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RESUMO  
 

O presente artigo trata, inicialmente, de um contexto histórico do crime passional, haja vista que apesar de ser 

algo em incidência nos dias de hoje, ainda tem toda uma conjectura do passado. Vem desde a época das eras 

coloniais onde a mulher era vista como objeto e que o homem tinha o direito de matá-la quando se sentisse 

traído. Daí nasceu a prática de matar em defesa da honra. Com o tempo, foram havendo os avanços feministas, 

haja vista que a mulher foi ganhando lugar na sociedade, perdendo essa característica de mercadoria que lhe 

era dada e passou a depender menos dos homens, mudando bastante o quadro que antes existia, haja vista que 

o homem perdeu o direito de matar, em decorrência de ter havido uma reforma do Código Penal, passando tais 

condutas a serem punidas. A Lei Maria da Penha também contribuiu bastante, haja vista que trouxe a mulher 

para uma nova realidade, protegendo-a. Também serão analisados os fatores endógenos que levam o indivíduo 

a delinquir, ou seja, os fatores internos e psicológicos do homem, tais como o ciúme, a emoção, a paixão e a 

honra. 

Palavras-chaves: Crime passional. Lei Maria da Penha. Código Penal. 

 

 

ABSTRACT  
 

This paper deals initially a historical context of the crime of passion, considering that despite being something 

in effect today, still have a whole conjecture in the past. Comes from the time of colonial eras where women 

were seen as objects and that the man had the right to kill her when he felt betrayed. Hence was born the 

practice of killing in defense of honor. Over time, there were feminist advances, given that the woman was 

earning place in society, losing this characteristic of merchandise that was given to him and began to rely less 

on men, changing the very framework that existed before, given that the man has lost the right to kill, as a 

result there has been a reform of the Penal Code, whereby such conduct to be punished. The Maria da Penha 

Law also contributed a lot, considering that brought the woman to a new reality, protecting her. Endogenous 

factors that lead an individual to commit a crime, ie, internal and psychological factors of man, such as jealousy, 

excitement, passion and honor will also be analyzed. 

Keyword: Crime of passion. Maria da Penha Law. Penal code. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O crime passional não teve seu inicio nos dias 

de hoje, apesar de ter agora maior incidência, mas o 

passado nos faz refletir sobre como essa pratica era 

comum e frequente nas sociedades mais antigas. O 

homem por ter uma espécie de posse em relação a 

sua companheira, acabava que pondo a sua honra 

acima de todo e qualquer preceito que viesse a existir 

no que se diz respeito a pratica de crime.  

Então querendo ou não tornou-se cada vez 

mais necessária a pratica de estudos que versassem 

sobre esse determinado tema, seja para entender 

como age tal individuo e seus aspectos, seja para 

compreender a aplicação da Lei Penal no que se diz 

respeito.  

Inicialmente procurou-se definir o crime 

passional desde sua etimologia da palavra, 

enquadrando-o tanto na literatura como na legislação 

pertencente.  

Em seguida, tratar de aspectos motivadores 

para causa de homicídios, dando ênfase à Era colonial, 

situação em que a mulher era tida como refém de 

seus próprios maridos, e porque não chamar de donos, 

haja vista que as mesmas era tidas como objetos.  

Ainda nesse sentido buscou-se o estudo dos avanços 

da mulher na sociedade e a construção desse novo 

quadro que torna-a mais protegida, como é o caso da 

criação da Lei 11.340/06. 

Também foram analisados os aspectos que 

levam o homem a delinquir mais que a mulher: a 

hierarquia masculina, a ascensão econômica da 

mulher e a sua fragilidade física.  

Todos os pontos supra mencionados é que 

formulam o corpo deste artigo, fazendo nascer no 

meio social mais um trabalho instigador ao estudo 

nesse vasto campo que é a criminologia passional e 

suas peculiaridades.  

 

2.  DEFINIÇÃO DE CRIME PASSIONAL  
 

Antes de dar inicio à abordagem temática faz-

se necessário a definição do que vem a ser crime 

passional tanto do ponto de vista etimológico das 

palavras como no sentido mais amplo e doutrinário.  

