Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR/2017)
Todos os Reservistas que afastaram do serviço ativo do Exército, no período de 1º DEZ
2012 a 30 NOV 2017, estão Convocados por ordem do Sr. Comandante do Exército, a
apresentarem-se no EXAR/17, em uma Organização Militar (cidadão com pendências ou
se for o último ano de apresentação) ou pela Internet (cidadão sem pendências, da 1ª até a
4ª apresentação). Tal convocação é obrigatório e, exclusivamente para fins de treinamento,
visando atualização de dados cadastrais.
O Exercício de Apresentação da Reserva, está de acordo com § único, Art.19, da Lei do
Serviço Militar (Lei n.º 4.375 de 17 Ago 64) e poderá ser realizado pela internete ou
presencial.
Periodo para fazer a apresentação no EXAR
1 - Presencial: somente no período de 11 a 14 de dezembro de 2017 (de segunda a quintafeira), de 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 16:30 horas, em uma Organização Militar.
2 - Pela Internet: sem multa, no periodo de 01 de dezembro 2017 a 31 de janeiro 2018,
acessando o EXARNET (www.exarnet.eb.mil.br) ou qualquer época do ano diferente do
período citado, porém, incorrerão em multas previsto na LSM e seu regulamento.
CLASSES DE RESERVISTAS QUE PODERÃO REALIZAR O EXARNET:
1 - Oficiais e praças de carreira transferidos para a Reserva Remunerada;
2 - Oficiais demitidos do serviço ativo, sem perda do posto e patente;
3 - Oficiais e praças temporários licenciados no período estabelecido;
4 - Oficiais e Aspirantes-a-Oficial R/2 concludentes de cursos realizados em Órgãos de
Formação da Reserva (CPOR/NPOR);
5 – Portadores de Certificados de Dispensa de Incorporação (CDI), classificados em
“Situação Especial”; e
6 - Reservistas de 1ª e 2ª Categoria, licenciados a partir de 1º dezembro de 2012 até 30 de
novembro de 2017;
7 - Caso o cidadão não faça a apresentação regular dentro do período do EXAR, a mesma
pode ser feita em qualquer época do ano em um quartel das Forças Armadas, bastando
estar de posse do seu documento de situação militar. Nestes casos, de apresentação depois
do período normal, será cobrado multa conforme esta previsto na LSM e seu regulamento.
OBS: o último ano (5ª apresentação) será obrigatoriamente presencial e poderá ser feita
em qualquer Organização Militar do Exército.
Quem deve se apresentar no EXAR/2017
• Oficiais e Praças de carreira transferidos para a Reserva Remunerada, Oficiais demitidos
do Serviço ativo sem perda do posto e patente, Oficiais e Praças Temporários licenciados e
Reservistas de 1ª e 2ª Categoria, no período de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro
de 2017, inclusive;
• Aspirantes-a-oficial R/2 e Oficiais R/2 oriundo de Órgãos de Formação da Reserva
(CPOR/NPOR), que foram licenciados em 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de
2017, inclusive.

Como fazer a apresentação no EXAR
• Via internet: através do endereço www.exarnet.eb.mil.br.
• Caso não seja possível a efetivação da apresentação eletrônica por motivo de pendências,
o Reservista deverá dirigir-se a um posto de apresentação, em qualquer OM, levando o
documento de situação militar / Certificado, no período de 11 à 14 de dezembro de 2017.
• OBS: A apresentação via internet será somente para reservistas com apresentações em
dia. A última apresentação (5º ano), obrigatoriamente será presencial em um Órgão de
Serviço Militar.
• Presencial: apresente-se no Quartel onde você serviu ou qualquer Unidade do Exército.
• Se você mudou seu endereço para outra localidade, apresente-se em qualquer quartel do
Exército ou Junta de Serviço Militar mais próxima de sua nova residência e atualize seus
dados.
• Se você se encontra no exterior, apresente-se na Repartição Consular do Brasil, que é o
órgão executor do Serviço Militar no exterior. Antes de empreender viagem para o
exterior, os brasileiros (Reservistas ou não) deverão verificar a sua situação perante o
Serviço Militar.

Finalidades do EXAR
O Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR), realizado no período de 11 a 14 de
dezembro, tem como principais finalidades:
• praticar o mecanismo de convocação;
• avaliar a eficiência do Sistema de Mobilização;
• atualizar dados;
• cultivar o espírito cívico dos integrantes da Reserva; e
• consolidar os laços de solidariedade e camaradagem entre o pessoal da Ativa e da
Reserva.
Local de apresentação / informações
Escola de Sargentos das Armas (ESA);
Endereço: Av Sete de Setembro, nº 628, Centro – Três Corações – MG;
Horários: De 08:00 às 12:00 horas e de 13:30 às 16:30 horas (de segunda a quinta-feira);
Periodo: 11 a 14 de dezembro de 2017;
Tel Contato: (35) 3239-4246 ou http://www.esa.ensino.eb.br

"RESERVA DAS FORÇAS ARMADAS:
CONTINUA EM NOSSAS MÃOS".
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