	Em todos os casos, procure rapidamente
uma associação ou um advogado
É muito importante compreender e veri-
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ficar a exatidão dos conteúdos dos processos verbais e das decisões.
Você jamais será obrigado a assiná-los.

O que se deve fazer nos casos
de pedido de regularização
ou detenção?

No Centro de Retenção Administrativa

Na sua chegada ao centro, você pode:
Contactar seu advogado escolhido ou
designado, consulado do seu país para
apoio nas suas solicitações administrativas e a pessoa que poderá entregar
seu dossiê.
Recorrer contra a decisão de expulsão
com a ajuda de um advogado ou associação de ajuda ao exercício dos direitos
em retenção. Você pode enviar esse
recurso ao tribunal administrativo, solicitando ao responsável de registro do
centro, que deve se encarregar de enviar
com urgência.

Fazer um pedido de asilo (ou reexame)
nos 5 primeiros dias no centro de retenção.
Solicitar um Mediador Social que poderá
lhe ajudar com apoio psicológico e
contactar sua família, comprar recargas
de telefone, lhe entregar seu dinheiro e
suas bagagens
Ver o Serviço Médico para um eventual
problema de saúde
Receber visitas

➔ Peça para ver a Associação de ajuda ao exercício dos direitos,
que lhe explicará sua situação administrativa e lhe ajudará.

➔

Contatos úteis dentro dos Centro de Retenção

Na Guiana : 06 94 45 64 58 /
05 94 28 02 61 (La Cimade)

Na Reunião :
06 92 24 44 05 (La Cimade)

Na Guadalupe : 06 94 24 74 44 /
05 90 46 14 21 (La Cimade)

Em Maiote :
02 69 60 80 99 (Solidarité Mayotte)
02 69 64 89 01 (Mlezi Maoré)

guyane@lacimade.org
guadeloupe@lacimade.org

www.lacimade.org

mayotte@lacimade.org
lareunion@lacimade.org

O Guia « Bons Reflexos »
aplica-se as especificidades nos Departamento Ultramarino
➜ de Guadalupe, Guiana, Maiote, São Bartolomeu e São Martinho
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Preparar seu dossiê

Guarde todos os documentos e cartas
que estão no seu nome e com datas,
elas servem como prova de sua presença em território francês.
Organize-os por ano: 2022 / 2021 / 2020 /
2019 / 2018....
Se você mudou de endereço, informe
todos os serviços administrativos.
As pessoas casadas/relação estável é
importante ter o mesmo endereço, assim
como também os filhos que vivem juntos.
Estes documentos podem provar :
Sua vida familiar:
• Provas da situação administrativas
dos membros de sua família (carta de
séjour, certidão de nascimento...)
• Situação de seus filhos e contribuição
para a educação (certidão de nascimento, histórico escolar, cartão de

vacinas, faturas e recibos de compras,
comprovantes de depósitos bancários,
atestação emitida pela CAF...)
Seu tempo de presença em território
francês (imposto, faturas, seguro social,
prescrição médicas...)
Sua residência ou residência em comum
com seu parceiro/a (atestação, faturas
de luz, água, seguro...)
Seu trabalho (salários, contrato de trabalho, promessas de emprego...)
Os problemas que você teria no seu país
e o pedido de asilo na França (cartas da
OFPRA e CNDA)
Os pedidos anteriores feito para prefeitura (cartas registradas, convocações,
cartas de respostas)

➔ Guarde sempre com você cópias dos principais documentos,
na sua casa ou na casa de algum amigo/a para que a pessoa
possa lhe entregar se for preciso..
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Realizar um pedido de Título de Séjour

EÉ muito importante procurar ajuda
de pessoas competentes no assunto:
• Advogados especializados em Direito
dos Estrangeiros
• Associação de ajuda as pessoas estrangeiras
• Organismos de justiça, conselhos de
acesso ao direito
• Assistente Social de sua cidade/bairro
É muito importante de preparar seu
dossiê e avaliar as chances de ter uma
resposta positiva, ao invés de aumentar

as decisões e respostas negativas, para
isso:
• Verificar a necessidade de aumentar
as provas de presença em território
francês;
•	Escolher qual o tipo de título de séjour
mais apropriado a sua situação (assalariado, vida familiar, saúde...).
Faça seu agendamento na prefeitura.
Se você não conseguir agendamento
para solicitar seu Título de Séjour, entre
em contato com um advogado.

