
 052ª JSM – JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE PINDAMONHANGABA 

 
 

 

A Junta de Serviço Militar de Pindamonhangaba  está 

subordinada a 8ª Delegacia de Serviço Militar/4ª CSM,  

Prestando serviços administrativos ao Exército 

Brasileiro e é um órgão mantido pela Prefeitura. 

O órgão tem como funções o alistamento militar, 

emissão de documentos pertinentes ao Exército 

Brasileiro e regularização da situação militar. 

Além disso, a Junta de Serviço Militar participa da 

seleção para a prestação do serviço militar obrigatório 

e realiza outros serviços tais como: adiamento de 

incorporação, isenção, eximição do serviço militar, 

serviço alternativo ao serviço militar, recusa, 

reaquisição de direitos políticos, transferência de forças armadas e reabilitação. 
 

ALISTAMENTO: 

O alistamento militar deve ser realizado nos primeiros seis meses (1º dia útil de janeiro ao último 

dia útil de junho) do ano em que o brasileiro completar 18 (dezoito) anos de idade. 

 

Documentos Necessários: 

 certidão de nascimento; 

 documento de identidade (RG);  

MAIS INFORMAÇÕES 

Telefone: 
(12) 3648-1070 
 
Atendimento ao Público:  
De segunda a sexta-feira das 08h30 
às 11h00 e das 14h00 às 16h30 
 
Endereço:  
Av. Albuquerque Lins, 138 - São 
Benedito, CEP: 12410-030 
 

E-mail:  eb4csm052jsm@gmail.com 

Fachada do Prédio onde funciona a Junta Militar  - CASP 

mailto:eb4csm052jsm@gmail.com


 comprovante de residência ou declaração firmada pelo alistando ou por procurador  bastante; 

 CPF;  

 Declaração Escolar; 

 01 (uma) fotografia 3x4 (recente, de frente e sem retoques). 

(No caso de brasileiro naturalizado ou por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de opção); 

 

Conforme a Lei 12.037, de 1º de outubro de 2009, podem ser aceitos como documento de identidade (todos dentro de sua 

validade): carteira de identidade; carteira de trabalho; passaporte; carteira de identificação func ional; outro documento público 

que permita a identificação do alistado. 

 

Para maiores informações sobre o Serviço Militar acesse:  
 

http://dsm.dgp.eb.mil.br/index.php/2013-01-16-18-59-47/servico-militar 

www.eb.mil.br/web/ingresso/ 

www.espcex.ensino.eb.br  

www.ime.eb.br  

www.esfcex.ensino.eb.br 

www.essex.ensino.eb.br 

 
 

Soldados em solenidade em Pindamonhangaba 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12037.htm
http://dsm.dgp.eb.mil.br/index.php/2013-01-16-18-59-47/servico-militar
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/
file:///C:/Users/cmcamargo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/6IXIDFJ8/www.espcex.ensino.eb.br 
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