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O artigo será abordada a variante criminal que alcançou renome em virtude da 
complacência judicial para com os criminosos, perpetuado desde os tempos antigos 
até o presente. Quando vem à tona retrocede-nos à ideia dos crimes cuja ocorrência 
é originada em função de uma paixão embebida de ciúme e posse, alicerçada pela 
incapacidade de aceitação do fim de um relacionamento amoroso. A história registra 
com frequência episódios de crimes passionais. As “mortes por amor”, em defesa da 
honra sempre foram motivações utilizadas para justificar o assassinato e para 
abrandar as consequências jurídicas penais do delito. Há a necessidade de atentar-
se um pouco mais para o estado psicológico do passional que, a via de regra, 
encontra-se verdadeiramente devastado. Afinal, ao dar fim a vida do objeto que lhe 
causava tanto ciúme e ódio, ao mesmo tempo também destruiu a vida de quem 
dedicava tanta paixão. Este foi um trabalho que buscou ter uma visão um pouco 
mais humana sobre o crime passional e os sentimentos que o envolve.Foi feita uma 
distinção entre o amor e a paixão para que ficasse entendido que um não se 
confunde com o outro e que o amor. Pois é a forma como conduz a paixão, se é que 
se pode conduzi-la Não há conclusão concreta. As perguntas levam a possíveis 
descobertas e é justamente este o objetivo deste artigo buscar e incitar pessoas que 
gostam de pensar a buscar novas respostas e novas descobertas. 
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