Conforme o Dicionário Jurídico, de Plácido e 

Silva (2012, p.586), crime deriva do latim crimen 

(acusação, queixa, agravo, injuria). Significa “toda ação 

cometida com dolo, ou infração contraria aos 

costumes, à moral e à lei, que é legalmente punida ou 

reprovada pela consciência”.  

Ainda de acordo com Plácido e Silva (2012, p. 

326), “passional” é o vocábulo empregado na 

terminologia jurídica, especialmente do Direito Penal, 

para designar o que “se faz por paixão”, isto é, por 

uma exaltação ou irreflexão, consequente de um 

amor desmedido. Já o vocábulo “paixão”, exprime o 

que é contrário à ação, sendo vulgarmente tido como 

“todo fenômeno passivo da alma; emoção que tem um 

móvel sexual e por protagonistas um homem e uma 

mulher” (SILVA, 2012, p. 309). 

Partindo para o meio doutrinário, tem-se na 

concepção de Luiza Nagib Eluf (2002, p.11) que “o 

crime passional é decorrente de uma paixão 

embasada no ódio, na possessividade, no ciúme 

desprezível, na vingança, no sentimento de frustração 

aliado à prepotência, na mistura de desejo sexual 

frustrado com rancor”. Na visão da autora, o delito 

passional é de natureza psicológica uma vez que a 

paixão desvairada transforma a mente humana.  

 

3. ASPECTOS HISTORICOS DOS CRIMES 

PASSIONAIS  
 

3.1 Condição da mulher na era colonial e a 

evolução da legislação penal  
 

Segundo Eluf (2003, p. 162), na época do Brasil 

colônia a lei em vigência era Portuguesa, a qual trazia 

o direito ao homem de matar a mulher e seu amante, 

quando estes eram surpreendidos em adultério.  

Em sintonia, o Código de 1980 que já possuía 

reflexos republicanos, como traz Eluf (2003, p.162):  

 
[...] deixava de considerar crime o homicídio 

praticado sob estado de total perturbação dos 

sentidos e da inteligência. Entendia que 

determinados estados emocionais, como aqueles 

gerados pela descoberta do adultério da mulher, 

seriam tão intensos que o marido poderia 

experimentar uma insanidade momentânea. Nesse 

caso, não teria responsabilidade sobre seus atos e 

não sofreria condenação criminal.  

 

Em vigor até hoje, o Código Penal de 1940 

eliminou essas tais excludentes de ilicitude as quais 

se referia o código de 1980, bem como já citadas, a 

pertubação dos sentidos e da inteligência de tal modo 

que não enxergava mais como impunes aqueles que 

cometiam crimes passionais. E mais, trouxe uma 

categoria de crime até então não vista, chamada de 

“homicídio privilegiado”. Dessa forma, o assassino 

passional não permaneceria mais impune, mas 

passara a ser condenado em pena menor do que 

aquele que cometia o homicídio simples. Porém, a 

população nessa década ainda eivada de machismo e 

vendo a mulher como um mero objeto, defendia que 

sim, o homem após ser traído deveria matar.  

O art. 28 do então Código Penal brasileiro em 

vigor aduz que: Não excluem a imputabilidade penal: 

I – a emoção ou a paixão; [...] 
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Muito embora os artigos 65, III, “c”, e 121, § 1º, 

do CP trouxessem em seu texto legal a garantia de 

que em tais casos a pena pudesse ser atenuada, os 

advogados de defesa não recepcionaram o art. 28, 

haja vista que, buscavam de modo maior, a absolvição 

dos seus clientes. Foi aí, então, que nasceu a tese da 

“legitima defesa da honra” a qual os jurados 

facilmente se convenciam e a aceitavam para que 

fosse perdoado o ato cometido, tendo em vista que a 

sociedade da época ainda estava impregnada de um 

senso machista.  

 

3.2 Evolução cultural: avanço feminino 
 

O machismo aflorado sempre foi um grande 

aliado dos crimes passionais. O homem, ao ver a 

mulher como objeto, usava da ideia de posse para 

defender seu interesse de mantê-la somente 

servindo-o, tanto nas situações domésticas quando 

estas deveriam ter total controle do lar e dos filhos 

somente, quanto no próprio relacionamento onde a 

mulher era tida apenas como uma “máquina” 

reprodutora e de saciar os prazeres sexuais 

masculinos. Os casamentos nada mais eram que 

contratos que envolviam interesses patrimoniais e, 

por vezes, políticos.  

