
CONVENÇÃO SOBRE OS ESTRANGEIROS
c Promulgada pelo Dec. nº 18.956, de 22-10-1929.

Art. 1o Os Estados têm o direito de estabelecer, por meio de leis, as condições de entrada e residência dos estran-
geiros nos seus territórios.
Art. 2o Os estrangeiros estão sujeitos, tanto quanto os nacionais, à jurisdição e leis locais, observadas as limitações 
estipuladas nas convenções e tratados.
Art. 3o Os estrangeiros não podem ser obrigados ao serviço militar; mas, os domiciliados, a não ser que prefiram 
sair do país, poderão ser obrigados, nas mesmas condições que os nacionais, ao serviço de polícia, bombeiros ou 
milícia para a proteção do local dos respectivos domicílios, contra catástrofes naturais ou perigos que não sejam 
provenientes de guerra.
Art. 4o Os estrangeiros estão obrigados às contribuições ordinárias ou extraordinárias, assim como aos empréstimos 
forçados, sempre que tais medidas sejam gerais para a população.
Art. 5o Os Estados devem conceder aos estrangeiros domiciliados ou de passagem em seu território todas as ga-
rantias individuais que concedem aos seus próprios nacionais e o gozo dos direitos civis essenciais, sem prejuízo, 
no que concerne aos estrangeiros, das prescrições legais relativas à extensão e modalidades do exercício dos ditos 
direitos e garantias.
Art. 6o Os Estados podem, por motivo de ordem ou de segurança pública, expulsar o estrangeiro domiciliado, resi-
dente ou simplesmente de passagem pelo seu território. 
Os Estados são obrigados a receber os seus nacionais que, expulsos do estrangeiro, se dirijam ao seu território.
Art. 7o O estrangeiro não se deve ingerir nas atividades políticas privativas dos cidadãos do país no qual se encon-
tre; se tal fizer, ficará sujeito às sanções previstas na legislação local.
Art. 8o A presente Convenção não atinge os compromissos tomados anteriormente pelas partes contratantes, em 
virtude de acordos internacionais.
Art. 9o A presente Convenção, depois de assinada, será submetida às ratificações dos Estados signatários. O go-
verno de Cuba fica encarregado de enviar cópias devidamente autenticadas aos governos, para o referido fim da 
ratificação. O instrumento da ratificação será depositado nos arquivos da União Pan-americana em Washington, 
que notificará esse depósito aos governos signatários; tal ratificação valerá como troca de ratificações. Esta Con-
venção ficará aberta à adesão dos Estados não signatários. 
Em fé do que, os plenipotenciários mencionados assinam a presente Convenção, em espanhol, inglês, português e 
francês, na cidade de Havana, no dia 20 de Fevereiro de 1928.


