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.w,o por 'motivos de segurança na-] de 1926, de ao de jl.l1ho de 1928 e de ruas que 1IB dss Partea que Dão Iio Artlao .48
Ikmal ou de orde.n' pÚblica. I ~O de julhO de 1935, bem como as COn- Estados federais; ,

2. A expulsão d"sse refugiado, sõ- I. ven\,Qes de :18 de outubro de 1933, de Notiflcaqões pelo Secretário Geral
cnente OC(\', l'; em virtude de deci.sio: 10 de fevereU'o de 1938. o Prato::o!o de b) No que concerne aos artigos desta dai Na4IJu Unidas
1:Jl'0ferlda "'form, o processo prevts-. H de setembro de 19:19 e o Ac3rdo de ;o;1ve=a~: ~:1I=0u~~~e~~ O 8ecretârto Gerai das Naçõea Uni-
to por le. :1 nse ser que a Isso se :1

15 de outubl'll de 1946. tados. províncias ou cant4es constltu- das notificará a todas es Eiitados
Oflonham ; ·.,.)~s tmneríosas de seeu- '" Uvas que ntw são em virtude (10 su.- Membros das Naçães Unidas e aes
rança naclon.":, o refu~i'ldo deverá ter ."AP:tTULO vn temá constitucional da federação. abri- E;tados nllo • membros mencíoaados
permiss'io d~ fornecer provas que o :LÁUSULAB .l'DI MS rrados a tomar medtdn~ legislativas. o no artigo 39. .
ItlStW"IlIem, dJ? enrese"lt2r um reeur- I Govê f' '.. I ..... .• de SP. f32'''f ~llfM".,t."r nll.r'\ ~q~ At'ti"0 38 ,rno eoerai ev_". o mais cedo a) As dec1B.rações e as notificaQÕes
30 e 'te - • o tor'rl~"A com",c- • IpOssível. e com o seu parecer favorã· mencionadas l1:1 seção D do artigo lY;
fim p~,.an .. uma ..lI I,....· ~olun.i.o âos àissiUo. ~eL os I'efel'ldos arti~os ao conheci bl As assinaturas, ratifica·Ae.~ .e
tent-e ou permte um' O" vr ...·s ,!)"q-' to ~- t' dad ' • d-·" ""son eo;p-cill1ment" . l'.~ilS!'~dqs p~l·. Qu~quer controvérsia e'ltl'C as Par. lnen ""s au ori es comoetentes a esees menciolladaoi no artigo '39;
l!.ltiori(l....ct. eomnetente . tes nesta coaveacão l'clati.va à sua in- do~ estlt.doll, províncias ou cantões, cl As declarações e as notlflcaç6e,~

3, Os F;tatlos CI1!1trat3.nt~ ~~e~" tc;:p~t:;.~:'o ou fJ. sua ~:iCl:çiiO. que cl Un1 Eistado federal PartP. ne~t,f\ mencíonadas no artigo 4Cl;
derlio a 191 re~tlrrip~" l·m nl"\r-l. r.'",ã· nâo possa ser resoívrda por outros Co?,vencâo fornecerá, a pedido de I d) As reservas fClrmu1a.d1l8 ou retl
vel J):?..ra prccvro~ ""t."l" or1""";o"o !""'I'1 meioc, será suumetída 11.. cõrte .Inter· qudquer outroEstado Contratante que' radas mencionadas n rti '2'
em (1U~ p..f<. Os F~~~~().~ ("o.,tr,tpn- nn.cionét1 c1e Justiça, a pedído d!l uma lhe 11ala SIdo, transmítído pelo Secre.4 o a (;0 ...
tes 1lO""m aoliC"". ~·'''''\1t., ês..'If': 11r<'''(I. tias Partes na controvérsia.' tárlo Geral das Nações T1nidas, uma I e) A dat:il na qual essa convençlo
'à m~;<lq no' ordem Interna que julga- Artigo 3~ p.xT,loslm'].o sll1:!re a le'llsl~.dio e as prR,.j' entrar em vigor, de ac6r~o co.m o
rem oportuna. tlcas em VI!':'Ol' na Fedel'acáo e suas artlao 43; .

