
EMBAIXADA DA FRANÇA EM BRASÍLIA
SETOR DE VISTO

PEDIDO DE VISTO DE LONGA DURAÇÃO (superior a 3 meses)

VISITANTE (PACS)

Formulário e agendamento : www.ambafrance-br.org/vistos.

Taxa de visto: equivalente à 99 euros na moeda local.

O comparecimento pessoal é obrigatório para solicitar o visto. 

A apresentação da documentação completa não garante necessariamente a emissão do visto.

Documentos complementares podem ser solicitados caso seja necessário. 

O dossiê deverá conter 2 jogos de documento : original e cópia.

No prazo de no máximo três meses à partir da data de chegada na França, a pessoa interessada 
deve se apresentar no Office Français de l’Immigration et Intégration do seu local de residência.

Circunscrição : DF, GO, AC, AP, AM, PA, MT, RR, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, PI

1 1 formulário de pedido de visto de longa duração preenchido, datado e assinado.

2 Passaporte (emitido há menos de 10 anos, com validade mínima de 3 meses após a estadia
prevista na França e com + cópia das 3 primeiras páginas.

3 2 fotos recentes no formato 3,5 x 4,5.

4 Certidão de nascimento

5 Justificativa de residência no Brasil e comprovante de residência na França

6 Atestado recente de compromisso de PACS outorgado seja pelo setor consular que recebeu o
ato inicial, ou pelo “greffe” do tribunal de instância do lugar de nascimento ou do tribunal de
grande instância de Paris em caso de nascimento no exterior

7 Justificativas de nacionalidade francesa do companheiro:
- certidão de nascimento; e
- carteira de identidade francesa.

8 Justificativas de uma vida em comum por um período mínimo de um ano

9 Certidão negativa criminal 

10 Carta  de  motivação  e  declaração  de  que  não  exercerá  nenhuma atividade  profissional  na
França (feita de próprio punho, datada e assinada).

11 Carta de responsabilidade financeira do companheiro francês

12 Garantias financeiras suficientes para a estadia:
- última declaração de imposto de renda ;
- 3 últimos contracheques/folhas de pagamento/aposentadoria/etc ;

- extrato recentede de conta bancária 

13 Seguro de viagem e de repatriamento internacional, no valor mínimo de 30.000 euros para o
período de permanência na França (válido por 30 dias)

14 Para os estrangeiros residentes no território brasileiro, RNE ou visto válido.

http://www.ambafrance-br.org/vistos

