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RESUMO 

O homicídio passional, diferentemente do que muitos podem 

achar, não é sinônimo de amor, de um sentimento tão nobre que é capaz até de 

causar a morte do ser amado. O termo passional deriva da palavra paixão, 

sentimento esse devastador e que, aliado ao ciúme, ao ódio causa transtornos na 

psique do homem que, por covardia, egocentrismo e machismo, faz com que tenha 

como vontade sublime a eliminação da vida da mulher que o rejeitou. O passionata, 

assim chamado aquele que mata pela paixão, na maioria das vezes, é um criminoso 

ocasional, ou seja, não tem o seu temperamento voltado à práticas delituosas mas 

que, pela ira contra a sua vítima, acaba por cometer os mais atrozes delitos, 

culminando, em inúmeras vezes, no seu suicídio. Ademais, o homicida passional 

tem a peculiar característica de ao invés de negar o crime cometido, com medo das 

represálias que lhe possam acometer, faz questão de relatar a todos os pormenores 

da sua conduta pois não admite, perante a sociedade, que lhe manchem a honra, 

pois para o passionata, é o seu maior trunfo. Nesse ínterim, a vitimologia tem 

fundamental papel para o deslinde de alguns casos passionais, pois a vítima pode 

agir de forma provocadora, instigando a mente masculina a agir da mais feroz 

maneira:matando!



 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto fazer uma análise acerca 

do homicídio passional abrangendo os motivos desencadeantes para o cometimento 

do delito, seus elementos subjetivos e os fatores determinantes, bem como, 

esmiuçar o papel do passionata, na tentativa de entender o que se passa em sua 

mente no instante do crime por ele almejado.  

O seu objetivo é a elaboração de um estudo criminológico 

visando esclarecer os motivos que levam um ser humano a agir de forma passional, 

ou seja, levado pelas paixões que dominam a sua vida. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando da teoria geral 

do delito, abrangendo os princípios mais relevantes para o direito penal, bem como a 

conceituação de delito, fato típico e tudo o que nele se insere. 

No Capítulo 2, tratando de apresentar o homicídio passional 

em sua íntegra, fazendo uma breve análise sobre o cometimento desse tipo de delito 

ao longo da História, os elementos subjetivos que afetam a mente do homem, 

principalmente tocante à paixão e ao amor, e uma discussão se esses elementos 

são capazes de elidir por completo o discernimento do homem sobre o lícito e o 

ilícito em sua conduta delituosa. 

No Capítulo 3, tratando da personalidade do homicida 

passional em um estudo sobre a sua psique, englobando fatores psicanalíticos e, 

sobretudo, analisando o papel da vítima nesses casos de homicídio. 

As categorias fundamentais bem como os conceitos 

operacionais serão apresentados no decorrer da monografia. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o 

homicídio passional sob o enfoque criminológico. 
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Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

Sendo admitido o homicida passional como doente, deverá ser 

aplicada a diminuição de pena? 

A não exclusão da imputabilidade penal acarretaria em um 

prejuízo naquele que foi condenado pelo impulso da violenta paixão? 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação1 foi utilizado o Método Indutivo2, na Fase de Tratamento de Dados o 

Método Cartesiano3, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia 

é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas 

do Referente4, da Categoria5, do Conceito Operacional6 e da Pesquisa Bibliográfica7.

                                            
1  “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008. p. 83. 

2  “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: 
teoria e prática. p. 86. 

3  Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de oliveira. A monografia jurídica . 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-
26. 

4  “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 54. 

5  “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.”  PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 25. 

6  “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa 
jurídica: teoria e prática. p. 37. 

7  “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. PASOLD, 
Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. p. 209. 



 
 

Capítulo 1 

TEORIA GERAL DO DELITO 

1.1  HISTÓRICO 

Desde os tempos mais remotos, o crime existe na sociedade, 

independentemente dos povos, séculos ou cultura em que o mundo se encontrasse. 

O crime, além de fenômeno social, é um episódio da vida de uma 
pessoa humana. Não pode ser dela destacado e isolado. Não pode 
ser reproduzido em laboratório para estudo. Não pode ser 
decomposto em partes distintas [...]8  

Assim Francisco de Assis Toledo menciona o crime na vida e 

na história da humanidade, que desde os primórdios assola todos os povos. 

Luiz Regis Prado9, acertadamente diz que o Direito Penal não 

pode ser corretamente compreendido no contexto da sociedade atual ignorando-se o 

seu passado. Assim, indispensável se faz o conhecimento da sua evolução histórica. 

Para isso, é preciso trazer à baila o Direito Romano da forma 

como expôs Julio Fabbrini Mirabete: 

Em Roma, evoluindo-se das fases de vingança, por meio do talião e 
da composição, bem como da vingança divina na época da realeza, 
Direito e Religião separaram-se. Dividem-se os delitos em crimina 
pública (segurança da cidade, parricidium), ou crimes majestatis, e 
delicta privada (infrações consideradas menos graves, reprimidas por 
particulares). Seguiu-se a eles a criação dos crimina extraordinária 
(entre as outras duas categorias)10. 