A
rt1'f!(l 33 Asslnatw·a. ra.tificação e adll8ãa unidades constítutíva.., no oue concer- •

_ ne li. qllalqUl~r dlsPllsleão da conven- " As denunclas e ll8 notlflcll.;6ea
p 'bi - de e"'pu~ç& OIL de rech(L~O J 1-. Esta Convençã.o ficará aberta à cão, índícsndo .a medida em que, norItr.enclonac1as no artigo ~;.'. 7~ ~~~um dos Estado.o;; contrataI,- i eS5i:1LLtura em Genebra a 38 de .tulha um<t Mão lerrL<latl"a 011 outra.. "" lIeu 11') Os pedidos d.e reVisão menci.o-

tes
· ul á ou rech91'arà üemalll.i_del951e.ap:ísestadata.d~posltacla. ...eltoàfid~.-I.ad

.' l!Ã'l] sar ét'_ fron- j' tm poder do S~etã.tio Geral elas Na-. ~. re er a "",pos çao, . n os no IYo'tigo .5. .~.
, ra, alguma. 11111 r:f~'ll'l. !l pô.dloas Stla ç5~ unid:1s, Ficará abel'ta a &88i11;1- Em f d

telre.5 dos terl1,5d0S em.. (lU_ a, • I tura no Escritório EUropeu d:LS Na- Artigo 42 '~ o q~e, os abaixo llBSinados.
vld". ou a. sua lIbercl'ld"! s~.t:!l am,a~a 1ções t1nides de 2& d" julho R 81 de devidamente. autorizados. assinaram.
da em· virtude da S'ta : ..e~, do, S')"- re-, ag&l.o de 1951 e dep~ols será reaberta Reservas em nome de seus "respectivos Gover-
1i~i~.o, da sua naC10\1~."d~1e: C'~ ~r~p~ . .& ssslnll.tura tia Sede da O~izac;i!o nas, a presente ·Convençã;!. ,
SOCiR,~ fi qUI! nue pertence 01I d,.s s.las .d9s N~ Uni<l,3.S. de 17 de ~tem- L. rolo' momento da assInatura, da Feito em GelU!bra. aos 28 de· Julho
Ophll(\eS llolit.\er' d . . te d's,:.".,bro de 1951 a 31 de dezembro de l'lItlflcaçâo oa da adesão, qualquer Es- de mil novecent05 e clnqUenta e um,

2, O beneflc () d~ ~~esen I ~~~~ 1952. tado poderá formll1,9,r rese,'vas. aos ar- em um só exemplar•. cujos textos in-
c;ão não po:tel'â, to .'lua. sel" 1!- ;:' (... . tlgas da COllvenrl\oO'ltrCls lIue não ~lês e fl'aIlcês fazem Igualmente fé e
p!lr tlm refulll"<1t)I""! W1<'l': m.'lt.IVI'l.• 5 . 2; Esta Conven~o ficará aberta à os artigos 19, 39, 49. 16 (1) 33 36 a Ique ser' .deposltado nos arquivos da
rias seja corr,idera"lo um 'ledl';o ~'P:'I"J. asSI!l9;tura. de todo~~ os Estados :Mem-. 46 inclusive. ..>. . ., organlz:u;do das. Nlções Unidas e
.. SP!!1Y.MÇll. do n~ts l'lO nnal ~le s" 1"-" bros aa Organizaç-ao das Naç5cs Uni-I ' . . cujas llópiall autênticas serão renleti-
COTltn- ou oue. t!'!ntIOSI(10 con11,..'''t-C'l1 dll.s. ~ como de qualquer ou~:'o Es· 2. Qualquer Estado Contratante que das a todos os Estados Membros das
defl.nitlvamel1te oor C\'IIn0 011 df'l.~OLado nao membro convidlldo psra a haja formula,do WUll reserva confar- ~'ações UnldB.s e aOaE'itadosnão
part1Cl

1.1Bormel't e S!.... ve. ~O'.'lStltul l1mes - Conferência de plenipOtenciários aóbre me o parâgrnfo 1 dêste artigo. pol1erá mernhros mencionados no artigo 39,
ça par:l. a,comunidBde do re~erldo pa.s li cst!ltuto. dos refug.lados e dos apâ- retirá-Ia a qu~lquer momento DOr

..._ 34 . klcms ou de qualquer E'itado ao qual 11m"" 1l0munlllaÇll,O para êssf' fIm diriA ANEXO
Ar_v. a Asscm!J1fu Geral haja dirigido can- t:lcla ao Secretário Geral daa Nacões

Naturaliza.ção vire para assinar. Deverá fiei' ntUica. Unidas. Pa.rârrafo 19
1 da e os instrumentos ele ratificação fl- 1 d' . .

