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RESUMO  
 
O ciúme exerce um papel essencial para fazer o amor se transformar em obseção e 
ódio. É um sentimento que pode levar a uma ação criminosa. No Código Penal Art. 
26, trata da inimputabilidade penal por "anomalia mental", ou seja, ser isento da 
pena, mas para que isso aconteça deve ser provado que o agente é incapaz 
completamente de entender o fato ilícito que cometeu. Homicídio passional, na 
acepção mais comum, é definido como um assassinato que teve como motivação a 
paixão, isto é, o homicida passional dá fim à vida de alguém, a quem está vinculado 
por uma relação afetiva que pode ser sexual ou não, embasado no sentimento da 
paixão, ciúme demasiado, narcisismo, egoísmo, possessividade e uma mistura de 
desejo sexual frustrado com rancor. A defesa apresentada pelo homicida, de que 
agiu motivado por amor, não torna sua conduta nobre, nem tampouco a afirmação 
de que agiu para defender sua honra. Este trabalho desenvolve-se sob a perspectiva 
dessa temática.  

 
Palavras-chave: Ciúme, paixão, crime, homicídio passional.  

INTRODUÇÃO 

Este artigo é uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de expor que o 

sentimento intenso pode se tornar uma obseção capaz de infringir a conduta ética do 

ser humano e os preceitos de justiça. Na terminologia jurídica, convencionou-se 

chamar de homicídio passional, aquele cometido em razão de relacionamento 

sexual ou amoroso. Um crime envolto por aspectos diversos como ciúme 
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demasiado, narcisismo, egoísmo e possessividade, característicos de uma 

personalidade com traços marcantes de obsessão. 

É possível um sentimento nobre como amor, se tornar insano, 

comprometendo a racionalidade?  

Quando a paixão e o amor se transformam em sentimento de perda e ódio, 

desencadeiam na pessoa “rejeitada”, desejos de vingança projetando uma atitude 

criminosa, porém com intelecto, pois o passional arquiteta e executa seus mais 

íntimos desejos para saciar a ausência do domino da pessoa amada. Perde 

totalmente o discernimento, mais não a racionalidade.  

Após a saciedade do desejo incontido, alega-se inocente, pois foi tomado por 

forte emoção, transferindo à culpa do delito a vítima da violência, sobre os preceitos 

da vitimologia.  

O objetivo é mostrar que uma pessoa pode cometer um crime influenciado por 

uma forte emoção. Essa emoção pode chegar de várias formas: angústia, medo ou 

ira. Depois de um crime ocorrido por emoção, a justiça deverá aplicar sua sanção de 

forma correta e coerente e justa, para que ninguém se exima da culpabilidade em 

decorrência de uma emoção. As leis que direcionam, auxiliam e solucionam esses 

fatos, nos ajudará a analisar, de vários ângulos, o que leva uma pessoa a praticar 

um crime contra a pessoa amada, alegando às vezes que foi por amor e ciúme, 

chegando a ser um crime muitas vezes cruel, que comove e causa impacto a uma 

sociedade inteira.  

1 SENTIMENTOS: EMOÇÃO E PAIXÃO 

Sentimento é o estado afetivo produzido por diversos fenômenos da vida 

intelectual ou moral. Como nos explica Jolivet3 (1964) emoção é um fenômeno 

afetivo complexo, provocado por um choque brusco e compreendendo um abalo 

mais ou menos profundo na consciência.  

1.1 Emoção 

                                                 
3 Jolivet, R., sacerdote e filósofo católico, Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Lyon. 
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“Emoção é o fenômeno de vida afetiva que tem como característica uma 

comoção orgânica especial, que pode ser antecedente, concomitante ou 

consequente. Se não houver comoção corporal não existirá emoção, pois esta é 

sempre condicionada aquela. Diferindo do sentimento e da paixão, a emoção é um 

fenômeno provocado por um choque brusco, o qual compreende um abalo mais ou 

menos profundo da Consciência. E o que também se designa por coarse emotion 

(emoção choque)” (Vieira4, 1997, p. 152). Segundo Galdino Siqueira5 “as emoções 

são estados de consciência mais ou menos intensos e breves, primários, resultado 

imediato de nossa organização” Segundo ele, temos assim a “emoção-estado, e, 

quando subitânea, levada ao auge da intensidade, a emoção esténica, a emoção-

choque, que pode levar à violência criminosa” (1950, p.446). 

 

1.2 Paixão 

 

“Paixão é uma emoção mais irresistível, mais persistente e mais violenta. É 

caracterizado pela impetuosidade e persistência com que atua no espírito” (Vieira, 

1197, p. 152).  

 “A paixão assemelha-se à corrente que lentamente vai escavando, mais e 

mais, o leito rio” (Costa Júnior6, 1986, p. 218-219). A paixão é profunda e duradoura. 

Trata-se de uma “crise psicológica que ofende a integridade do espírito e do corpo, 

arrastando muitas vezes ao crime” (Noronha7, 1967, p. 201). São exemplos de 

paixão o amor, o ódio, a vingança, o fanatismo, a inveja, a avareza, a ambição, o 

ciúme etc. 