                                            
8  TOLEDO, Francisco Assis. Teoria geral do delito . 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 79. 
9  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1. 6.ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006, p. 64. 
10  MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  23. ed. São Paulo: Atlas, 2006, 

p. 18.  
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Em continuação, Mirabete11 aludiu que finalmente, após essa 

fase acima mencionada, a pena tornou-se, em regra, pública, além das sanções 

terem sido mitigadas e sendo abolida a pena de morte. 

Finaliza Prado ensinando que: 

[...] O Direito Penal romano sempre esteve na dependência do 
processo penal. Os romanos, como os ingleses de nossos dias, 
conferiram uma importância decisiva ao processo e à organização 
das jurisdições penais12. 

Seguiu-se ao período romano o Direito Penal germânico 

primitivo que não era composto por leis escritas, mas apenas costumes, além de ser 

ditado por características acentuadamente de vingança privada, estava sujeito à 

reação indiscriminada e à composição, conforme os dizeres de Mirabete13. 

Acerca do Direito Penal germânico, sintetiza Prado: 

[…] O que importa é o elemento objetivo, isto é, o resultado causado. 
Assim há uma apreciação meramente objetiva do comportamento 
humano e uma confusão no que diz respeito à ilicitude. Despreza-se 
o aspecto subjetivo, não sendo punida a tentativa. […] Importa tão-
somente, o efeito danoso da ação, e a pena não sofre nenhuma 
oscilação se o resultado se produz voluntariamente ou não, ou por 
caso fortuito14. 

Não se pode deixar de destacar o Direito Penal canônico, 

destacado por Mirabete15 como de grande importância para a humanização do 

Direito Penal, embora politicamente sua luta metódica visasse obter o predomínio do 

Papado sobre o poder temporal para proteger os interesses religiosos de 

dominação. 

Ademais, contribuiu para a humanização das penas e para o 

fortalecimento do caráter público do Direito Penal, afirmando-se o princípio da 

igualdade dos homens perante Deus, bem como foi acentuado o aspecto subjetivo 

                                            
11  MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 18. 
12  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 68. 
13  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 18. 
14  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 70. 
15  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 19. 
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do delito, distinguindo o dolo e a culpa. Também houve grande inspiração à 

penitenciária, qual seja, a internação em monastério, em prisão celular, de acordo 

com Prado16. 

A fusão dos Direito romano, do Direito germânico e do Direito 

canônico originou o Direito Penal comum, trazido por Prado17 como o período 

histórico em que, por influência dos comentaristas, surgiram grandes construções 

legislativas, fazendo com que a lei como fonte do Direito desempenhasse um papel 

cada vez mais importante, muito superior ao exercido na Idade Média. 

Acerca do Direito Penal comum, Mirabete leciona que  

As sanções penais eram desiguais, dependendo da condição social e 
política do réu, sendo comuns o confisco, a mutilação, os açoites, a 
tortura e as penas infamantes.18 

Até a Revolução Francesa, o Direito Criminal permaneceu 

desumano, tendo Voltaire chamado os magistrados de seu tempo de bárbaros de 

toga, conforme Prado.19 

Em oposição aos excessos da fase anterior, no Século das 

Luzes emergiu uma reação humanitária ou reformadora decorrente do Iluminismo, 

concepção filosófica que se caracteriza por ampliar o domínio da razão a todas as 

áreas da experiência humana, segundo Prado20. 

Foi nesse período que na Itália, houve o surgimento de Cesare 

Bonessana, marquês de Beccaria, que publicou em 1764 o livro Dos Delitos e das 

Penas, inspirado nas concepções de Montesquieu, Rousseau e Locke. 

Ao fim do Século XVIII, os ideais reformistas contribuíram para 

o desenvolvimento de uma ampla mudança legislativa, bem como um movimento 

codificador, que “[…] além de dar certeza ao Direito, exprime uma necessidade 

                                            
16  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 72. 
17  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 74. 
18  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 19. 
19  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 76. 
20  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 76. 
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lógica, por meio do qual são sistematizados princípios esparsos, facilitando a 

pesquisa, a interpretação e a aplicação das normas jurídicas”21. 

A partir de então, surgiram grandes construções científicas, 

bem como o surgimento das escolas e tendências penais, que em momento 

oportuno serão apontadas no presente trabalho. 

1.2  PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO PENAL 

Os princípios são os grandes norteadores para a plena 

elaboração das leis e aplicação do direito. Tanto em âmbito penal como em qualquer 

outra esfera jurídica, não há que se falar em direito sem mencionar os princípios 

correlacionados.   

Assim, de acordo com Luiz Regis Prado, “O Direito Penal, 

como também os demais ramos do ordenamento jurídico, fundamenta-se em 

determinados princípios jurídicos, como elementos essenciais e diretores, em sua 

maioria jurisdicizados, seja em nível constitucional, seja não-constitucional [...]”22. 

Dentre eles, tem-se como princípio basilar, o princípio da 

legalidade ou da reserva legal que, segundo Prado, “A sua dicção legal tem sentido 

amplo: não há crime (infração legal) nem pena ou medida de segurança (sanção 

penal) sem prévia lei (stricto sensu)”23. 

No mesmo sentido, Francisco de Assis Toledo ensina que “[...] 

a elaboração das normas incriminadoras e das respectivas sanções constitui matéria 

reservada ou função exclusiva da lei”24. 