Hoje, em situação diferente, a mulher exerce 

seus plenos direitos de cidadã e isso por conta da 

revolução feminista ocorrida no século XX. Porém, 

nem todo avanço consegue apagar e pouco menos 

esconder as marcas mais cruéis de anos de 

discriminação: a violência. E tudo isto porque o 

homem até nos dias atuais não perdeu a infeliz 

ideologia de ser superior, e de se sentir proprietário, 

visão totalmente equivocada e que o assegura um 

falso direito de fazer uso da força física e de 

superioridade dentro do lar.  

Contudo, as conquistas femininas nas ultimas 

décadas, aliadas às revoluções de emancipação, aos 

avanços da medicina, dentre muitos outros, pintam 

hoje um novo quadro e traz uma nova concepção de 

família, deixando de lado aquela patriarcal e dando 

lugar a uma mais igualitária, em que homens e 

mulheres possuem mesmo direito assegurados 

constitucionalmente.  

 

3.3 LEI 11.340/06 (Lei Maria da Penha) 
 

A lei 11.340/06, também conhecida como lei 

Maria da Penha, nasceu em 07 de agosto de 2006 e 

leva esse nome em homenagem à Maria da Penha 

Maia Fernandes que foi intensamente agredida pelo 

marido durante seis anos e que por conta de tais 

agressões chegou a ficar tetraplégica (REGRAD, 2009, 

p. 129-130). 

Tendo em vista que os principais casos de 

homicídio passional incidem no meio familiar e tem 

como vítima a mulher, nada mais relevante do que 

fazer um estudo sobre os avanços trazidos por esse 

texto legislativo, tendo como primordial e mais 

importante, o aumento do rigor quando se trata de 

punições em decorrência das agressões cometidas 

contra a mulher em seio domestico. Com esta lei 

nasceu a permissão para que o agressor passasse a 

ser preso em flagrante ou que tenha sua prisão 

preventiva decretada, não podendo ser punido apenas 

com penas alternativas.  

Outra característica importante do referido 

diploma legal é que ao conceituar os tipos de 

violência, ele conseguiu abranger não tão somente a 

violência física, quando é atingida a integridade ou 

saúde corporal da mulher, mas traz também a 

agressão moral, patrimonial e psicológica, tornando 

mais amplo ainda tal conceito. Cabe ressaltar também 

que a referida lei ainda tutela a relação sexual 

indesejada, ocasião em que inclui as ações que 

forçam a mulher ao matrimonio, gravidez, aborto ou 

prostituição.  

Por fim, ainda traz de forma inédita o 

reconhecimento de que a agressão pode ocorrer por 

pessoas do mesmo sexo, como é caso de 

relacionamentos homossexuais. Dessa forma, fica 

evidenciado que somente a mulher atuará como 

sujeito passivo das agressões, mas que o sujeito ativo 

poderá ser qualquer pessoa, desde que atue no 

condão doméstico/familiar.  

Muitos são os benefícios trazidos pela lei 

“Maria da Penha”. Dentre todos citados, ainda cabe 

destaque às medidas protetivas que podem ser 

aplicadas a partir do momento em que a vítima 

procura a autoridade policial, o que vem trazendo 

mais conforto para mulher denunciar o agressor, 

principalmente porque entre muitas outras medidas, 

uma delas é a determinação de que o mesmo seja 

afastado do lar; a determinação de distanciamento 

físico; e a solicitação de pensão alimentícia, que aqui 

cabe salientar, é de suma importância, pois, durante 

muito tempo, as mulheres viram-se presas às 

situações mais diversas de violência por dependerem 

economicamente de seus maridos agressores, ao 

passo em que agora ela pode requerer o seu 

afastamento e eventual pensão para ajuda no 

sustento familiar, tornando-a mais encorajada.  

