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PROCESSO Nº 34352/2020

ACÓRDÃO

B/M “CRISTO REI”. Queda na água do Sr. Osvaldo Batista dos Santos, provocando
a  sua  morte  por  afogamento,  sem  ocorrência  de  poluição  hídrica  ou  danos  materiais.  Causa
indeterminada. Arquivamento.

Vistos e relatados os presentes autos.

Tratam os autos do inquérito instaurado pela Capitania dos Portos do Amapá para
apurar a queda na água e consequente morte, do Sr. Osvaldo Batista dos Santos, que estava a bordo do
B/M “CRISTO REI”. O fato da navegação ocorreu no dia 1º de setembro de 2019, por volta das
22h30min, no rio Amazonas, estando a embarcação atracada no Píer do Igarapé da Fortaleza, Macapá,
AP.

Dos depoimentos colhidos e  documentos acostados extrai-se que,  na data  e hora
citadas acima, a embarcação estava atracada, fora de operação, pernoitando no Píer do Igarapé da
Fortaleza, localizado na margem esquerda do rio.

O  Sr.  Sebastião  Batista,  comandante  da  embarcação,  habilitado  na  categoria
Marinheiro Auxiliar de Convés, informou que o Sr. Osvaldo Batista dos Santos, 47 anos, era seu irmão
e não era tripulante do B/M “CRISTO REI”, mas sempre que possível ajudava na estiva de carga e
descarga.

O comandante da embarcação disse em seu depoimento que após realizar um passeio
náutico com alguns amigos, permaneceu a bordo do B/M “CRISTO REI” apenas com o seu irmão e
que juntos beberam duas latas de cerveja, cada um. Relatou ainda que foi dormir em uma rede, por
volta das 21h, e que seu irmão também teria atado uma rede para dormir. Porém, segundo informações
de um vigia de um barco, que estava atracado um pouco mais adiante, o irmão deixou a embarcação
para comprar bebida alcoólica e teria consumido quase toda garrafa de um litro. O citado vigia teria
dito ainda que, por volta das 22h, ouviu um barulho dentro d’água e com uma lanterna foi conferir o
motivo do barulho, tendo visualizado apenas um par de chinelos boiando. Esse vigia ligou para a
família do Sr. Sebastião Batista, que se deslocou até o barco, e o encontrou dormindo na rede, por volta
das 23h30min.

O corpo do Sr. Osvaldo Batista dos Santos foi encontrado nas proximidades do local
da  queda,  por  volta  das  04h da  madrugada  do  dia  03  de  setembro  de  2019,  por  familiares  que
realizavam buscas ao desaparecido. A vítima foi retirada do local pela Polícia Técnico-Científica do
Amapá, por volta das 05h30min.

Documentação de praxe anexada.

O Laudo de Exame Pericial (fls. 48/56) informou que a embarcação apresentava boas
condições de conservação e navegabilidade, com todos os equipamentos de navegação e máquinas
operando normalmente. Descreveu a sequência dos acontecimentos e relatou que não houve poluição
hídrica ou danos materiais. Relatou também que não há informações ou fatos que fundamente ter
havido algum tipo de desentendimento ou briga a bordo da embarcação e que não há indicação de ter
havido culpa ou dolo do Sr. Sebastião Batista, comandante da embarcação. Concluíram os peritos ser
indeterminada  a  causa  do  fato  da  navegação  ocorrido,  por  não  ter  sido possível  identificar  se  a
ocorrência em tela foi uma fatalidade de culpa exclusiva da vítima, em face do uso de um volume de



bebidas alcoólicas em quantidade considerada acima do normal, que pode o ter deixado em um estado
de embriaguez, com a diminuição de sua capacidade de raciocínio, discernimento, atenção, vigilância e
equilíbrio comprometidos, ou se foi motivada por uma outra causa ou circunstância, interna ou externa.

O Encarregado do IAFN (fls. 57/68), em igualdade de entendimento com os peritos,
concluiu também ser indeterminada a causa do fato da navegação em tela.

Os autos do inquérito foram encaminhados a este Tribunal e remetidos à PEM, que,
em face da carência de provas, opina pelo arquivamento do presente IAFN, por entender que não foi
possível  demonstrar  as causas e responsabilidades pelo fato da navegação relatado (Petição de nº
0000637).

Publicada nota para arquivamento. Prazos preclusos, sem a manifestação de possíveis
interessados, conforme certidão nº 0000637.

Portanto,  deve ser  deferido  o requerimento  da Procuradoria Especial da  Marinha
quanto ao arquivamento, uma vez que os elementos de prova constantes nos são insuficientes para
definir  com precisão a  causa determinante  da queda no  rio  do  Sr.  Osvaldo  Batista  dos  Santos  e
consequente óbito.

Assim,

ACORDAM os Juízes do Tribunal Marítimo, por unanimidade: a) quanto à natureza
e extensão do fato da navegação: queda na água do Sr. Osvaldo Batista dos Santos, provocando a sua
morte por afogamento,  sem ocorrência de poluição hídrica ou danos materiais;  b)  quanto à causa
determinante: não apurada com a devida precisão; e c) decisão: julgar o fato da navegação previsto no
artigo 15, alínea “e”, da Lei nº 2.180/54, como de origem indeterminada, mandando arquivar os autos,
conforme promoção da PEM.

Publique-se. Comunique-se. Registre-se.

Rio de Janeiro, RJ, em 10 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo David Gonçalves, Juiz, em 24/08/2021, às
16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por V Alte W P Lima Filho , Juiz Presidente, em
31/08/2021, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.marinha.mil.br/tm/processo-
eletronico informando o código verificador 0006350 e o código CRC A929BE42.
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