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Os crimes passionais são mais antigos do que podemos imaginar, ele atinge a 
sociedade há séculos e infelizmente sua motivação ainda é a mesma, o incontrolável 
ciúme desbravador promovido por um sentimento alucinador que é a paixão. Muitos 
dizeres populares parte do principio de que paixão é sinônimo do amor, mas como 
tal sentimento pode ser capaz de puxar o gatilho?! A paixão cega se tornando uma 
obsessão, uma doença que transparece por meio dos ciúmes que existe em todo e 
qualquer relacionamento auxiliados pelo sentimento de posse sobre o outro e a 
insegurança de perdê-lo ou de manchar sua honra, tirando do individuo sua inteira 
ou parcial capacidade de percepção do que seja certo ou errado, por esse motivo o 
individuo que comete o crime é chamado de criminoso de ocasião que é movido por 
uma paixão social. Na maioria dos casos a vitimas desses criminosos eram seus 
companheiros (as) ou ex companheiros (as) que foram infiéis ou de indícios de uma 
suposta traição  ou não respondiam as expectativas dos mesmos lhes causando um 
sentimento de rejeição incentivando ainda mais o sentimento de posse e 
automaticamente desencadeando a vingança na forma de ferir o outro para 
compensar sua insatisfação. O ciúme é um misto de sentimentos que com o passa 
do tempo pode se tornar nocivo de tal forma que não pode mais ser controlado 
podendo cometer atrocidades privando as pessoas de um simples e essencial 
privilégio que é viver. O objetivo deste é despertar nos leitores a procura e interesse 
no assunto e compartilhar opiniões sobre o mesmo alcançando resultados positivos 
ao levar informações importantes para o convívio social. 
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