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DISCIPLINA OPTATIVA TEMÁTICA DA UNIVERSIDADE  
 

Título da Disciplina: Crimes de Violência Familiar e Doméstica contra a Mulher. 
Professor(a) Responsável (somente um): Mauricio Januzzi Santos 
Departamento: III – Penal, Processo Penal e Medicina Legal 
Faculdade:Direito 
E-mail para contato:mauriciojanuzzi@uol.com.br/mauricio@januzzi.adv.br 
Marcar com um X o número de créditos proposto para a disciplina apresentada (somente uma 
alternativa):  
(   ) 3 créditos (54 horas) 
( X  ) 2 créditos (38 horas) 

Modalidade:  ( x ) presencial                              (   ) híbrida                        (   ) online 
No caso de híbrida e online, indicar os recursos necessários: plataforma, materiais 
multimidiáticos, etc 
Marcar com um X o turno de oferecimento da disciplina apresentada (somente uma alternativa):  
Matutino ( x  ) 
2 créditos: 11h05 às 12h45 
3 créditos: 10h15 às 12h45 

Noturno ( x  ) 
2 créditos: 18h50 às 20h30  
3 créditos: 18h50 às 21h20 

 
EMENTA E OBJETIVOS. 
  

Visando à preparação do aluno para o exercício profissional, a Faculdade de Direito da 

PUC/SP disponibiliza a disciplina optativa, onde o acadêmico completará a carga horária 

exigida pelo curso. Nesta disciplina optativa, o aluno será motivado por meio da prática real 

forense a acompanhar as situações enfrentadas no dia-a-dia do Advogado, do Promotor de 

Justiça e do Juiz de Direito que o desafiam à proposição de soluções e à redação dos 

documentos (petições) adequados a cada caso concreto. Conforme possibilidade o aluno 

participará também de visitas monitoradas às delegacias de polícias, audiências em juízo 

criminal e ao Colégio Recursal, fazendo com que tenha a vivência e adquira experiência nas 

lides do mundo real forense na área do direito penal.  
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METODOLOGIA. Crimes de competência do Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher – Os crimes da Lei Maria da Penha/Violência Doméstica contra a 

mulher, embora sejam de menor potencial ofensivo são, em regra, de competência da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Possuem um rito 

procedimental próprio que se desenvolve junto ao Foro Regional do Butantã. O Aluno será 

motivado a, num caso real, dar orientação tanto para o autor como para a vítima (assistidos), 

acompanhando-os durante o processo judicial onde não se aplica os institutos 

despenalizadores, tais como: a transação penal e a suspensão condicional do processo. Para 

tanto o aluno participará das audiências perante a Vara da Violência Doméstica e Familiar 

contra a mulher do Fórum Regional do Butantã e de todo o acompanhamento processual 

(andamento forense) até decisão do Juízo, onde desempenhará as funções junto ao Professor – 

Advogado – Orientador, dentro do processo que será apresentado aos alunos sempre em caso 

real já aforado e em andamento. Para esta atividade o aluno contará com o apoio do Professor 

– Advogado – orientador que milita junto ao Fórum Regional do Butantã - Atividade está 

autorizada pela MM. Juíza de Direito Titular da Vara da Violência Doméstica contra a 

Mulher. 

 

AVALIAÇÃO – A avaliação será feita pelas visitas monitoradas na Delegacia de Defesa da 

Mulher – junto ao 93º Distrito Policial - Jaguaré, e nas visitas perante a Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional do Butantã. A elaboração de Peças 

também será avaliada bem como a participação no processo Real do caso perante a Vara de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Fórum Regional do Butantã, onde 

desempenhará as funções junto ao Professor – Advogado – Orientador, dentro do processo 

que será apresentado aos alunos sempre embasado em caso aforado e em pleno andamento ou 

então na impossibilidade de participação no processo Real, em Processo Simulado tomando 

por base um caso real já julgado. 

BIBLIOGRAFIA GERAL: 
Prática Forense Penal – Prof. Guilherme de Souza Nucci e Náila Cristina Ferreira Nucci, 
Editora Revista dos Tribunais; 
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Prática de Processo Penal –Prof. Fernando da Costa Tourinho Filho – Editora Saraiva; 
 
Prática Jurídica Penal – Prof. Valter Kenji Ishida, Editora Atlas; 
 
Código Penal e Processual Anotado –Professor Julio Fabbrini Mirabete e Renato Fabbrini 
Mirabete, Editora Atlas; 
 
Código Penal Comentado – Prof. Celso Delmanto, Roberto Delmanto, Roberto Delmaneto 
Junior e Fábio M. de Almeida Delmanto, Editora Renova. 
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