2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O Código Penal Brasileiro8 afasta a emoção e a paixão – desde que não 

sejam patológicas – como causas excludentes da imputabilidade. 

                                                 
4 Vieira, J. A.M., advogado e jornalista. Juíz de Direito aposentado e escritor. 
5 Siqueira, G., jurista brasileiro especializado em Direito Penal, foi catedrático na Faculdade de 
Direito de Niterói – RJ. 
6 Junior, P.J.C., criminalista, membro da academia brasileira de letras. 
7 Noronha, E. M., especialista em Direito Penal e escritor. 
8 Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2.848. 
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No artigo 28 do Código Penal verifica-se que a emoção e a paixão não 

excluem a imputabilidade. A paixão e a emoção normais não produzem a completa 

perda da capacidade mental de vontade. Assim, a disposição legal tem importância 

se analisarmos o “seu efeito educativo, de advertência, indicando de forma nítida a 

propensão do direito representativo a assegurar, no máximo possível, a defesa 

social” (Garcia9, 1982, p. 379-380). 

“Nossa lei inspirou-se no Código de Mussolini, cujo artigo 90 declara: “Os 

estados emotivos ou passionais não excluem nem diminuem a imputabilidade”. 

Analisando a disposição do nosso código em relação ao código italiano, pode-se 

verificar que os dois divergem no que tange à atenuante daqueles estados afetivos. 

Enquanto a legislação pátria a admite, a italiana a repele” (Silva10, R de C.L. 

da.,2001, p. 153-165). 

Para o Direito Penal, os estados emocionais são indubitavelmente 

relevantes, desde que apresente grau de intensidade capaz de interferir nos 

processos de inibição e controle. 

3 O CÉREBRO E AS EMOÇÕES 

“O hipotálamo desempenha papel importante no que tange as emoções. Em 

1949 o fisiologista suíço Walter Hess, prêmio Nobel de medicina, constatou que 

estimulando certo ponto do hipotálamo de certos animais estes mostravam 

comportamentos agressivos. Quando se estimulava outro ponto do hipotálamo, os 

mesmos animais exibiam medo. James Olds e Peter Milner, em 1953, na 

universidade de McGill (Canadá) descobriram no hipotálamo regiões que 

devidamente estimuladas causavam sensações de intenso prazer.  

“O prazer era tão intenso que animais famintos deixavam de lado a comida 

para continuarem sob tal estimulação” (Teixeira11, 1998, p.90). 

Quando somos tomados pela emoção, sofremos alterações de 

comportamento, que expressamos de várias maneiras. Segundo Cezario12 As 

                                                 
9 Garcia, P. de M., doutor e professor catedrático de Direito Penal na Universidade de Complutense 
de Madrid. 
10 Silva, R de C.L. da.,  Inimputabilidade penal: emoção, paixão e embriaguez. UNOPAR Cient., 
Ciênc. Juríd. Empres. 
11 Teixeira, E. S., advogada e escritora. 
12 Cezario, A. F., doutor em Ciência (Fisiologia Humana) professor da FAESA - Faculdades 
Integradas São Paulo, Unidade de Ciências Médicas e Saúde. 



BRANCO, Alzelico Seide; KRIEGER, Jorge Roberto. A emoção e o crime: quando a paixão mata. Revista 
Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 4, n.4, p. 50-68,  
4º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044 

 

54 

 

emoções desencadeiam simultaneamente reações comportamentais, fisiológicas 

(autonômicas e endócrinas) e sensações emocionais. Conforme descreve na (figura 

1), a emoção influencia os sentimentos, provoca reações comportamentais e 

fisiológicas. Quando as emoções são negativas tendem produzir efeitos indesejáveis 

para o organismo, provocando no indivíduo comportamentos desequilibrados e 

agressivos. Em termos evolutivos, os comportamentos emocionais são mais 

importantes (surgiram primeiro) que as sensações emocionais, pois são os 

comportamentos que possibilitam ao animal lidar de forma adequada com uma 

demanda ambiental nova ou emergente. 

 

Figura 1 

 
Fonte: Cezario, A. F., 2007. 

 
 Quando estamos sobre forte emoção, nosso organismo pode entrar em 

colapso com tantos sentimentos e reações processadas ao mesmo instante pelo 

nosso organismo. 

4 AS SENSAÇÕES EMOCIONAIS 

No mesmo estudo de Cezario (2007) ele afirma que a reação a um estímulo 

emocional (aumento do batimento do coração ou um sorriso) ocorre APÓS a pessoa 

tomar consciência da emoção que está sentindo; conforme pode-se observar nas 
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figuras 2 está é uma visão do senso comum que explica como surgem as 

sensações emocionais. 

 

 

 

Figura 2 

 

 

 

 

Fonte: Cezario, A. F., 2007. 