Os Est9.dosCOntr&tmtes faei1it:l,r o. 119,rlio' deposlta.dos·em poder do Secre~ ArUro .3 . O. ocumento de vhlgelu .m,u-
na J:lledlda do po~sivel. a 1l.s~lmi1~e'o ~ tário Geral das Nações Unlclas ElttrtUla em vigm ciona.do no arbgo 38 desta Convent;lo
• naturalizacio dos refu~l!!eOS, F..for-. . . '. , será de lII::órdo com o mGdêlo anexG.
ça.r-se-ão notadllme!"~e p'l.ra ac'!!crar 3. Os .Estados mencionados no pa· 1. Eata.·Convenção entrar' em' vI- 2, :S:sse documento será redigido em.
o processo' de natura1meoo'e redu"l. rágr.afo 2 do presente artigo 'PoderãO Ror no nonagésimo d,la ~nte ;. duaalInguaspelo menos: . uma. das
na medida elo nosslvel. as tuas e ,des- aderir a esta Convent;lo a partir de dl\ta do deP§s1todo sexto instrumento .dúas será ao Ungua tnglêaa. ou a frall-
peSil.S dêsse proeesso, 28 de julho de 1951. A adesão serâ de ratlflcaçao ou de ade!>lo. c_;

feita pelo dep6sito de um instrumento(l. 'Pa .~. ....
cAPtTULO VI de adesão em poder do SecreLârio Ge. 2, Para eada um. dos Estados .que ·r~......o ." ,

"Dfsposiçlles E%eCtttôril%~ e Transit6rlcu ral daS Nações Unidas. . =~e~=iSa~~=~:~~~~:: deRessal"ulOS 0& regula.mentontopafs
ArtigO 35. . 'A1'~lgo 40trumentó ,deratiflcae!o ou. de •. ade· men:t.~·.:~=~t!:e~u':::

Cooperacão das llutorid.~.cZ/l.q. nacionau. , . sio, ela entrari em vigor no nona.vé-. lla1s ou. em circWlStAnclas eKCePlllo-
. com llS Na~s untlf4s. . ,Clcianla de aplicação tDTitorial lImodla.5e!!Uinre à,datll. do den6ll1to naIs, 'de outro refugIAdo adulto.

,... . 0Esta.d CóntratAntes I'e com- . .. ' 1;lOI'!s1ll! Est'lodo do seu Instramento
••.. r~e~ma ~ar. ClOIl1 o Alto Co· I ,~. QuaJquer Esta40 poderi,.n!? mo. de .rat.lfl.-.ç~ou deadesACl. Pari.grafo 3

9

'~tsaar1&do das Nac~ Un!4as para os m_nto da assinatura, ratifica.çao, ou' // As ~U&8 cobrad&s~expedlção d
retUlÚadAls. ou Qualourr. outra .ln.5ti- adesão, .declarar que esta Convencia Artiro 44 dooumento n1G eaeeder!o a -"rifa
tui~Ao das NaCÕe& Unidas QUP. lhe' su- '3e estenderã ao conjunto dos rerrUó· mÚli· baixa. apllcacll. aoa Pll8laportcs

· ceda, no 'exp.rlllelo dllB su~~' funelies ~ ~n:ue representa ~.. planode Interna·. !)enl!ncia ·naC1onaiB:, : '. .' ,
em 'Part.icular D8.riI flcllitar ~ sua. . ou a um ou V..uOS ntre. ê1es. .
tarefa de. sunervlslol1ar li aplicação Tal· declaração 'produzirA efeitos no 1, folUalquer' Elita40 Contratante Parágrafo 4"
das dlstlosir.õês destaCOn'1enç!5o.. mom!!nto da entrada,.em vigor da poderá denunciara Convenção a qual· Salvo em casos espectaia011 exce

2;70. t1m. de 'permltlr' ao Alto Comls- Convenção para o referido Estado. quer momento por notificação I1lri~lda clonaJ.&.o doownento serÁ vÁlido p.J;
Il8rlado ou' a ,qUll.!a1Ier outrlt institui· 2. A qualQ4er momel'lto ulterior esta ~o~ecretárlo Geral daa .NIÇlle.s Unl- GJDll.lor nllmero pos~~vel de pal8es.