Em meio a tantas coisas boas trazidas pela lei, 

há de se falar na grande dificuldade encontrada hoje 

pelo judiciário para lidar com os mais diversos casos e 

para sua devida aplicação. Nas comarcas em que não 

existe uma vara especializada para tratar desses 

assuntos, as varas criminais assumem tamanha 

responsabilidade e tornam-se assoberbadas, o que 

causa uma certa ineficácia jurídica.  
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Por fim, observa-se que mesmo diante de 

tantos avanços, a solução para esses problemas vai 

muito mais além do que uma sentença proferida pelo 

juiz. Requer, acima de tudo, conscientização, zelo, 

respeito e, principalmente, afeto verdadeiro, o que 

conduz à igualdade e põe fim a tanta violência hoje 

encontrada.  

 

4. ASPECTOS GERAIS DO DELITO 

PASSIONAL  
 

4.1 Predisposição endógena que leva o 

indivíduo a delinquir 
 

Tratar de fatores endógenos significa procurar 

meios internos que levam o individuo a delinquir, 

motivos a principio psicológicos, sejam eles 

instigados por um fato momentâneo ou que já 

acompanham o delinquente por muito tempo antes.  

O criminoso passional quase sempre age por 

impulso, por existir ou não algo lhe faça se sentir 

ferido, que abale seus princípios e sua honra. Cesar 

Lombroso, grande pesquisador e adepto à Escola 

Positivista no estudo da Criminologia, determinou 

através de aspectos bio-psicologicos a personalidade 

do criminoso passional, para ele não há anormalidade 

na sua constituição. Porem existe um ponto que o 

distingue dos demais criminosos, os passionais são de 

uma excitabilidade exagerada e afetividade excessiva. 

(LOMBROSO, 1885-1909) 

Esse tipo de criminoso nos remete a ideia de 

um narcisista, que pensa apenas em si, que vislumbra 

ser exaltado e que ao passo em que é traído ou 

abandonado, reage violentamente. 

 

4.2 Pontos motivadores à delinquência 

passional 
 

Não se pode tratar de crimes passionais sem 

que se fale dos motivos que o cercam, cada pratica 

delituosa possui elementos e circunstancias que 

desencadeiam o resultado, no homicídio passional 

não é diferente, muitas podem ser as razões pelas 

quais o individuo comente tal fato, dentre elas estão: 

a infidelidade e por consequência a honra, o ciúme, o 

amor e a paixão.  

É evidente a aversão que a sociedade tem com 

relação à infidelidade, muitas vezes nem mesmo pelo 

que isso vem significar no relacionamento a dois, mas 

pela repercussão que isso possa ter no meio social, é 

ai que se passa a tratar de honra, pois o que se sente 

traído busca recuperar seu reconhecimento social e a 

autoestima que ele julga ter perdido, fazendo isso a 

qualquer preço.  

Por outro lado, encontra-se no ciúme outro 

grande fator no estudo dos crimes passionais e suas 

razões, entende-se que até por próprio instinto de 

sobrevivência o ser humano tem em si certo egoísmo, 

exclusividade, propriedade e isso acaba que se 

estendendo aos relacionamentos amorosos e 

nascendo o que se conhece como ciúme.  

Segundo Luiza Nagib Eluf (2002, p. 114), há 

quem diga que não exista amor sem ciúme. Porem o 

ciúme que leva ao homicídio passional é não afetuoso 

como o de um amor saudável.  

O que a autora quer dizer é que o homem 

embutido nesse sentimento de ciúme e enraivecido, 

pode facilmente vir a cometer um delito, mas que 

nele não haverá expressão de afeto e amor, não 

passando de um ato movido pelo desejo de posse e 

ódio.  

Por fim, os sentimentos de amor e paixão que 

por vezes se confundem em suas definições ou até 

mesmo no modo de sentir, mas que acabam 

deliberando também essa espécie de mola percussora 

para pratica de fatos passionais.  

O amor é um sentimento sublime, que não 

deve trazer destruição e que tem como característica 

principal, querer o bem da pessoa amada. Por outro 

lado a paixão é um sentimento arrebatador, eufórico, 

agitado, que por algumas vezes traz esse tão falado 

desequilíbrio emocional no qual enfraquece o 

individuo e o deixa imune a fatos ou situações que 

possa feri-lo e que acabam levando o mesmo a 

cometer atos fora do comum, como matar.  