 

O psicólogo inglês William James e o fisiologista dinamarquês Carl Lange, 

trabalhando separadamente propuseram que PRIMEIRO reagimos (reações 

fisiológicas e comportamentais) ao estímulo emocional. Conforme mostra a figura 3 

o sentimento da emoção se dá porque tomamos consciência dessas respostas 

emocionais assim, a consciência e o sentimento de uma emoção ocorrem APÓS 

essas reações emocionais (que são corporais) terem ocorrido. 

 

Figura 3 

 

 

 

 

Fonte: Cezario, A. F., 2007. 

 

5 O COMPORTAMENTO AGRESSIVO 

 

“O comportamento agressivo está evolutivamente ligado ao comportamento 

defensivo em ambientes naturais, grande parte da agressão tem um caráter 

defensivo e somente alguns animais, principalmente predadores (como os 

humanos), apresentam comportamentos absolutamente ofensivos” ( Cezario, 2007). 
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Os animais em situações de perigo iminente podem atacar, Segundo 

Cezario13 eles só atacam quando acuados ou após perceberem que não há 

possibilidades de fuga, porém, a estratégia do ataque defensivo é a última 

alternativa adotada por estes animais e está vinculada a dois fatores: disponibilidade 

de fuga e proximidade do perigo. 

Emocionalmente, a agressão defensiva é acompanhada de raiva intensa, ao 

passo que a agressão ofensiva é acompanhada de certa frieza emocional; não raro,  

ouvimos relatos de assassinos psicopatas que, ao contarem seus crimes 

demonstram frieza e ausência de qualquer emoção, da mesma forma, notamos que 

gatos acuados, ao atacarem seu ofensor apresentam uma série de comportamentos 

típicos (arqueamento de dorso, piloereção, rosnar e silvar) que não aparecem 

quando este mesmo gato está atacando uma presa, de fato a resposta ofensiva 

tende a ser mais fria e planejada que a resposta defensiva em termos 

contingenciais, parece haver um forte componente aversivo nas respostas 

defensivas, enquanto que as respostas ofensivas parecem ser acompanhadas de 

fatores reforçadores (Panksep14, 1971). 

 

6  A EMOÇÃO E A PAIXÃO COMO DOENÇA MENTAL 

 

Da intensidade das paixões e das emoções depende a influencia que possa 

exercer sobre a normalidade do entendimento e processo da violação. 

Bruno15, sobre o assunto, diz que umas se limitam a atribuir ao 

comportamento do homem um matiz sentimental, mais ou menos exaltado, mas 

sempre capaz de permitir uma justa apreciação dos fatos e o livre jogo dos motivos 

na ação, e outras afetam profundamente todo o processo do psiquismo, 

escurecendo o entendimento e impedindo a livre determinação da vontade.  

Existem casos de paixões e de emoções que se tratam de verdadeiras 

doenças mentais, excluindo, desta forma, a imputabilidade. Assim ao caso de 

emoção ou paixão patológica pode ser analisado à vista da expressão doença 

mental, do Código Penal, remetendo-as ao preceituado no artigo 26, caput. 

                                                 
13 Cezario, A. F., doutor em Ciência (Fisiologia Humana) professor da FAESA - Faculdades Integradas 

São Pedro, Unidade de Ciências Médicas e Saúde. 
14 Panksep, J.,  doutor em Psicologia Fisiológica da Universidade de Massachusetts. 
15 Bruno, Anibal. Direito Penal. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. Tomo II. 
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O primeiro – aspecto moral – atenua o crime ante a consciência normal da 

sociedade. O segundo – aspecto psiquiátrico- compreende o caso patológico, 

apesar de sua fugacidade, e teria o valor de uma causa de inimputabilidade, fundada 

em razões médicas de perturbação grave da vontade e da inteligência (Noronha, 

1967, p. 202). Assim, pode-se chegar a formula do nosso Código Penal, que trata o 

primeiro caso como meio de diminuição de penas e o segundo como causa 

excludente de culpabilidade. 

Bruno, sobre o assunto, se manifesta no sentido de dizer que não é 

propriamente a emoção que leva ao abrandamento da pena, mas os motivos que a 

originaram.  

Explica que “não é tanto a turbação mental do estado emotivo, mas a situação 

em que se encontra o agente de reagir à injusta provocação, alguma coisa como a 

extensão post factum da legitima defesa, o que desloca o problema para fora do 

domínio da imputabilidade” (Bruno, 1984, p. 162).  

Quanto à paixão, pode-se dizer que sem ela não há crime e, sem este é inútil 

o Código, diz Magalhães Noronha (1967, p. 202), lembrando Gogliolo. 

No pensamento de Bento de Faria (1958, p. 255), o Direito Penal foi 

construído para os que não sabem resistir às paixões criminosas. Considera todos 

os atos humanos vinculados ao sentimento e assim, todos os delitos são o resultado 

de uma paixão qualquer. 

 

7 CRIME PASSIONAL: QUANDO A PAIXÃO MATA 

 

Dentre os vários tipos de homicídios que ocorrem em nossa sociedade 

encontramos os conhecidos como passionais que, na acepção mais comum, é 

definido como aquele que tem como causalidade a paixão; o homicida passional é 

aquele que dá fim à vida de alguém, a quem se está vinculado por uma relação 

afetiva que pode ser sexual ou não, embasado no sentimento da paixão. O termo 

originado do latim passionalis, de passio (paixão), é utilizada na terminologia jurídica 

para referenciar o ato criminal que se comete por paixão. 

