art. 5.°,
do D. L. 2.9S3. (Pag. 2 0 ) .
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