ANEXO I
Modelo em formato único para:
Certificado de Alistamento Militar (CAM);
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), inclusive situação especial;
Certificado de Isenção (CI);
Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar Obrigatório;
Certificado de Dispensa de Prestação do Serviço Alternativo (CDSA);
Certificado de Isenção do Serviço Alternativo;
Certificado de Recusa de Prestação do Serviço Alternativo; e
Certidão de Situação Militar (CSIT MIL) para militares que perderam o posto ou a
graduação.

1. Descrição dos campos do documento:
a. QR Code: endereço eletrônico codificado para acompanhamento da situação militar
do cidadão.
b. Brasão das Armas Nacionais.
c. Indica a validade do documento. Varia conforme a situação militar do cidadão e o tipo
de documento.
Exemplos:

- "31 de dezembro de 2018" para o CAM; ou
- "indeterminada" para os demais certificados.
d. Ministério da Defesa: responsável pela Direção Geral do Serviço Militar nas Forças
Armadas.
e. Descrição por extenso do nome do documento, conforme a situação militar.
Exemplos:
- CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR;
- CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO;
- CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO (SITUAÇÃO
ESPECIAL);
- CERTIFICADO DE ISENÇÃO;
- CERTIFICADO DE PRESTAÇÃO ALTERNATIVA AO SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO;
- CERTIFICADO DE DISPENSA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
ALTERNATIVO;
- CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO SERVIÇO ALTERNATIVO;
- CERTIFICADO DE RECUSA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ALTERNATIVO;
e
- CERTIDÃO DE SITUAÇÃO MILITAR.
f. Indica o número do Registro de Alistamento (RA) cadastrado no SERMILMOB.
g. Representa o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) inscrito na Receita Federal.
h. Nome do titular do documento.
i. Filiação do titular do documento.
j. Indica o local e a data de nascimento do titular do documento.
k. Descrição da situação militar do cidadão.
Exemplos:
- "Em dia com as obrigações militares até o prazo de validade", para o CAM;
- "Por ter sido incluído no excesso do contingente", para o CDI;
- "Por ter sido dispensado do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório em
__/__/__", para o CDSA;
- "Por ser operário/empregado de empresa (estabelecimento) industrial de interesse
militar, de transporte e de comunicações, relacionada com a Defesa Nacional", para o
CDI em Situação Especial;
- "Por estar compreendido no número 1 do §3º do art. 165 do Regulamento da LSM",
para o CI; ou
- "Por ter sido excluído do Serviço Ativo do Exército em ____/____/____, por incidir
no art. 119 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, acarretando a perda de seu grau
hierárquico", para a CSIT MIL.
l. Apresenta informações e recomendações de interesse do usuário:
Exemplo:
- "Consulte a sua situação militar no sítio www.alistamento.eb.mil.br, para o CAM";

- "Válido com apresentação da carteira de identidade", para todos os certificados.
m. Exibe a situação das apresentações regulamentares. Esse campo será disponibilizado
pelo sistema somente ao cidadão que estiver dispensado em "situação especial".
n. Expressa a data de expedição do documento. Esse campo será disponibilizado pelo
sistema somente ao cidadão que estiver com seu documento militar definitivo.
o. Assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou física da
autoridade responsável pela expedição sobreposto pelo Selo Nacional. Esse campo será
disponibilizado pelo sistema somente ao cidadão que estiver com seu documento militar
definitivo.
p. Código hash: define a integridade e possibilita a autenticação do documento.
2. Características:
a. Documento nato-digital com preenchimento e impressão por computador,
preferencialmente em impressora laser ou dispositivo de impressão similar; e
b. Formato 20 cm de altura por 14 cm de largura.
3. Dispositivos de segurança:
a. QR code: endereço eletrônico codificado para acompanhamento da situação militar do
cidadão;
b. Código hash: define a integridade e possibilita a autenticação do documento; e
c. Assinatura digital, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, ou física da
autoridade responsável.