· c;Ao das. NaçôesUnldas Gue U>e suceda extensão será'felta por notificação di. as. . .. ' ... '. .'
'atlresP.ntar r~at6r1os .OO/l órgãcs cl)m· rigidaao Seeretál10 Geral das Naçliea . 11. A. CSenúl1ciaentraráem vigor' . . ParãgrafG 59
,,,eten+~ tlllS N9.Côes U'1Id9.s. os. Esta- Unidas e produzirá efeitos apartlr'dolllar& o Estado"lnteressado um ano·· O documento terá vaUdade'por 'um
......'c!os 'Contratantes se.. comDrom"~l'1 /I tlonagésilrio, <lI!! seguinte 1 data na depo1s. d& .data na qual houver SidO.ou.. dois. &I1os.• A' escolha da. autoridlldl.
~fVrnet'l!r-1hes, pela fnmlfl. BD!onrl~da, qual o Secretário Geral das Nações recebida pelo secretário Geral das que o ezPedIr.

· '~' informarlies. e dados est:l.Ust!co.o UnldIIB· houver recebido a' lllltlttcação Nações" Unlcl~s, ". . .
pedidos relativos': ou na data de entJ:ada em vigor da . ..... '. ·Pal:âlrtl,fo G"

.. Convencio para' o referido Estado ae 3.. Qualquer Estado que houver fel- . '. . .
, a) ao estatuto dos Tefugiados. . esta. 1llt1ma data tór posterior • to uma declaração ou notlfleação llon· 1· Â" . ~. • ~
, ... ll.o "esta Co "...~ln e " , '. . ' forme .o. artigo 40 poderá' notificar . .renoY&Ç..o ou prorrogação d.

~ u) aexecuç.. nv.......3. No que concerne aos territórios ulteriormente ao 8ecretãrlo GeraLdas .validade do dOllumento cOlllpete à ll.U-
.' cl ÀS leis, reglllamentos e .decreto~ aos quÚli esta Convenção nãl.\ se apU. N!,ÇÕes Unidas que fi. Convenção c:es- torldade que o expediu, enquanto" o
",IIUIl' estão ou entl'll.rtw em· vigor no que na data da assinatura, ra~ficação sará de se aplicar a todoo'terr1tõrlo ~ortador não se houver ~stabeIeCldo
!lue conllerne aos refu!1:iados. ou adesão, llada Estado interessado designado na .notificação. A Oonven. l~ã~larmeulante'em outro terrItório e' re-

. " examinará a possibilidade. de tomar. cão cessarão então; 'de se apUc:ar·ao.s r. reg rmente.l1o . território da
.Artigo 36 .' logo que posslveI. tódas asmedidas RIlo território em questão um ano de ois referIda autorIdade. A expedição 'i1e

ln/ormQgÕeS 3ôbre a3 %eU e cessária.s a fim de. estender a aplica. da datll: na qual o Secretárlo G~al no~Çodoe,umentocabe, na.smesmaa
. regu!4men~ 1uu:i0naf3. . çllo desta Convenção aos I'e:erldos ter- houver rer.ebido essa notlflca:ell.n, ~ e~à autorlda<ie quee:(pecl1lt o

· Os Estadós contratantes' comunlca- rltório~, ressalvado. sendo. necessário . ' . oeumen. anterior: ',. .'. ,'. , ,..;
iAo ao secretário Geral das Nações por motivos eonstltuclonals, o llonsen· Artigo 45 2. Os: repre:sll11Unte3 ',.diplomá·ttCes
Unidas o texto das leis e dose.regula. time!lto do roférno de tais territórios. ou. consulares. especialmente, hablUtll.-
luentos que promulguem para. assegu· Artigo 41 Bevl~/io .,dos para.êsse .•efeito, ,terão, po.d~8
l;Jlf,aapUcaçio desta'convençlo.· " Clci ... ,_', d_! .. ,"~ .,', pa.m,prorrogar.",por."um,'~~r1odo,~,que