O princípio da dignidade da pessoa humana também é 

destacado por Prado como “A noção de dignidade humana, como dado inerente ao 

                                            
21  PRADO, Luiz Regis . Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 77. 
22  PRADO, Luiz Regis . Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 77. 
23  PRADO, Luiz  Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 130. 
24 TOLEDO, Francisco de Assis . Princípios Básicos de Direito Penal.  p. 21. 
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ser humano enquanto tal, encerra, também, a promoção do desenvolvimento livre e 

pleno da personalidade individual, projetando-se, assim, culturalmente”25. 

Prado também traz o princípio da exclusiva proteção de bens 

jurídicos, “Reveste-se tal orientação de capital importância, pois não há delito sem 

que haja lesão (princípio da lesividade ou ofensividade) a um bem jurídico 

determinado”26. 

O princípio da intervenção mínima e da fragmentariedade é 

estabelecido por Prado que “[...] o Direito Penal só deve atuar na defesa dos bens 

jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica dos homens e que não podem ser 

eficazmente protegidos de forma menos gravosa”27. 

Acerca do princípio da pessoalidade e da individualização da 

pena, Prado diz que “O princípio da individualização da pena obriga o julgador a fixar 

a pena, conforme cominação legal (espécie e quantidade) e a determinar a forma de 

sua execução [...]”28. 

No tocante ao princípio da proporcionalidade, Prado ensina 

que:  

O princípio da proporcionalidade (poena debet commensurari 
delicto), em sentido estrito, exige um liame axiológico e, portanto, 
graduável, entre o fato praticado e a cominação legal/consequência 
jurídica, ficando evidente a proibição de qualquer excesso29. 

Por força do princípio da humanidade, Julio Fabbrini Mirabete 

diz que “na execução das sanções penais deve existir uma responsabilidade social 

com relação ao sentenciado, em uma livre disposição de ajuda e assistência sociais 

direcionadas à recuperação do condenado”30. 

Mirabette traz também, o princípio da culpabilidade, que: 

                                            
25  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 134. 
26  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 137. 
27  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 138. 
28  PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 139. 
29  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 141. 
30  MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 39. 
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[...] além da exigência do dolo ou culpa na conduta do agente, 
afastada a responsabilidade objetiva, é indispensável que a pena 
seja imposta ao agente por sua própria ação (culpabilidade pelo fato) 
e não por eventual defeito de caráter adquirido culpavelmente pela 
sua vida pregressa (culpabilidade pela forma de vida)31. 

Referente ao princípio da insignificância, Prado alude que “[...] 

enquanto manifestação contrária ao uso excessivo da sanção criminal, devem ser 

tidas como atípicas as ações ou omissões que afetem infimamente a um bem 

jurídico-penal”32. 

Nos dizeres de Mirabete: 

Para garantir a justa e correta aplicação da lei penal são formulados 
outros princípios entre nós consagrados entre os direitos e garantias 
fundamentais previstos no art. 5º da Constituição Federal33. 

Assim, tem-se como elencados em princípios constitucionais o 

princípio do devido processo legal e da ampla defesa, do juiz natural, princípio da 

presunção de inocência e todos os outros trazidos na Carta Magna. 

1.3  CONCEITO DE DELITO 

Conceituar o delito se faz mais do que necessário, pois a partir 

da sua definição, consegue-se entender a sua classificação e os tipos penais 

tipificados dentro do ordenamento jurídico penal. 

Prado define o delito como “[...] uma construção 

fundamentalmente jurídico-penal, embora possa ser objeto de exame das mais 

variadas ciências”34.  

Flávio Augusto Monteiro de Barros define delito como: 

Na linguagem dos teólogos, serve para designar o pecado. Esse 
conceito ressalta em demasia o lado ético. Na verdade, “pecado” e 
“delito” são termos distintos. O primeiro compreende toda a ética, 

                                            
31  MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 39. 
32  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 148. 
33  MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 40. 
34  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 234. 
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enquanto o segundo abarca apenas o mínimo ético necessário à 
convivência social […]35. 

De acordo com Prado36, no âmbito estritamente conceitual, o 

delito se apresenta sob o aspecto formal ou nominal, sendo o delito definido sob o 

ponto de vista do Direito positivo, ou seja, a leia penal vigente incrimina, fixando o 

seu campo de abrangência, exercendo a sua função de legalidade e garantia.  

Se apresenta também o aspecto material ou substancial, que 

versa sobre o conteúdo do ilícito penal, dando um caráter danoso da ação e o seu 

desvalor social, só sendo admissível o emprego da lei penal quando haja 

necessidade essencial de proteção da coletividade ou de bens vitais do indivíduo. 

Outro aspecto é o analítico ou dogmático que decompõe o 

delito em suas partes constitutivas – estruturadas axiologicamente em uma relação 

lógica, não excluindo a consideração do fato delitivo como um todo unitário, mas 

tornando a subsunção mais racional e segura. 

De suma importância, Prado destacou: 

A ação, como primeiro requisito do delito, só apareceu com Berner 
(1857), sendo a idéia de ilicitude, desenvolvida por Ihering (1867) 
para a área civil, foi introduzida no Direito Penal por obra de Von 
Liszt e Beling (1881), e a de culpabilidade, com origem em Merkel, 
desenvolveu-se pelos estudos de Binding (1877). Posteriormente, no 
início do Século XX, graças a Beling (1906), surgiu a idéia de 
tipicidade37. 