É fato que o homicida passional age tendo como motivação a paixão, 

entretanto, de acordo com Eluf (2002), todo crime é, de certa forma, passional, por 

resultar de um estado de paixão, isto é, uma espécie de afeto ampliado que o 
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motiva. Contudo, na linguagem jurídica, convencionou-se usar o termo “passional” 

apenas para os crimes cometidos em razão de relacionamento sexual ou amoroso. 

“O homem que mata a companheira ou ex-companheira alegando questões 

de honra, quer exercer, por meio da eliminação física, o ilimitado direito de posse 

que julga ter sobre a mulher e mostrar isso aos outros. Não é por acaso que a 

maioria dos homicidas passionais confessa o crime. Para eles não faz sentido matar 

a esposa supostamente adúltera e a sociedade não ficar sabendo” (ELUF16, 2002, p. 

164). 

Sob essa perspectiva, é possível reconhecer que a paixão sexual, por mais 

poderosa que possa parecer, não basta, por si só, para o desencadeamento do 

homicídio. Para isso deve-se considerar a adição de outros fatores determinantes, 

complexos e variados, em grande parte correspondente às características de 

personalidade, adquiridas ao longo do desenvolvimento psicossocial desses 

indivíduos. 

“Nos tempos do Brasil colonial, a lei portuguesa permitia que um homem 

matasse sua mulher e o amante, surpreendidos em adultério, porém o mesmo não 

valia se acaso a mulher fosse traída. O primeiro Código Penal do Brasil, promulgado 

em 1830, eliminou essa regra. O Código posterior, de 1890, deixou até mesmo de 

considerar crime o homicídio praticado sob o estado de perturbação dos sentidos e 

da inteligência” (Ribeiro, 1997).  

No Brasil o antigo Código Penal de 1890, art. 27, § 4º, estabelecia que não 

eram criminosos os que se encontravam em estado de completa perturbação de 

sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Segundo Ribeiro17 (1997) 

Entendia-se que os estados emocionais gerados pela descoberta do adultério da 

mulher, seriam intensos de tal forma que o homem poderia experimentar um 

momento de insanidade, que o livraria, neste caso, de uma condenação por crime. 

Eram os crimes praticados sob violenta emoção, após a descoberta da traição. 

O Código Penal promulgado em 1940 eliminou, entretanto, esse recurso que 

excluía a ilicitude do ato com referência à perturbação dos sentidos e da inteligência 

e que, consequentemente, deixava impune os assassinos, substituindo assim, a 

exclusão da pena, configurando uma nova categoria de delito, o “homicídio 

                                                 
16 Eluf, L. N., A paixão no banco dos réus. São Paulo, 2002. 
17 Ribeiro, S. N., Crimes passionais e outros temas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense,1997. 
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privilegiado”. O homicida passional então não ficaria impune, mas receberia uma 

pena menor que a atribuída ao homicídio simples. 

Até a década de 70, ainda permanecia a ideia de que o homem traído tinha o 

direito de matar a mulher e lavar sua honra; o marido traído era visto pelos Jurados 

como vitima da infidelidade praticada pela mulher e em seu julgamento,a defesa 

usava a alegação de legítima defesa da honra e da dignidade, este artifício era  

utilizado por advogados que sabiam que lei nenhuma no Brasil falava nessa 

modalidade de legítima defesa; mas assim faziam por saberem que o júri agia 

também de acordo com seus próprios valores culturais. 

Contudo, como afirma Eluf18 (2002), 

 

Hoje, com a Constituição Federal que equipara homens e mulheres em 
direitos e obrigações, proibindo todas as formas de discriminação, sem deixar 
qualquer dúvida quanto à plena cidadania feminina, seria inadmissível que 
um defensor ousasse apresentar a tese da legítima defesa da honra em 
plenário do júri, por ser inconstitucional (ELUF, 2002, p. 165). 

 

Foi afastando dos tribunais Brasileiros a tese da legítima defesa da honra; a 

honra passou a ser concebida como bem pessoal e intransferível, sendo qualquer 

um dos cônjuges responsável por seu comportamento. 

Como salienta Eluf (2002), 

 

A “honra” de que tanto falam os passionais, é usada em sentido deturpado, 
refere-se ao comportamento sexual de suas mulheres. É a tradução perfeita 
do machismo, que considera serem a fidelidade e a submissão feminina ao 
homem um direito dele, do qual depende sua respeitabilidade social. Uma vez 
traído pela mulher, o marido precisaria ‘lavar sua honra’, matando-a. 
Mostraria, então, à sociedade de que sua reputação não havia sido atingida 
impunemente e recobraria o “respeito” que julgava haver perdido (ELUF, 
2002, p.164). 