, . ' ". ",..... e.-lI , 1. oq .......uer. Estado 'Contratante ,não 1lltrapassarâ seis meses, & vallclade
. ArtigO 97 'No .cMode umEsta:!o federal OU poderá. a qualquer tempo. por UJnà-d08 documentos.de vlagemexpedldOli

Bela~ cO.m a3 con11t;nt;6ea n40 unltãrio, i\plicar.se-ão·as seguintes not1flcaçllo diJigida ao S~retárlo Ge- .~101l·.S,eu8; respectivos gove~Qtj•.
. antetiotw,.·. i1Spos1c6es:.·· '.. '. ral das 'NaÇ6es Unidas, pedfi:a revl$ãô, 3.·:Qs·.Elit&dos:Contratalltesexs,IÍ1i-

I Bem rejulzo das disposições do pa- a) No. que eoncerne lkt3 artigos des· d~ta !?onvençAo., .nario· llom benevolê~cl~ apoS31blllda:-
râgrafOP2 dOllrtlgo 28. esta Conven~ .~~ ~2~:el~?J.~aW:;X~3ãoleg1depelntdla.' 2, A AssembléÍaGeral.das Nações ddeddedrenovarC)u cIe.. prorrogar a vaU-.

bstitui entre, &:i PartEs na Conven- ....., o ..- er SB -Unidaa reeomeDdari:lUi·aiedldlla"&·-se- . a e os.docume,tlW8 lIeTlagemou
':~QI.' Mordas de 5 .de julho... de 1922. ;~e~«;:leral:i.ol8 Obg,,~do rovêrnoremtomadaa.i setOr o caso a prDPóO..1\0 de' exp.e.dir' nêlvoS""'documentos li' reN."

:alâilleDWo,de lO" de l~Ldc m&IQ . te.! • nea Dl al"lIlf:ll~ dc,·tal-.stdo. ',: '~,OIql:lC ,,"Dlo residem r~llol'~
-~~-;,-,~: ""./,',;- . ',' , " -'. '. .",.'.. ' ' ,

'::,'; ',":-,;J 'OI'
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........

.......~.....

·pàglnas.

...........

(3)

(4)

Assinatura e sêlo. da .autorldaclQ··

expedidora. do documentc:

•••••••••••• ~ ....... -...,•••••• I .. ·········r·
••••••••••••• ',' I t lo •••• tI •• t,' .

" •• t, •••••••••• f •••• ~ •••••••••••••• ti I'

Cancelar o que MO se aplicar.

itste .documento eon\ém pá&iJl~
exclusive a ca!!a).

................." ' .

. .Nome - PreIlome (8) - ~ca.l e dat"
do na.5c:lm~nto - Sexo

De ••••••• ~.......... 2. Documento ou documentos baseá-
11 • tIo na qual ou nos quais o greseJlte
Em ; documento é expedido: .

<7-32)

Prorr(lf:açA~ de ?alldad.

A.58InatU1't.. e sêlo da autoridade I .

que estende ou renova a validadedOll documentos: , .

Assinatura e afio da autorid;uj...
'que eatende ou leDon a YllJll1aGt
dll8 ,doeumentll8:

.AssIJlAtura e sAIo da autorlda.de
que prorroga a v..llldade do do
cumento:

Extenslo ou renovação da validade

m A'frase entre colchete$ JIode ser' inserta pelos Boveí'nosque' O
desejarem.

(tste documentD contém
exclusive li capa) ..

Vl8tlll

Reproduzir· em cada visto' o nome
do pOllSuldor. . [Emolumentos: .

p{lBlnat', 4A'Bte documento' CODté~
.i exclusive a capa)

Emolumentos: De , .. ~ .. .. .. .. 1 li.:
. A. • .ste doeumentoé válido pa.ra OI

Peita em Em ·..... segulntes palses:

de ..lO lO •••~•• ~ ••••••••
................ 4 ••

Feita em em .