Assim, “[...] o delito vem a ser toda a ação ou omissão típica, 

ilícita ou antijurídica e culpável”38. 

Ultrapassado o conceito do delito, de suma importância para o 

entendimento de tudo o que nele está inerente, adentra-se na sua classificação. 

 

                                            
35  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral . 4. ed. São Paulo: Saraiva, 

2004. p. 113.                     
36  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 235. 
37  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 237. 
38  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 236. 



 19 1

1.3.1  Classificação das infrações 

 
Inúmeros são os critérios para a classificação dos delitos, como 

por exemplo, quanto à sua gravidade, quanto ao bem jurídico tutelado, ao sujeito e à 

conduta perpetrada pelo agente. 

Nesse ínterim, segundo Prado39, as legislações penais 

costumam classificar as infrações, segundo sua gravidade, em, principalmente, dois 

sistemas, o tripartido e o bipartido. Pelo primeiro, as infrações penais são crimes, 

delitos e contravenções, e, pelo segundo, crimes ou delitos e contravenções. 

O Direito Penal brasileiro adota a divisão geral bipartida das 

infrações penais em crime ou delito e contravenção. A diferença entre eles, de 

acordo com Prado40, é meramente quantitativa (gravidade da conduta/pena). Os 

crimes ou delitos são punidos com penas privativas de liberdade, restritivas de 

direitos e multa (art. 32, do Código Penal), já a contravenção é sancionada com 

prisão simples e multa (art. 5º, do Decreto-lei 3.688/1941 – Lei das Contravenções 

Penais). 

Assim, em resumo, os delitos podem ser classificados quanto 

ao bem jurídico, como41: 

a) delito uniofensivo – lesa somente um bem jurídico (ex.: art. 121, 
homicídio, Código Penal). 

b) delito pluriofensivo – lesa a mais de um bem jurídico protegido 
(ex.: art. 157, roubo, Código Penal). 

Quanto ao sujeito: 

a) delito comum: o sujeito ativo é indeterminado, podendo ser 
praticado por qualquer pessoa (ex.: art. 155, furto, Código Penal). 

b) delito especial: o tipo legal circunscreve os possíveis autores em 
razão de alguma qualidade especial (ex.: art. 123, infanticídio, 
Código Penal). 

                                            
39  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 237. 
40  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 239. 
41  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 238. 
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c) delito de mão própria: entende-se como aquele que só pode ser 
cometido pelo autor em pessoa e de forma direta (ex.: art. 342, falso 
testemunho, Código Penal) 

d) delito de concurso necessário: para a sua configuração é 
necessária a presença de duas ou mais pessoas (ex.: art. 137, rixa, 
Código Penal). 

Quanto à conduta: 

a) delito comissivo: satisfaz-se com o simples agir – atividade 
positiva (ex.: art. 121, homicídio, Código Penal). 

b) delito omissivo – próprio e impróprio: consuma-se o primeiro com 
a omissão de uma atividade legalmente exigida. Apresenta similitude 
com o delito de mera atividade no particular aspecto de que ambos 
não exigem um resultado natural para o perfazimento do tipo 
objetivo, mas se diferenciam em matéria de injusto (ex.: art. 135, 
omissão de socorro, Código Penal); já no segundo, há um resultado 
causado por uma omissão do autor, que tinha nas circunstâncias o 
dever de impedí-lo. A omissão é equivalente à ação (ex.: mãe que 
deixa propositadamente de alimentar o filho menor, produzindo-lhe a 
morte – art. 13, § 2º, Código Penal – omissão relevante). 

Quanto à unidade ou pluralidade de ações: 

a) delitos de ação única: o tipo contém apenas uma forma de 
conduta (ex.: art. 129, lesão corporal, Código Penal). 

b) delitos de ação múltipla ou de conteúdo variado: refere-se o tipo a 
várias modalidades de conduta, mas, ainda que perpetrada mais de 
uma, tem-se apenas um único delito (ex.: art. 122, induzimento, 
instigação ou auxílio ao suicídio, Código Penal). 

Quanto ao resultado: 

a) delito de resultado: o tipo legal prevê um resultado típico, natural 
ou material vinculado à conduta pelo nexo causal (ex.: art. 121, 
homicídio, Código Penal). 

b) delito de mera atividade ou conduta: o comportamento exaure o 
conteúdo do tipo legal, isto  é, a sua simples realização consuma o 
delito (ex.: art. 150, violação de domicílio, Código Penal). 

c) delito de resultado cortado: consiste na realização de um ato 
visando à produção de um resultado, que fica fora do tipo e sem a 
intervenção do autor (ex.: art. 131, perigo de contágio de moléstia 
grave). 
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d) delito mutilado de dois atos ou vários atos: consuma-se quando o 
autor realiza o primeiro ato com o objetivo de levar a termo o 
segundo ato ou os demais. O autor quer alcançar, após ter realizado 
o tipo, o resultado que fica fora dele (ex.: art. 289, moeda falsa, 
Código Penal). 

e) delito qualificado pelo resultado: conjuga o dolo – no antecedente 
– e a culpa - no consequente (ex.: art. 129, § 3º, Código Penal – 
lesão corporal seguida de morte) ou a culpa – no antecedente – e o 
dolo -  no consequente (ex.: art. 121, § 4º, Código Penal – homicídio 
culposo), estabelecendo a lei uma agravação de pena para o 
resultado mais grave causado no mínimo por culpa (art. 19, Código 
Penal). 

