TRIBUNAL DE GRANDE INSTÂNCIA DE CAIENA
TRIBUNAL DE APELAÇÃO DE CAIENA

FICHAS JURÍDICAS
TITRE DE SEJOUR
( AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA)
CÔNJUGE DE FRANCÊS/FRANCESA
Quais são as condições para obtenção de um “titre de séjour” na qualidade de cônjuge
de francês/francesa ?
Na qualidade de cônjuge de francês/francesa, é possível obter um “titre de séjour vie
privée et familiale » (autorização de residência temporária-vida privada e familiar) que
permite a permanência no território francês em situação legal.
Em todo o caso, o/a cônjuge deverá ter entrado de maneira legal no território francês.
Se o/a cônjuge estrangeiro (a) for titular de um “visa de long séjour” (visto de
longa duração) valendo como “titre de séjour” :
O visto vida privada e familiar é expedido no 2° ano de residência. Ele é entregue após o
vencimento do visto de longa duração ,valendo como “titre de séjour” de um ano.
Este visto é condicionado pela manutenção da vida em comum dos cônjuges (salvo
falecimento ou violências conjugais).
- Se o/a cônjuge não for titular de um visto de longa duração :
Na ausência de um visto de longa duração, o visto vida privada e familiar pode
excepcionalmente ser expedido como 1° visto.
Várias requisitos devem ser preenchidos para que o pedido seja aceito :
-








o casamento deve ter sido celebrado na França
o/a cônjuge deve ter conservado a nacionalidade francesa
a união não deve fazer parte de uma situação de poligamia
o/a cônjuge estrangeiro (a) deve ter entrado legalmente na França
a vida em comum deve ser ininterrupta desde o casamento
os cônjuges devem viver juntos no mínimo 6 meses na França.

- Se o/a cônjuge já for titular de um outro visto
O visto vida privada e familiar, pode ser acordado, após um outro visto (como o de
estudante, de trabalhador...), se o/a solicitante for titular de tal visto, quando ele/ela se casar
com um(a) francês (francesa).
Qual é o procedimento para pedir um “titre de séjour” na qualidade de cônjuge de
francês/francesa?
O procedimento é o mesmo que para qualquer carte de séjour « vie privée et familiale »
(autorização de residência temporária vida privada e familiar).
Ver ficha jurídica « Como obter um titre de séjour ? » e o site da Prefeitura da Guiana :
http://www.guyane.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-en-France/Titres-desejour/1ere-demande-de-titre-de-sejour2

Quais são as condições para obtenção da nacionalidade francesa na qualidade de
cônjuge de francês/francesa?
Um(a) estrangeiro (a) casado(a) com um (a) francês (francesa), pode pedir para tornar-se
francês (francesa) através de declaração, após quatro anos de casamento, à condição que a
vida em comum não tenha cessado.
CONDIÇÃO
-

ser casado com um francês ou uma francesa há 4 anos
ter sua residência habitual na França
estar em situação de residência legal na França
a vida em comum afetiva e material não tenha cessado desde o casamento

PROCEDIMENTO
O/A solicitante apresenta seu pedido de declaração de aquisição da nacionalidade francesa
com todos os documentos exigidos na prefeitura.
Uma enquete será efetuada pela prefeitura a fim de verificar a continuidade da vida em
comum, tanto afetiva quanto material entre os cônjuges, desde o casamento,
O procedimento pode levar até um ano, a contar da expedição do recibo de entrega da
documentação.
Em caso de recusa, o/a declarante dispõe de um prazo de 6 meses para contestar a decisão da
prefeitura no Tribunal de Grande Instância.
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
-

-

-

Documento de identidade do/da solicitante e de seu cônjuge francês /francesa
Um comprovante de residência em comum (conta de luz EDF, água, telefone,
imposto …)
Certidão de nascimento do/da solicitante
Certidão de casamento com menos de três meses
Declaração dos 2 cônjuges certificando que na data desta declaração, a vida em
comum tanto afetiva quanto material, não tenha cessado entre eles desde o
casamento.
Todos os documentos que comprovem a vida em comum entre os cônjuges desde
o casamento até o dia do pedido (ex : certidão de nascimento das crianças,
imposição fiscal conjunta, uma escritura de compra de um imóvel conjuntamente,
um contrato de aluguel conjunto e último comprovante de pagamento de aluguel
no nome dos 2 cônjuges, uma declaração de uma conta bancária conjunta ativada..)
Diploma ou declaração que prove um nível de conhecimento suficiente da língua
francesa
Uma certidão de antecedentes criminais, expedida por uma autoridade judiciária
ou administrativa competente do ou dos países onde ele/ela tenha residido ao
longo dos 10 últimos anos