 

Os motivos que levam ao homicídio passional não são consonantes ao 

sentimento de honra, tampouco aos sentimentos de amor, mas aos de 

destrutividade e crueldade; do sentimento de posse, do egoísmo e de uma 

compreensão alterada da justiça, concebida pelo sentimento de vingança 

exacerbado.  

 “A paixão não basta para produzir o crime”. (Eluf 2002, p. 112). Com esta 

frase ele afirma que esse sentimento, a paixão, é comum aos seres humanos que, 

                                                 
18 Eluf, L. N. A paixão no banco dos réus. São Paulo, 2002. 
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em várias medidas, já o sentiram e o sentirão em suas vidas. Nem por isso 

praticaram a violência ou suprimiram a vida de outra pessoa”. 

Os crimes intitulados como passionais, levam a vários questionamentos nos 

âmbitos psicológico, psicanalítico e jurídico.  

No Brasil, o novo estatuto criminal, de 1940, no art. 24, deixou claro que a 

“emoção e a paixão” não excluem a responsabilidade penal, constituindo, apenas, 

circunstâncias atenuantes. E, mais precisamente, enquadrou os passionais – os 

autênticos passionais –, no chamado homicídio privilegiado, cuja pena corresponde 

a cerca de quatro anos de reclusão. Relativamente aos falsos passionais, sempre 

que agirem com perversidade ou “à traição, de emboscada, ou mediante 

dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do 

ofendido” (art. 121, § 4º), o Código os sujeitou a uma pena que vai de 12 a 30 anos 

de reclusão. 

O Código Penal adotou uma posição, de reconhecimento de que os estados 

emocionais e passionais são comuns ao psiquismo humano e, portanto, encontrados 

em qualquer pessoa que possui capacidade de controle da própria afetividade. Por 

isso, sob violenta emoção ou paixão, não falta ao agente noção do ato cometido, 

mas se encontra prejudicada a opção de agir eticamente, isto é, o domínio sobre 

suas próprias decisões. 

 

 

8 ELEMENTOS SUBJETIVOS DO CRIME PASSIONAL 

 

Para uma melhor compreensão do assunto, podemos destacar alguns dos 

principais elementos que consiste nos pilares da fundamentação do objeto de nosso 

estudo. 

 
8.1 Amor 
 

O amor que trataremos a seguir trata-se do amor na sua forma de posse e 

domínio, e não mais como algo terno e bonito. 

Quando o amor sentido encontra-se nessas circunstâncias ele tende a 

satisfazer mais a quem ama do que a quem é amado, assim, com a sensação de 
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perda e o ciúme torna-se incontrolável podendo provocar reações inesperadas no 

apaixonado. 

 
O homicida passional sofre pela perda do objeto de desejo, a pessoa amada, 

e não é capaz de suportar o abandono ou o sentimento de honra ultrajada. 

Ribeiro19 (1997) diz existir três formas de amor: o platônico, o afetivo e o 

sexual. 

Define-os afirmando que no primeiro caso, homem e mulher são dois amigos; 

no segundo, são amigos e amantes. Explica que o amor platônico nunca leva ao 

crime; que o afetivo pode levar ao suicídio e, raramente ao crime - quando, então, o 

criminoso é um autêntico passional – e que o sexual, por ser profundamente egoísta, 

fornece a imensa maioria dos supostos crimes passionais. 

 

8.2 Ciúme 

 

De acordo com os psicólogos israelenses  Pines20 e Aronson21, ciúme é "a 

reação complexa a uma ameaça perceptível a uma relação valiosa ou à sua 

qualidade.". Provoca o temor da perda e envolve sempre três ou mais pessoas, a 

pessoa que sente ciúmes - sujeito ativo do ciúme -, a pessoa de quem se sente 

ciúmes - sujeito analítico do ciúme - e a terceira ou terceiras pessoas que são o 

motivo dos ciúmes - o que faz criar tumulto. 

Cada pessoa ciumenta sofre de uma maneira diferente, têm consciência do 

ciúme, e até incomodam-se em ser, porém isso, nada evita a explosão e a 

desestabilização emocional. O fato de assumir esta condição, julga-se vítima do 

sentimento incontrolável justificando suas atitudes e consequências. 

 

8.3 Paixão 

 

                                                 
19 Ribeiro, S. N., Crimes passionais e outros temas. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense,1997. 
20 Pines, A. M. PhD professora e psicólogo clínico, social e organizacional e Chefe do Departamento 
de Administração de Empresas na Universidade Bem-Gurion em Israel 
21 Elliot, A., Ph.D,professor da universidade de Stanford e professor emérito da Universidade da 
Califórnia, Santa Cruz. 
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 A paixão (do verbo latino, patior, que significa sofrer ou suportar uma 

situação difícil). Segundo Tiago Lopes Lino22, é caracterizada por um estado de 

prazer exarcebado, misturado com um intenso sofrimento por insatisfação, 

ansiedade, e necessidade de estar com a pessoa amada, por vezes com sinais 

psicossomáticos como febre, falta de apetite e irritabilidade, quando se é privado da 

pessoa amada. 