Quanto à materialidade: 

a) delito de lesão: a conduta delitiva provoca um dano concreto ou 
material. Trata-se de uma especificação do delito de resultado (ex.: 
art. 121, homicídio, Código Penal). 

b) delito de perigo: basta a existência de uma situação de perigo – 
lesão potencial. Dividem-se em delito de perigo concreto e delito de 
perigo abstrato. No primeiro, o perigo integra o tipo como elemento 
normativo, de modo que o delito só se consuma com a sua real 
ocorrência para o bem jurídico, ou seja, o perigo deve ser 
efetivamente comprovado (ex.: art. 134, exposição ou abandono de 
recém-nascido, Código Penal). No segundo, o perigo constitui 
unicamente a ratio legis, o motivo que dá lugar à vedação legal de 
determinada conduta. O perigo é inerente à ação ou omissão, não 
necessitando de comprovação (ex.: art. 288, quadrilha ou bando, 
Código Penal). 

Quanto à consumação: 

a) delito permanente: o momento consumativo se protrai no tempo 
(ex.: art. 148, sequestro, Código Penal). 

b) delito instantâneo: consuma-se em um único instante ou momento 
determinado (ex.: art. 140, injúria, Código Penal). 

c) delito instantâneo de efeitos permanentes: apenas o resultado é 
duradouro e independe da vontade do agente (ex.: art. 121, 
homicídio, Código Penal). 

Quanto aos atos que compõem a fase de execução: 

a) delito unissubsistente: consuma-se com a prática de apenas um 
ato (ex.: art. 133, abandono de incapaz, Código Penal). 
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b) delito plurissubsistente: o processo executivo é formado por 
diversos atos (ex.: art. 129, lesões corporais, Código Penal). 

c) delito habitual: é o que contém comportamentos idênticos e 
repetidos, que só perfazem em decorrência de uma ação reiterada 
(ex.: art. 284, curandeirismo, Código Penal). 

Quanto ao modo de execução: 

a) de forma livre: admite qualquer meio de execução (art. 121, 
homicídio, Código Penal). 

b) de forma vinculada: o tipo penal circunscreve os possíveis modos 
de execução da conduta delitiva (ex.: art. 284, curandeirismo, Código 
Penal). 

Quanto à relação com os demais tipos delitivos: 

a) delito subsidiário: verifica-se na inexistência de crime mais grave 
(ex.: art. 146, constrangimento ilegal, Código Penal). 

b) delito complexo: é a reunião de condutas distintas que a lei 
disciplina como uma só. Os seus elementos constitutivos ou 
circunstâncias agravantes representam de per si um outro crime, 
sendo seus componentes expressamente descritos (ex.: art. 157, 
roubo, Código penal).  

c) delito progressivo ou de passagem: consiste na prática de atos de 
gravidade de ascendente contra um mesmo bem jurídico. Passa-se 
do menos grave ao mais grave, por isso a prática do delito de maior 
gravidade compreende o de menor, sendo que este último está 
implícito na execução daquele (ex.: art. 304, uso de documento falso, 
Código Penal). 

Outras classificações das infrações penais existem e serão, 

oportunamente, analisadas, dentre elas, conduta dolosa e conduta culposa. 

1.3.2  Bem jurídico penalmente tutelado 

Dentre as inúmeras classificações existentes, a do bem jurídico 

penalmente tutelado revela-se de extrema importância já que é por meio dela que se 

extrai o que o tipo penal tutela, como por exemplo, no homicídio, o bem tutelado é a 

vida. 
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Nesse mister, Prado afirma que “[...] todo delito deve lesar ou 

pôr em perigo de lesão determinado bem jurídico (princípio da ofensividade, da 

lesividade ou da exclusiva proteção de bem jurídico)”42. 

Logo, também afirma que bem jurídico: 

é um ente (dado ou valor social) material ou imaterial haurido do 
contexto social, de titularidade individual ou metaindividual reputado 
como essencial à coexistência e desenvolvimento do homem e, por 
isso, jurídico-penalmente protegido43. 

Prado também afirma que “o bem jurídico é entidade dotada de 

substância real e peculiar, valorada e adstrita ao homem como ser social. 

Consubstancia um valor, um sentido”44. 

Barros45 diz que esse assunto é um dos mais importantes 

temas do direito penal, porque é da titularidade do bem jurídico que se extrai o 

sujeito passivo da infração penal, além de ter papel fundamental na classificação 

dos delitos na Parte Especial do Código Penal e na interpretação teleológica da lei 

penal. 

Em continuação, Barros46 distingue o objeto jurídico em formal 

(direito público subjetivo do Estado de ver obedecida a norma penal) e substancial 

(valor jurídico tutelado pela norma penal). Ademais, determina que bem é tudo 

aquilo que satisfaz uma necessidade humana.  