(21
............. u ..... • '.

paráP'llfo li,

(CIITl:\ da caderneta)

o documento terl!. a forma d& uma 2. O possuidor .' estAautorlllado a
eadet'neta (15cm li: lOcm Ilpl'oximada- voltar a •......~ •....•. [Indl~aç'o .do
mente I • pllls cujll& .lI.utor1dadK. expedem o

Recomenda.se que seja ImpreSllft de documento] até ..•... , ....••... salvo
manelra Que as rasll1'lls 0Il Illtera.çlles men~lio aéUante de data ulterior.
pu .,eill6 qU1mi~06 ou outrOllpOSSllm !~dlre~~: ::~doO aqU:~lt~r s:~
Ilotar,.se fàellmente, e queM pall\\'I'ilS d lnf i' .
M Conyenção de 25 de julho' de 19111" evt ser er ar a nk .meses] .

j I ' • . 3. Em caso de o })OIlsuldor filtar
me ~m mpresaas em repetlçao continua residência em outro pais Que não o
em cada uma das pá~lWl. nll lJnrua que expediu o presente documento,
do Pllla que expedeo·documento. deve. se quiser. vfajllrde. DOVO, reque.

reI' novo do<:umento às autoridades
----..:...---...;....-----...;....- fcompetentes do pais'. de sua. res1dên·

cJa.. [O documento de Vllllreln anterior
serAremetldo fi autoridade ellPedidora

.DOOUMENTO DE 'VIAGEM: do novo documento para ser devolvido
. . â autoridade que· o expediu] (1).'

ICOO\'enção .de 2~ dejulh.o de Ill51> :t . (tste documento contém p.,lnas,
· .' ~lIcluslve a capa) • ..,.,...--.;.--.;.-------_.

Parâgrafo 18
Nem a ellpediç!ic do documento nem

011. registros nélle feltoll detel'lJliDlll1l Emolumentos:
neDl' afetam '0 estatuto do possuidor,'
notadamente no Que concerne à na. Felta em
cionalldacle.

Par6crafo 18
A Autorldade que expedir novo do- A expedição. do documento Dio llá

wmento recolherá. doeumento anterior ao possuidor nenhum direito á jlrote. . .. .. .... ...... .
., o deovolYerá ao J)lÚ! Ilue o opediu. çio dos represeDtllntes diplomáticos e (!ste doeumento contém, PAalDal., ." .
te o documento anterior especiflcar consulllres do pais de expedlçlio,Ynllo excllislve a capa). 1!lxpedldo em :."
'tu. deve ser. deyolYido 110 paia que o ctmfere a êSBeS representlUltes' um di. ...ta' 'uped1u: em caso CQDt~\rio, a autori· relto deproteçlio. . ':':~. • .

· . AN J!:x6
__Jlo,iilo-'/lo dlieúmellto de tllagem

. No caso de um refugiado que mude
l1t 'residêncla ~ se estabeleça regular·

. mellte no terrlt6rio de outro EBtado
convatante, a responaabilidade de ex·
pedir novo docurnentD D3belã, DO!! têr
DlOS e .conàir;lles do artigo 28. à auto
r�dade cOIDJletente do referido tml
tilrlo.: à qual, o refugiado ter' direito
de apresentar' seu pedido. .

mente. no seu territ6rionos ClIIlOS em daàe que expedir o documento nov,?
Jlue l!S5ell refuriadoll nio elItejam em" recolherA' e .nulará o anterior.
coodlçlles de obter um docl.lDlento de

·,~agem do plÚll de sua. res.ldêDda re- Parágra.fo 13
~. I. Ca.da um dos E'Jta.dll8 COntra- Emolumentol:

Parilr~ .,. tantell se CllDlpromete a permitir que
o o JIjlauldor de um documento de via-

(lI madol Contratantes reeenhe- gem que lhe haja sido expedido pelo
eerão a validade dos documentos ex- !'eterldo Estado em "lrtud~ do arU·
pedldOll de acórdo com ll.S dispoBiçóes go :li desta convençâo,ynlte ao seu
do Ilrtlgo28 desta. Convenção. lerrltórlo a qualquer momento durante
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· .' ~lIcluslve a capa) • ..,.,...--.;.--.;.-------_.
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rão, se estiverem disj')Ostas Il admiti.lo,tante pode exi;rlr que o possuidor dêsse EmolumCIltos. de •••• , .
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• que saem dopais ou aos que a êle
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· estrangeiro.' qU
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