Segundo Doron e Parot23, a paixão é definida por dois adjetivos: apaixonado, 

quando o temperamento ativo e entusiasta tem uma conotação positiva; e passional, 

quando existem quadros de delírio de ciúme ou crimes com elevada conotação 

negativa. 

Para Allen Gomes24, a paixão surge, então, do especial significado do objeto 

amoroso e as suas virtudes únicas, engrandecidas pelo apaixonado: o pensar 

obsessivo no outro e quando este pensamento invade todo o comportamento do 

apaixonado, a turbulência emocional que se gera quer na presença quer na 

ausência do outro, causando uma intensa dependência, a enorme energia 

dispendida, um forte desejo sexual, aos sentimentos de posse e ciúme.  

 

8.4 Ódio  

 

O ódio é um sentimento intenso de raiva, é uma manifestação dos mais 

primitivos sentimentos do homem animal, sob as formas de defesa, de amor-próprio. 

O ódio se manifesta desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e 

nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Segundo Joaci 

Góes25, entre todos os animais agressivos, o homem se destaca por ser o único 

ambicioso, dotado da Wille zur Macht, vontade de poder.  

 É, também, o único que pode, metodicamente, destruir-se e aos seus 

congêneres, como nas ações suicidas e nas inúmeras modalidades de extermínio a 

sangue-frio, desde o assassínio individual à hecatombe das quinze mil guerras até 

hoje contabilizadas. 

 

                                                 
22 Lino, T. L., Psicólogo Clínico e Mestre em Sexualidade Humana, pela Faculdade de Medicina de 
Lisboa, Portugal. 
23 Doron, R. e Parot, F., Dicionário de psicologia.Lisboa: Climepsi; 2001. 
24 Allen, G. F., Paixão, Amor e Sexo. 2ª Ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote; 2004. 
25 Góes, J., Advogado, membro da Academia de Letras da Bahia. 
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9 HOMICIDA PASSIONAL 
 
 

O homicida passional, de acordo com Ferri26 tem “precedência ilibada”, após 

a consumação há, na maioria das vezes, um “remorso sincero”, sendo em geral réu 

confesso, manifestando seu arrependimento na tentativa ou no efetivo suicídio, já 

que grande parte desses indivíduos possuía uma vida honesta com notável 

idoneidade moral. 

Sob a perspectiva psicanalítica, compreendem-se os fatores que estão 

envolvidos na subjetividade daquele que mata por amor, bem como o papel das 

instâncias psíquicas no que se refere ao apaixonamento. 

De acordo com Nasio (1997), 

 

O ato homicida, por exemplo, é frequentemente ditado pelo imperativo cego 
de um supereu inexorável. É falso acreditar na fraqueza do supereu do 
criminoso; ao contrário, o homicida mais odioso é sempre a resposta 
irreprimível a um bramido supereu-óico que ordena levar o desejo a seu 
extremo. Um extremo que, jamais será atingido, pois nenhum desejo, nem 
mesmo o assassino, jamais atingirá o gozo pleno (NASIO, 1997, p. 133). 

 

Sob a circunstância da perda do objeto de amor, o homicida cede aos apelos 

desse supereu tirânico, cometendo o assassinato, por recusar-se a abrir mão do 

prazer da posse deste objeto que, narcisicamente, considera somente seu e que 

realmente o é, pois, o apaixonado encontra no seu amado algo que lhe diz respeito, 

que é seu. 

O homicida passional, frente o rompimento da relação amorosa, ou mesmo à 

traição por aquele que guarda a sua imagem, inebria-se de violenta raiva, 

transformando todo o fascínio pelo objeto em ódio, pela decepção infligida ao seu 

narcisismo. Pois, de fato, o indivíduo não está disposto a abrir mão do objeto em que 

projetou seu ideal egóico. 

 

10 BREVE ANALISE DE CRIME PASSIONAL DE REPERCUSSÃO NA MÍDIA 

 

                                                 
26 Ferri, E., O delito passional na civilização contemporânea. São Paulo: Saraiva, 1934. 
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Crimes passionais são campeões de audiência. O roteiro amor, 

possessividade, relações de poder, força e muita violência é eficaz em mobilizar a 

opinião pública. (Fonte: Diário do Grande ABC, Ângela Correa, 10 de abril de 2012). 

 Uns dos casos mais polêmicos da atualidade foi o Caso Eloá Pimentel. O 

caso Eloá foi o mais longo cárcere privado da história policial de São Paulo. Em 13 

de outubro de 2008, inconformado com o fim do namoro, Lindemberg Alves 

Fernandes tomou como reféns a ex-namorada Eloá Pimentel e uma amiga dela, 

Nayara Rodrigues. 

 Segundo Júlio Medeiros27 foram os seguintes delitos cometidos por 

Lindemberg: homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a 

defesa da vítima (Eloá Pimentel), homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e 

recurso que dificultou a defesa da vítima (Nayara), homicídio qualificado tentado 

(vítima Atos Valeriano), cinco crimes de cárcere privado e quatro crimes de disparo 

de arma de fogo. 