1.4  FATO TÍPICO 

É sabido que o crime é um fato típico e antijurídico, logo, para 

que se possa afirmar que o fato concreto possui tipicidade, é necessário que ele 

contenha plena adequação com o tipo penal. Assim, é preciso analisar se possui os 

elementos do fato típico: conduta (ação e omissão), o resultado, a relação de 

causalidade e a tipicidade. 

                                            
42  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro.  p. 246. 
43  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal  Brasileiro.  p. 248. 
44  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 255. 
45  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 118. 
46  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 119. 
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A respeito, Mirabete leciona que “caso o fato concreto não 

apresente um desses elementos, não é fato típico e, portanto, não é crime”47. 

Barros ensina que fato típico “é o comportamento humano 

descrito em lei como crime ou contravenção”48. 

Sendo assim, não há crime sem ação (nullum crimen sine 

conducta). E é sobre o conceito de ação que se pode denominar como conduta, pois 

a palavra ação tem sentido amplo, que abrange a ação em sentido estrito, que é o 

fazer, e a omissão, que é o não fazer o devido, cuja divergência assola os 

penalistas. 

1.4.1  Teoria Causalista 

Para a teoria causalista (naturalista) a conduta é um 

comportamento humano voluntário no mundo exterior, que consiste em fazer ou não 

fazer. 

Diz Mirabete: 

É um processo mecânico, muscular e voluntário (porque não é um 
ato reflexo), em que se prescinde do fim a que essa vontade se 
dirige. Basta que se tenha a certeza de que o agente atuou 
voluntariamente, sendo irrelevante o que queria, para se afirmar que 
praticou a ação típica.49 

Prado50 complementa aduzindo que a manifestação da vontade 

é toda conduta voluntária, seja ação ou omissão, resultante de um movimento do 

corpo. 

1.4.2  Teoria Finalista 

Já para a teoria finalista, Mirabete afirma que “[...] como todo 

comportamento do homem tem uma finalidade, a conduta é uma atividade final 

humana e não um comportamento simplesmente causal”51. 

                                            
47  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p.88. 
48  BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal, parte geral.  p. 146. 
49  MIRABETE. Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 88. 
50  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal  Brasileiro.  p. 293. 
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Logo, é um fazer ou não-fazer voluntário, implicando, 

necessariamente, em uma finalidade. Não se concebe a vontade de nada ou pra 

nada, e sim dirigida a um fim. 

Em sentido similar, Prado afirma: 

A teoria finalista não vislumbra ação (ou a omissão) como mero 
processo causal equiparado aos processos da natureza. Ela se 
diferencia destes últimos por algo que lhe é próprio e único, a saber, 
a capacidade de atuar conforme fins estabelecidos de modo 
racional.52 

É esta a teoria adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

1.4.3  Teoria Social 

A teoria social, também conhecida pela teoria da ação 

socialmente adequada, surgiu para ser um equilíbrio entre as teorias acima citadas. 

Pois, para a teoria social, a ação é a conduta socialmente relevante, dominada ou 

dominável pela vontade humana. 

Assim aduz Mirabete53, a relevância social da ação é o critério 

conceitual comum a todas as formas de comportamento e, portanto, também ao 

crime. 

A grande crítica a esta teoria reside na dificuldade de 

conceituar o que seria a relevância social da conduta, já que há a necessidade de 

um juízo de valor, de ética, assim, tratar-se-ia de um critério vago e impreciso. 

1.5  A CONDUTA E SEUS ASPECTOS  

Aderindo à teoria finalista, insere-se, nesse contexto, a 

definição da conduta que caracteriza o comportamento humano como um ilícito 

penal. 

                                                                                                                                        
51  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 89. 
52  PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal  Brasileiro.  p. 299. 
53  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 90. 
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De acordo com Mirabete54, a conduta é, portanto, um 

comportamento humano, não estando incluídos os fatos naturais, os do mundo 

animal e os atos praticados pelas pessoas jurídicas.  

A conduta exige a necessidade de uma repercussão externa da 

vontade do agente. O pensar e o querer humanos não preenchem as características 

da ação enquanto não se tenha iniciado a manifestação exterior dessa vontade. 

Afirma Mirabete: 

Constituem elementos da conduta um ato de vontade dirigido a um 
fim e a manifestação dessa vontade (atuação), que abrange o 
aspecto psíquico (campo intelectual derivado do comando cerebral) e 
os aspecto mecânico ou neuromuscular (movimento ou abstenção de 
movimento).55 

A vontade domina a conduta dolosa ou culposa. A diferença 

reside no fato de que na ação dolosa a voluntariedade alcança o resultado e na 

culpa, a ação vai apenas até a causa do resultado. 

Logo, pode-se assim dizer que, de acordo com Mirabete56, não 

constituem conduta os atos em que não intervém a vontade, como por exemplo, na 

coação física irresistível. Complementa aduzindo que a conduta é em regra, 

consubstanciada em uma ação em sentido estrito ou comissão, que é um 

movimento corpóreo, um fazer. Poderá, no entanto, constituir-se em uma omissão, 

se caracterizando pela inatividade, abstenção de um movimento. 

