
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do Pessoal de Fuzileiros

Navais (CPesFN), informa que tomou conhecimento, em 21/08, do questionamento do Blog

Jornalismo Imparcial a respeito da concessão de licença aos militares que irão concorrer a

cargos eletivos no pleito municipal de 2020, a ser realizado a partir de 15 de novembro.

As Normas de Administração para o Pessoal da Marinha, combinadas com a nota do

Boletim de Ordens e Notícias (BONO) Especial nº 636, publicado em 20 de julho de 2020,

estão em consonância com o entendimento pacificado no Tribunal Superior Eleitoral quanto

ao momento no qual o militar deverá ser afastado de suas atividades.

A Licença  para  Candidatar-se  a  Cargo Eletivo  de  Natureza  Política  (LCCE)  é  o

afastamento temporário do serviço concedido ao militar da MB, alistável e elegível, para

candidatar-se a cargo eletivo. A LCCE será concedida ao militar que comprovar junto à sua

Organização  Militar  (OM)  que  o  pedido  de  registro  da  respectiva  candidatura  foi

apresentado ao tribunal competente.

Segundo  a  Cartilha  Registro  de  Candidatura,  publicada  pelo  Tribunal  Regional

Eleitoral  do  Rio  Janeiro,  os  militares  devem  se  afastar  de  suas  atividades  a  fim  de

adquirirem  condições  de  elegibilidade.  Para  comprovar  o  afastamento  (prova  de

desincompatibilização),  é  necessário entregar,  por ocasião da apresentação do pedido de



candidatura, documento assinado pelo candidato comunicando ao seu órgão ou entidade que

estará se afastando das atividades durante todo o período exigido pela lei.  Deve constar

carimbo de recebimento ou protocolo com data anterior ao início do período de afastamento.

Por  oportuno,  reitero  que  os  militares  da  MB estarão  autorizados  a  antecipar  o

afastamento de suas atividades logo após apresentarem, às suas OM, a formalização dos

respectivos pedidos de candidatura pelo Partido Político, devidamente protocolados no sítio

do TSE (http://www.tse.jus.br), ou mediante apresentação de documentos comprobatórios

dos  pedidos  de  registro  de  candidaturas  protocolados  no  tribunal  competente.

Cabe  ressaltar  que,  depois  de  cumpridas  as  exigências  acima  elencadas,  os

requerimentos  dos  militares  solicitando  Licença  para  Candidatar-se  a  Cargo  Eletivo  de

Natureza Política (LCCE) são atendidos por meio de Portaria do CPesFN. No caso em tela,

o requerimento do Suboficial José Bonifácio Bezerra Júnior deu entrada neste Comando em

19/08/2020  e  foi  deferido,  em 20/08/2020,  por  intermédio  da  Portaria  nº  646/2020  do

CPesFN.
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