De acordo com o Ministério Público tratou-se de crime passional (e não 

premeditado), assim como nos casos Daniella Perez, Sandra Gomide, Mércia 

Nakashima e Eliza Samúdio. 

Ainda na analise de Julio Medeiros, percebe-se que a juíza foi nitidamente 

comovida pelo populismo penal e insuflada pela voracidade da mídia que igualmente 

permeou o caso Nardoni. Disse à magistrada que “a sociedade, atualmente, espera 

que o juiz se liberte do fetichismo da pena mínima” e, logo após, justificou a 

aplicação da pena no máximo legal, para cada crime, alegando, em síntese, que “os 

crimes praticados atingiram o grau máximo de censurabilidade que a violação da lei 

penal pode atingir”. 

De fato, deve-se criticar veementemente a “cultura da pena mínima” em 

nosso país, como se o Direito fosse uma ciência exata e as pessoas, fantoches. 

Entretanto, não se justifica a pena máxima para este caso uma vez que a 

censurabilidade não foi “em seu grau máximo”. Ora, o homicídio por si só não tem 

justificativa, mas pode ao menos ser compreendido conforme as peculiaridades do 

caso concreto, muito embora a “emoção ou paixão” não tenham o condão de excluir 

a imputabilidade penal (art.28, inciso I, do CP). 

                                                 
27 Júlio Medeiros, Advogado criminalista. Professor de Direito Penal da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT). 
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Eloá Cristina Pimentel tinha 15 anos e morava em Santo André, cidade do 

estado de São Paulo. Lindemberg Alves, de 22 anos, era seu namorado havia três 

anos. Ele terminou o namoro, se arrependeu e quis reatar a relação.  Eloá não quis 

retomar o namoro. Limdemberg, inconformado, invadiu o apartamento onde Eloá 

morava, fazendo-a refém junto com mais três colegas de escola: Nayara Vieira e 

outros dois garotos, sendo que estes foram libertados por Lindemberg; Nayara foi 

libertada no dia seguinte, mas acabou retornando ao apartamento alguns dias 

depois, permanecendo ali até o desfecho do caso.  

O cárcere privado de Eloá ocorreu do dia 13 ao dia 17 de outubro de 2008, 

contabilizando 100 horas, só terminando quando a polícia invadiu o apartamento. 

Durante a invasão da polícia Lindemberg atirou em Eloá (púbis e cabeça) e Nayara 

(rosto) antes de ser dominado e preso. Nayara sobreviveu, apesar dos ferimentos. 

Eloá morreu no dia 18 de outubro. (Cynthia Semíramis Machado Vianna28, 2010). 

A condenação com certeza foi justa, merecida. Analisando a teoria eclética 

(art.59, parte final, do CP) quanto às finalidades da pena, é possível afirmar que 

houve a retribuição pelo mal causado e foi mostrado para a sociedade que o Estado 

tem o monopólio do direito de punir, de modo que se outro agressor portar-se da 

mesma forma receberá tratamento penal similar ao de Lindemberg. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O homicídio passional diferencia-se dos demais tipos de homicídio por toda 

uma gama de emoções que envolvem não só o momento do ato, mas todo um 

histórico da relação em que se desenvolvem comportamentos de ciúme intenso, 

frustração e recusa em aceitar o rompimento da relação amorosa, até culminar na 

realização do assassinato. 

Em nome do amor, o indivíduo destrói o que lhe é mais caro, o próprio objeto 

pelo qual nutre intensa paixão. Tudo para que assim se garanta a posse definitiva 

                                                 
28 Cynthia Semíramis Machado Vianna, bacharel (UFMG) e mestra (PUC-MG) em Direito. 
Professora dos cursos de especialização da Escola Superior Dom Helder Câmara e editora do site 
http://cynthiasemiramis.org. 
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desse objeto, pois não sabe lidar com a falta, tampouco permite ao outro desejar 

algo ou viver outra relação amorosa. 

A maioria se arrepende, ou forja um sincero arrependimento, objetivando 

comover o júri. Também é fato, alguns dizerem que teriam feito até pior, caso 

tivessem a chance de voltar ao passado, contrariando assim o esperado e 

dificultando sua defesa. 

O amor alegado não é aquele sentimento de cuidar um do outro, de proteger 

o ser amado, de desapego, desejando que a pessoa seja feliz mesmo que com 

outro.  O “amor” que os domina é uma paixão desmedida, doentia e febril. 

Muitos dos passionais estão em plena consciência e analisam muito bem 

como irão realizar o fatídico ato, arquitetando planos mirabolantes, transformando-

se, ainda que por um curto período de tempo, em um assassino frio e calculista. 

A motivação do homicida passional baseia-se na construção simbólica da sua 

subjetividade, que estabelece a forma como cada indivíduo se vê capaz de lidar com 

as perdas. O sentimento de perda e o ciúme doentio desencadeiam sensações 

descontroladas culminando em uma personalidade explosiva e violenta. 

Como se viu, a emoção e a paixão não são causas de inimputabilidade. 