Acerca do tema, Prado leciona que: 

Ação e omissão constituem o primeiro nível do sistema penal, ao 
qual se agregam os juízos de tipicidade, de ilicitude e de 
culpabilidade. Trata-se a primeira, como já exposto, da realização de 
uma conduta – afirmativa – dirigida a um fim que ultrapassa a esfera 
individual. De seu turno, a segunda – omissão – vem a ser a não-
realização de um comportamento finalista.57 

                                            
54  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 91. 
55  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 91. 
56  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 92.  
57  PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 308. 
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De suma relevância se faz mencionar a teoria da imputação 

objetiva do resultado, já que a missão do Direito Penal é a proteção dos bens 

jurídicos. Sendo assim, referida teoria visa a separar o simples acaso, a 

casualidade, daquilo que realmente é obra do agente. 

Acontece que, conforme ensina Prado 

Para lograr tal finalidade, o legislador tipifica determinados 
comportamentos que lesionam ou expõem a perigo de lesão tais 
bens. Tem-se, portanto, que o tipo penal desempenha uma função 
de seleção dos comportamentos penalmente relevantes.58 

De maneira simples, Mirabete59 sintetiza que “para haver fato 

típico é ainda necessário que exista relação de causalidade entre a conduta e o 

resultado”. 

Não havendo o nexo causal, não se cogita, portanto, a 

responsabilidade penal. 

Tem-se, também, como elemento do fato típico, o resultado 

que, conforme ensina Mirabete60, não basta a conduta para que o crime exista, pois 

é exigido o elemento resultado, já que é ele que vai causar a modificação do mundo 

exterior provocado pelo comportamento humano voluntário. 

Importante destacar que existem crimes em que a lei não prevê 

resultado, ou seja, uma modificação no mundo exterior, tal como, o crime de injúria. 

Nesses casos, necessário se faz recorrer um conceito jurídico ou normativo de 

forma que não haja incompatibilidade entre a teoria do resultado com o art. 13, do 

Código Penal, que afirma que a existência do crime depende de resultado. 

Assim, determina Mirabete que: 

[….] resultado deve ser entendido como lesão ou perigo de lesão de 
um interesse protegido pela norma penal.61 

                                            
58  PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 309. 
59  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 97. 
60  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 97. 
61  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 97. 
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Logo, como todos os crimes ocasionam lesão ou perigo ao 

bem jurídico tutelado, há plena harmonia entre os dispositivos legais. 

Para finalizar os elementos do fato típico, tem-se a tipicidade 

que é, nos dizeres de Mirabete62 “[…] a adequação perfeita entre o fato natural, 

concreto, e a descrição contida na lei”. 

Como o tipo penal é composto não só de elementos objetivos, 

mas também de elementos normativos e subjetivos, é indispensável para a 

existência da tipicidade que não apenas o fato, mas também a antijuricidade e os 

elementos subjetivos se subsumam a ele. 

Em linhas gerais, o tipo penal tem duas funções, a primeira é a 

de garantia, já que aperfeiçoa e sustenta o princípio da legalidade do crime. A 

segunda é a de indicar a antijuricidade do fato a sua contrariedade ao ordenamento 

jurídico. Como diz Mirabete: 

A tipicidade é o indício da antijuricidade do fato. Praticado um fato 
típico, presume-se também sua antijuricidade, presunção que 
somente cessa diante da existência de uma causa que a exclua.63 

Em sua obra, Mirabete64 preceitua que nem sempre a 

adequação do fato ao tipo penal se opera de forma direta, sendo necessário à 

tipicidade que se complete ao tipo penal com outras normas, contidas na parte geral 

dos códigos. É o que se chama de tipicidade indireta, como ocorre na tentativa e no 

concurso de agentes. 

Tem-se, assim, explanados os elementos do fato típico: 

conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. 

1.5.1 Sujeito ativo do crime  

Ao adentrar na esfera dos sujeitos do crime, tem-se como 

sujeito ativo, conforme Mirabete65 “aquele que pratica a conduta descrita na lei, ou 

                                            
62  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 102. 
63  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 103. 
64  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 103. 
65  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 110. 
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seja, o fato típico. Só o homem, isoladamente ou associado a outros (co-autoria ou 

participação), pode ser sujeito ativo do crime [...]”. 

Acerca do tema, Mirabete preceitua: 

O sujeito ativo do crime pode receber, conforme a situação 
processual ou o aspecto pelo qual é examinado, o nome de agente 
(arts. 14, II, 15, do CP), indiciado, acusado, denunciado, réu, 
sentenciado, condenado, recluso, detento (nas normas processuais) 
e criminoso ou delinqüente (como objeto das ciências penais).66 

Ademais, o conceito abrange não só aquele que pratica o 

núcleo da figura típica, mas também, o co-autor ou o co-partícipe, que colaboram de 

alguma forma na conduta típica. 

Barros afirma que o “[...] sujeito ativo da infração penal é 

aquele que direta ou indiretamente pratica a conduta punível”67. 

Conclui-se que, a capacidade geral para praticar crime existe 

em todos os homens.  

1.5.2 Capacidade penal do sujeito ativo 

Ensina Mirabete68 que a capacidade penal é o conjunto das 

condições exigidas para que um sujeito possa tornar-se titular de direitos ou 

obrigações no campo do Direito Penal.  