➔ Envie os pedidos de agendamento e documentos para a prefeitura,
sempre com cartas registradas e notificação de entrega e guarde uma cópia.
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O que é uma #Obrigação
de deixar o território?”

É um documento da prefeitura que lhe
ordena deixar a França.
Várias decisões podem acompanhar
esse documento:
•	Uma interdição de retornar a territórios
franceses por vários anos; esta decisão impede seu retorno para França
e obter um Título de Séjour durante
esse período;
•	Um prazo para partir de forma volun
tária: a prefeitura lhe dar um prazo,
geralmente de 30 dias para você
organizar sua partida por seus próprios meios;
•	Uma convocação na sua residência:
sua expulsão é organizada assim que
possível pela polícia de fronteiras,
mas você é autorizado a ficar na sua
residência ou de algum próximo até o

•

dia de sua partida. Durante esse prazo,
você deve assinar regularmente um
registro no comissário de polícia.
	Este documento é entregue :
•	Em mãos próprias na prefeitura ou
por carta registrada seguido a um
pedido negado de título de séjour ou
pedido de asilo;
• No comissário de polícia ou aeroporto
seguido de um controle de identidade.
Se você não é de acordo com essa
decisão, você deve recorrer perante o
tribunal administrativo.
• Você tem 2 meses para recorrer apartir
do momento que é notificado, contate
imediatamente um advogado ou
associação que atua com Direito dos
estrangeiros
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Senão, você mesmo pode solicitar
ao tribunal ajuda jurídica acompanhado de uma cópia da decisão de
deixar o território francês, no prazo
de 2 meses. Um advogado será
d esignado gratuitamente para as
pessoas que não possuem meios
financeiros para pagar.

Recorrer da decisão ou solicitar um
advogado não impede a sua expulsão do
território francês.
Durante o processo, se você for convocado ao Tribunal Administrativo, é muito
importante de ir na audiência, pois não
há risco de prisão.

Em casos de controle pelas
Forças de Ordem

Elas podem verificar sua identidade
e seu direito de estar na França:
Sem um Título de Séjour válido, você
será levado aos postos de polícia e colocado em processo de « Detenção Administrativa » durante 24 horas máxima.
• Mostre os documentos que você
tem ou peça para alguém levá-los até
você;
• Se você acabou de chegar na França
para pedir asilo, fale a polícia e
explique os medos que você tem de
viver no seu país de origem;
• Dê um endereço no qual você pode ter
uma justificativa de residência (fatura
no seu nome, atestação, fatura e
copia de identidade da pessoa que
lhe abriga);
• É melhor responder as perguntas
dos policiais sobre sua identidade e
situação administrativa;
• Você tem direito a intérprete, advogado (escolhido por você ou designado) e consulta médica;
• Você tem direito de telefonar para
sua família, consulado, seu advogado

•

ou qualquer pessoa à sua escolha em
qualquer momento;
A Polícia não pode algemá-lo, apenas
se você resistir a retenção.

Se a polícia ter acesso a seu passaporte, ela pode lhe expulsar mais rápido
(menos de 24 horas).
No fim da detenção administrativa, a
polícia pode:
• Constatar seu direito de estar na
França e lhe liberar;
• Constatar que você tem uma Obrigação de Deixar o Território francês ainda válida e lhe expulsar diretamente
ou levar ao Centro de Retenção para
organizar sua deportação;
•	Entregar uma obrigação de deixar o
território no prazo de 30 dias e liberar
em seguida;
• 	Entregar uma obrigação de deixar
o território sem prazo e lhe expulsar
diretamente ou levar ao centro de
retenção para organizar sua deportação.