Podem, eventualmente, beneficiar o agente como causa dirimente, elencada em 

alguns artigos de lei. No caso de se tratar de casos patológicos, aí sim, pode-se falar 

em isenção de pena. 

Tanto no campo psíquico quanto no âmbito jurisdicional, têm-se a relação do 

sujeito com a Lei e suas implicações. Já ao homicida passional, a Psicanálise diz a 

sua relação de responsabilidade com o seu desejo e o Direito, diz de sua 

responsabilidade frente à ordem social, estabelecendo os limites. 

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF, 1988. 
 
BRASIL. Código Penal (1940). Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848. Brasília, DF, 
1940. 
 
ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no Banco dos Réus. 2. ed. – São Paulo : Saraiva, 
2003. 
 



BRANCO, Alzelico Seide; KRIEGER, Jorge Roberto. A emoção e o crime: quando a paixão mata. Revista 
Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 4, n.4, p. 50-68,  
4º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044 

 

67 

 

RABINOWCZ, Léon. O Crime Passional. Leme – SP: Albuquerque Editores 
Associados. 
 
NASIO, J. –D. O livro da dor e do amor. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. 
 
RIBEIRO, Sérgio Nogueira. Crimes passionais e outros temas. 3ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense,1997. 
 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio; GOMES, Luiz Flavio. Criminologia. 4.ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
 
NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 4. Ed. São Paulo: Saraiva, 1967. V.1. 
 
ELUF, L. N. A paixão no banco dos réus. São Paulo, 2002. 
 
FERRI, Enrico. O delito passional na civilização contemporânea. São Paulo: 
Saraiva, 1934. 
 
DORON, R. e PAROT F. Dicionário de Psicologia. Lisboa: Climepsi; 2001. 
 
ALLEN, G. F. Paixão, Amor e Sexo. 2ª Ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote; 2004. 
 
VIEIRA, J. Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia. São Paulo: Ledix, 1997. 
 
TEIXEIRA, Elza Spanó. Medicina legal e genética aplicada à defesa penal. São 
Paulo: LTr, 1998. 
 
PIMENTEL, Manoel Pedro. A culpabilidade na reforma penal. Revista dos 
tribunais, São Paulo, n. 605, p. 257-265, mar.1986. 
 
MAZZUCHELL, Camila Gonçalves. Crime passional: Quando a paixão aperta o 
gatilho. Discente do 2º D de Direito das Faculdades Integradas Antonio Eufrásio de 
Toledo. 
 
SILVA, R. de C. L. da. Criminal nonimputability: emotion, passion and 
drunkenness. UNOPAR Cient., Ciênc. Juríd. Empres., Londrina, v. 2, n. 1, p. 153-
165, mar. 2001. 
 
 
MENDONÇA, Ana Paula. O ínfimo percurso do ciúme ao crime passional. 
Boletim Jurídico. Uberaba. n. 204, nov. 2006. Disponível em: 
<http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1645>. Acesso em 14 nov. 
2009. 
 
FILHO, Aziz. Amores Violentos. ISTOÉ, n. 1936, nov. 2006. Disponível em: 
<http://www. terra.com.br/1936/comportamento/1936_amores_violentos.htm>. 
Acesso em 14 nov. 2009. 
 



BRANCO, Alzelico Seide; KRIEGER, Jorge Roberto. A emoção e o crime: quando a paixão mata. Revista 
Eletrônica de Iniciação Científica. Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. v. 4, n.4, p. 50-68,  
4º Trimestre de 2013. Disponível em: www.univali.br/ricc - ISSN 2236-5044 

 

68 

 

MEDEIROS, Júlio. Uma análise criminal sistemática do caso Eloá Pimentel. 
Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/21178/uma-analise-criminal-
sistematica-do-caso-eloa-pimentel#ixzz298IvvADp. 
Acesso em 12 de out. 2012. 
 
PROIETI, C., GRANCONATO, E. e RIBEIRO, R. Lindemberg é condenado a 98 
anos e  10 meses. Diário do Grande ABC, 17 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
<http://www.dgabc.com.br/News/5942276/lindemberg-e-condenadoa-98-anos-e-10-
meses.aspx>. Acesso em: 04 out. 2012. 
 
Revista Veja.com Temas. Julgamento do caso Eloá. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/tema/julgamento-do-caso-eloa. 
Acesso em set. 2012 
 
GOMES, L. F. Caso Eloá: crime passional ou premeditado? Atualidades do 
Direito, 15 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
http://atualidadesdodireito.com.br/lfg/2012/02/15/caso-eloa-crime-passional-ou-
premeditado/ 
Acesso em set. 2012. 
 
GÓES, J. Anatomia do Ódio, na família, no trabalho, na sociedade. Disponível 
em: http://www.joacigoes.com.br/Textos/odio.pdf. 
Acesso em dez. 2012. 
 
LINO, T.L. A Patologia do Amor – da Paixão à Psicopatologia. 2009. Disponível 
em: http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0146.pdf. 
Acesso em dez. 2012. 
 


