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O tema que vai ser abordado no artigo científico apresentado a matéria de 
metodologia de pesquisa, é o Crime Passional tema de grande importância para o 
Direito, bem como para a psicologia. O ser humano tem como base as suas ações, 
na maioria das vezes, a emoção como estímulo e com isso temos diversos casos de 
crimes passionais, e essas emoções estão ligadas diretamente a psicologia, que 
analisa justamente o estado psicológico dos indivíduos e suas diversas reações. O 
Crime Passional é o ato de se cometer algum tipo de ato ilícito, guiado por fortes 
emoções, paixões, estados psíquicos deturpados, etc. Os criminosos passionais têm 
características psicológicas diferenciada das demais pessoas que compõe a 
sociedade, agindo, na maioria das vezes, de maneira egoísta, a ponto de tirar a vida 
de outra pessoa. O crime passional é classificado como crime privilegiado, tendo 
uma diminuição da pena do indivíduo previsto no art. 121 §1º do CP (Código Penal). 
Esse artigo tem como objetivo apresentar algumas definições e características de 
crimes e criminosos passionais, bem como, a maneira desses criminosos agir e se 
relacionar ante a sociedade atual, relevando sempre a relação do tema com o 
Direito, e como esses crimes são julgados. Conclui-se que o crime passional é 
julgado de maneira particular e subjetiva, de modo que seja considerado as 
situações e as emoções dos envolvidos, mas sempre aliando a particularidade 
desses casos, com a justiça. Esses crimes ainda pairam sobre o Brasil, e 
argumentos de defesas aos criminosos variam de eficientes a ineficientes, tendo, 
cada órgão, sua jurisprudência. 
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