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Os crimes passionais ocorrem com frequência no Brasil, vitimando centenas de 
pessoas diariamente, sendo a maioria mulheres, segundo dados levantados. De 
acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, nos casos registrados, 
75% são mulheres, e 68% dessas afirmam ser o parceiro o agressor. Observa-se 
ainda que alguns casos parecem ser premeditados, mesmo sendo caracterizados 
como passionais. Portanto, o presente trabalho trata do homicídio privilegiado nos 
crimes passionais. O objetivo geral da presente pesquisa é compreender os fatores 
envolvidos no comportamento de criminosos passionais, a visão do direito sobre o 
assunto e o homicídio privilegiado. Os objetivos específicos pretendem compreender 
as características do crime e criminoso passional, compreender como esse tipo de 
crime é visto pelo direito e discutir as diferenças entre os crimes passionais e os 
crimes comuns. Para tanto, o método adotado é o hipotético-dedutivo, com o 
referencial teórico comportamentalista e as técnicas de pesquisa legislativas, 
doutrinárias e estudo de caso. Espera-se obter ao fim do trabalho conhecimento do 
tema e resposta para tantas dúvidas como o problema de pesquisa: é justo o crime 
passional ser considerado um homicídio privilegiado já que aparenta ser 
premeditado? A esta altura, os objetivos foram parcialmente atingidos, sem o 
aprofundamento esperado. 
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