ESTÁGIO II
PRÁTICA JURÍDICA IV – PENAL
8º PERIODO
TRABALHO SIMULADO
ELABORAÇÃO DE UMA PEÇA COM PESQUISA JURISPRUDENCIAL

DATAS
23/03/2017

ROTEIRO DE ATIVIDADE
O professor orientador ficará responsável pela apresentação da casuística. O aluno terá que
elaborar a peça jurídica pertinente à casuística proposta pelo orientador. O acadêmico
deverá também realizar uma pesquisa jurisprudencial sobre o assunto, e juntar na petição
as ementas de no mínimo dois acórdãos referendando o posicionamento de direito.

AVALIAÇÃO
O aproveitamento será medido pela peça prática apresentada, e será apreciado pelo
Professor Orientador e avaliado em 10 (dez) horas-ponto.

Casuística:
Mônica, atrasada para importante compromisso profissional, dirige seu carro bastante
preocupada, mas respeitando os limites de velocidade. Em uma via de mão dupla, Mônica
decide ultrapassar o carro à sua frente, o qual estava abaixo da velocidade permitida. Para
realizar a referida manobra, entretanto, Mônica não liga a respectiva seta luminosa
sinalizadora do veículo e, no momento da ultrapassagem, vem a atingir Pedro, motociclista
que, em alta velocidade, conduzia sua moto no sentido oposto da via. Não obstante a
presteza no socorro que veio após o chamado da própria Mônica e das demais
testemunhas, Pedro falece em razão dos ferimentos sofridos pela colisão. Instaurado o
respectivo inquérito policial, após o curso das investigações, o Ministério Público decide
oferecer denúncia contra Mônica, imputando-lhe a prática do delito de homicídio doloso
simples, na modalidade dolo eventual (Art. 121 c/c Art. 18, I parte final, ambos do CP).
Argumentou o ilustre membro do Parquet a imprevisão de Mônica acerca do resultado que
poderia causar ao não ligar a seta do veículo para realizar a ultrapassagem, além de não
atentar para o trânsito em sentido contrário. A denúncia foi recebida pelo juiz competente e
todos os atos processuais exigidos em lei foram regularmente praticados. Finda a instrução
probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar
Mônica pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Mônica é intimado da
referida decisão em 03 de março de 2017 (sexta-feira). Atento ao caso apresentado e tendo
como base apenas os elementos fornecidos, elabore o recurso cabível e date-o com o
último dia do prazo para a interposição.
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