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O homicídio passional é aquele onde se mata pelo sentimento de paixão, é cometido 
através da forte influencia do sentimento de traição ou vingança. Esse tipo de crime 
cada vez mais tem se tornado comum. O objetivo geral deste projeto é a 
compreensão do homicídio passional de uma forma ampla e abrangente, tratando de 
alguns objetivos mais específicos a fim de entrar mais afundo no assunto abordado. 
O método cientifico utilizado para a elaboração da pesquisa foi o método indutivo. 
Esperamos que com este trabalho possamos, quanto ao método quantitativo, foram 
usados documentos como livros de doutrinadores do Direito, revistas eletrônicas, 
sites, artigos e qualquer outro tipo de estudo acadêmico sobre a temática, 
disponíveis em sites como SciELO, Google Acadêmico, o código penal brasileiro foi 
usado para a fundamentação jurídica. Neste artigo, vamos procurar entender tanto o 
aspecto criminal quanto no psíquico, teremos a possibilidade de  mostrar como 
agem os criminosos passionais, atraves de estudos e verificar a sua imputabilidade 
penal, não só no carater condenatório mas na coibição de novos homicídios. Logo, a 
pretensão deste projeto será trazer algumas questões relacionadas ao tema para 
foco de debate, visto que se têm algumas incertezas dentro do meio juridico, dadas 
as contradições e controvérsias sobre o assunto. 
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