
CARTÃO MILITAR DE IDENTIFICAÇÃO PARA OFICIAIS DA 

RESERVA NÃO REMUNERADA (R/2) 
Portaria Normativa Nº 82/ GM – MD, de 1º de setembro de 2020, publicada no BE nº 38, de 18 de setembro de 2020 

 

a) Militares licenciados antes do ano de 2000 ou que ainda não estão cadastrados na 

BDCP (base de dados corporativa de pessoal) 

 

 Procurar o Encarregado de Pessoal (S/1) de qualquer OM de corpo de tropa, para fins 

de publicação em Boletim Interno e cadastramento no SiCaPEx (Sistema de 

Cadastramento de Pessoal do Exército). 

 Documentação necessária para inclusão no SiCaPEx (Sistema de Cadastramento de 

Pessoal do Exército) – Certidão de Nascimento ou Casamento, CPF, Carta Patente, 

Folha de Alterações e Certidão de Situação Militar. 

 

b) Militares licenciados após o ano de 2000 

 

 Caso haja alguma inconsistência ou informação a ser atualizada na BDCP (Base de 

Dados Corporativa de Pessoal), deverá apresentar o documento pertinente ao 

Encarregado de Pessoal (S/1) de qualquer OM de corpo de tropa, a fim de que seja 

atualizado seu cadastro no SiCaPEx (Sistema de Cadastramento de Pessoal do 

Exército). 

 

OBS:  

- O Aspirante a Oficial R/2 NÃO tem direito à expedição do Cartão Militar de 

Identificação, por não se encontrar no universo previsto no Decreto Nº 10.068, DE 16 DE 

OUTUBRO DE 2019. 

- O Oficial R/2 NÃO tem direito a descrição de “VÁLIDO COMO PORTE DE ARMA” 

no Cartão Militar de Identificação. (EB30-N-30-010). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 DOCUMENTAÇÃO 

 
1ª Identificação 

 Carta Patente; 
 Documento oficial de identificação civil; 
 Certificado de situação militar em dia 

com as obrigações militares; 
 Certidões de antecedentes criminais 

expedidas pela Justiça Federal, Justiça 
Militar da União e Tribunal de Justiça 
do Estado de residência do interessado; 

 Comprovante do recolhimento da taxa 
(GRU);  

 Comprovante de residência; e 
 Certidão de Nascimento/Casamento 

(com averbação de separação judicial ou 
divórcio, se for o caso, inclusive nos 
casos de união estável). 

2ª Identificação 
 Carta Patente; 
 Documento oficial de identificação 

civil; 
 Certificado de situação militar em 

dia com as obrigações militares; 
 Certidões de antecedentes criminais 

expedidas pela Justiça Federal, 
Justiça Militar da União e Tribunal 
de Justiça do Estado de residência 
do interessado; 

 Comprovante do recolhimento da 
taxa (GRU);  

 Comprovante de residência; e 
 Certidão de Nascimento/Casamento 

(com averbação de separação 
judicial ou divórcio, se for o caso, 
inclusive nos casos de união 
estável). 

  

Observações: 
1. Para a Identidade Militar com Chip, a 

foto é digital, sendo colhida durante o 
atendimento com traje paletó e 
gravata, a pose para a fotografia deve ser 
de frente, com os lábios cerrados, sem 
cobertura (chapéu, boné, etc). 

2. Não serão aceitas fotografias com 
adereços, colar, óculos de sol e brincos. 

3. A documentação a ser apresentada 
deverá ser a original, em perfeito estado, 
sem rasuras e legível, ou cópia 
autenticada nas mesmas condições 
exigidas para a documentação original. 
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