 

4.3 Homens atigem maiores índices de 

delinquência passional  
 

Diante de todo esse contexto e tendo em vista 

que o maior índice de crimes passionais é cometido 

por homens é que se chega à conclusão de que nada 

mais é do que uma herança sociocultural trazida 

desde as eras mais remotas em que a mulher vivia 

sempre submetida aos homens, aos seus interesses e 

objetivos, o que de fato a tornava inferior e 

dependente. Ao homem tinha-se a imagem de um ser 

forte, de coragem e com uma honra a ser protegida, o 

patriarcalismo criou entre os gêneros masculino e 

feminino certa desigualdade e pôs a mulher em uma 

situação de subalterna. Visando todos esses aspectos 

é que o homem atual carrega consigo a ideia de que 

ainda nos dias de hoje a mulher seja um objeto e que 

por ela exerce um sentimento de posse, e é ai que se 

pode enxergar e traçar os grandes motivos para o 

cometimento de crimes passionais.  

Porém, com a evolução das sociedades e maior 

participação da mulher, passo em que elas se tornam 

mais independentes, observa-se que gradativamente, 
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os índices de homicídios praticados por elas crescem, 

assim como os homens, também movidas pelo 

inconformismo do fim de uma relação, partem para a 

pratica de um ato fatal, matar. De fato há uma grande 

diferença apenas na forma de praticar tais condutas, 

como dito, o homem expressa maior agressividade, 

tanto por fatores culturais como por fatores genéticos, 

já a mulher tende para uma iniciativa diferenciada, 

usando bem mais do seu intimo, de sua inteligência, 

do que da força bruta.  

Luiza Eluf, em entrevista dada à revista Claudia 

(2010, p.27) diz que “a mulher não mata por honra. 

Ela mata por motivos diferentes. Normalmente, para 

ficar com o dinheiro do marido, para receber um 

seguro dele”. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo permitiu evidenciar que os crimes 

passionais são hoje uma herança de uma sociedade 

machista, que em seus diplomas legais chegavam a 

garantir ao homem o direito de ceifar vidas quando 

sua honra era atacada. Encontra-se um passado em 

que a mulher não tinha nenhum valor, e que no seu 

companheiro nascia um sentimento de “propriedade” 

sobre ela, o que nos dias atuais chega a ser uma 

afronta – apesar de ainda existirem casos –  haja que 

são notórios os avanços femininos, em que a 

dependência marital perde espaço para um ambiente 

em que a mulher conquista sua própria carreira 

profissional, independência financeira e liberdade de 

expressão.  

 Olhar para um assassino já é de fato algo que 

causa repudio, e quando este é passional, faz com que 

esse sentimento de revolta e comoção aflore-se ainda 

mais no meio em que se vive pois é como se estivesse 

remetendo tudo aquilo a um histórico de casos 

brutais, covardes, e sem o mínimo de amor, já que é 

dele e da paixão que tanto se fala. Quando alguém 

impelido pelos fatos e circunstâncias do momento 

age a ponto de retirar a vida de outro, o ultimo 

sentimento que pode passar pela cabeça de quem 

enxerga tudo aquilo, é o de amor, é clássica a frase 

que diz que “quem ama cuida.” E de fato sim, amor é 

um sentimento sublime, engrandecedor, puro e belo, 

não há que se justificar um ato tão cruel e frio como o 

de matar alguém, usando-o.  

Do ponto de vista da paixão, em que pese ser 

um sentimento doentio, desde que em demasia, ainda 

assim não deve ser vista como fator para perdoar ou 

absolver um criminoso passional, servindo apenas 

para explicar tais condutas cometidas. E não restam 

duvidas de que em todas as situações de crimes 

passionais existiam as possibilidades de se resolver 

tudo de forma sensata, mas o ser humano por ter 

aflorado seu instinto animal e porque não dizer, 

irracional, acaba que por cometer uma tragédia e 

desencadear inúmeras outras.  

Por fim, resta concluir que mesmo em meio a 

tantos avanços sociais e conquistas da mulher, 

mesmo em face de reformas legislativas, o crime 

passional ainda estampa as paginas dos jornais, e não 

basta que o poder publico tome medidas, é preciso 

que homens e mulheres conscientizem-se de que 

afeto e respeito mútuo levam a um caminho inverso à 

violência. 
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