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NOTA SOBRE O EXAR-2022

O  Exercício  de  Apresentação  da  Reserva  (EXAR),  é  o  exercício  realizado
anualmente com o pessoal  da Reserva  da Marinha (RM),  desligado nos  últimos  cinco anos.  É
oportuno registrar que o EXAR é obrigatório tanto para os Militares da Reserva Remunerada (RM1)
quanto para os da Reserva não Remunerada (RM2). A apresentação de todos os Reservistas ocorre
no Serviço de Recrutamento Distrital (SRD) do Comando do 9º Distrito Naval, com o propósito de
atualizar cadastros/registros que serão utilizados quando ocorrer uma mobilização, de modo que os
reservistas devem portar comprovante de residência com Código de Endereçamento Postal (CEP)
atualizado no momento do atendimento.

Esse Exercício é intensificado, sobretudo, na Semana do Reservista, no período de 9 a 16 de
dezembro,  podendo  ser  efetuado,  presencialmente,  nos  Órgãos  do  Serviço  Militar  (OSM)   da
Marinha,  Exército ou Aeronáutica.  É possível,  também, participar  do EXAR-2022 por meio do
EXARNET (on-line) na rede mundial de computadores (Internet), no período de 1 de dezembro de
2022 a 31 de janeiro de 2023.   

Encontra-se  disponível,  na  página  do  Comando  do  9º Distrito  Naval
(https://www.marinha.mil.br/com9dn/)  e  nas  páginas  dos  demais  Distritos  Navais,  o  link
“EXARNET”, para a realização do EXAR pela internet, que poderá ser acessado pelos reservistas,
dispensando o comparecimento a uma OM. Ressalta-se que nos primeiros 4 anos a apresentação
pode  ser  realizada  pela  Internet,  enquanto  que  a  última,  no  quinto  ano,  é  obrigatoriamente
presencial. Em caso de opção pelo EXARNET, o militar/reservista entrará com as informações de
NIP/RA,  e  fará  as  alterações  necessárias  à  atualização.  Ao  término  do  preenchimento  das
informações requisitadas, o sistema emitirá um número de controle, o qual será o comprovante de
atualização do Reservista. Os Reservistas Navais deverão ainda comparecer a uma OM da Marinha
do Brasil, portando suas Cartas Patentes (Oficiais) ou seus Certificados de Reservistas (Praças),
com o número de controle emitido pelo sistema impresso, para aposição do visto de regularização
de sua situação militar.