Nesse sentido: 

Distinguem-se capacidade penal (que se verifica inclusive em 
momentos anteriores ou posteriores ao crime) e imputabilidade 
(contemporânea do delito). Existe incapacidade penal quando se faz 
referência aos mortos, aos entes inanimados e aos animais, que 
podem ser apenas objeto ou instrumento do crime.69 

                                            
66  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 111. 
67  BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal, parte geral. p. 121. 
68  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 111. 
69  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 111. 
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Mirabete70 ensina, também, que a pessoa jurídica não pode ser 

sujeito ativo de crime. Diz-se que a pessoa jurídica não delinque através de seus 

membros; são os membros que praticam os crimes através das pessoas morais. 

Logo, só os responsáveis concretos pelos atos ilícitos são responsabilizados 

penalmente, tais como, gerentes e administradores. 

No entanto, Mirabete71 leciona que a necessidade crescente de 

definir a colaboração de diretores ou sócios na prática de ilícitos penais tem levado o 

Direito Penal moderno a caminhar no sentido de responsabilizar a pessoa jurídica 

como sujeito ativo do crime. Seguindo esta nova orientação, o Constituição Federal 

instituiu esta possibilidade, ou seja, previu a possibilidade de responsabilizar a 

pessoa jurídica sem prejuízo daquela dos dirigentes, para sujeitá-la às punições 

compatíveis com a sua natureza (nos atos praticados contra a ordem econômica e 

financeira e contra a economia popular e nas condutas consideradas lesivas ao meio 

ambiente). 

Assim, entre as penas compatíveis com a natureza das 

pessoas jurídicas estão, na previsão constitucional, o perdimento de bens, a multa e 

a suspensão ou interdição de direitos (como por exemplo, a do exercício de 

atividades financeiras, comerciais ou industriais).  

Importante ressaltar que não há vedações para que se criem 

novas sanções penais para as pessoas jurídicas, como bem enfatiza o art. 5º, inciso 

XLVI, da Constituição Federal. 

1.5.3 Capacidade especial do sujeito ativo 

A maioria dos crimes pode ser praticada por qualquer pessoa, 

bastando a capacidade geral. 

No entanto, para alguns delitos, é preciso que o agente 

detenha alguma capacidade especial, ou seja, certa posição jurídica (ser funcionário 

público, como no crime previsto no art. 312, ou ser médico, para o cometimento do 

delito previsto no art. 269, ambos do Código Penal) ou posição de fato (ser gestante 

                                            
70  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 111. 
71  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 112. 
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para a prática do delito previsto no art. 124, do Código Penal), conforme preceitua 

Mirabete.72 

Para tanto, conclui-se que para determinados delitos é preciso 

que o agente detenha alguns requisitos para que possa figurar no pólo ativo da 

infração. 

1.5.4 Sujeito passivo do crime 

Abordado o tema que envolve o sujeito ativo, tem-se, no outro 

lado do ato por ele praticado, o sujeito passivo, que é aquele que sofre o ato 

praticado.  

Acerca do sujeito passivo do crime, Mirabete leciona que: 

[…] é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta 
criminosa. Nada impede que, em um delito, dois ou mais sujeitos 
passivos existam: desde que tenham sido lesados ou ameaçados em 
seus bens jurídicos referidos no tipo, são vítimas do crime.73 

Com acerto, Prado74 diz que “Podem figurar como sujeitos 

passivos -vítimas, ofendidos -, a pessoa física ou o indivíduo, mesmo incapaz, o 

conjunto de indivíduos, a pessoa jurídica, a coletividade, o Estado ou a comunidade 

internacional, de acordo com a natureza do delito”. 

Há, entretanto,certas peculiaridades concernentes ao sujeito 

passivo de determinados delitos, como por exemplo, o recém-nascido, no crime de 

infanticídio (art. 123, do Código Penal) ou, também, o menor em idade escolar no 

abandono intelectual tipificado no art. 246, do Código Penal. 

O morto, como diz Mirabete75, não é sujeito passivo de crime. 

Punem-se, entretanto, os delitos contra o respeito aos mortos (arts. 209 a 212), 

sendo vítimas, no caso, a família ou a coletividade”. 

                                            
72  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 113. 
73  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 114. 
74  PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. p. 259. 
75  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 115. 
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Igualmente, os animais também não figuram no pólo passivo 

do delito, podem aparecer apenas como objeto material do crime (furto, dano) em 

que o sujeito passivo é o proprietário do animal. 

1.6  DO DOLO 

                              Acerca do dolo, existem três teorias que procuram estabelecer o 

conteúdo do dolo: a da vontade, a da representação e a do assentimento. 

Conforme Mirabete76, “Para a teoria da vontade, age 

dolosamente quem pratica a ação consciente e voluntariamente. É necessário para 

sua existência, portanto, a consciência da conduta e do resultado e que o agente a 

pratique voluntariamente.  

Quanto à teoria da representação, ensina que: 

[…] o dolo é a simples previsão do resultado. Embora não se negue 
a existência da vontade na ação, o que importa para essa posição é 
a consciência de que a conduta provocará o resultado. Argumenta-
se, contudo, que a simples previsão do resultado, sem a vontade 
efetivamente exercida na ação, nada representa e que, além disso, 
quem tem vontade de causar o resultado evidentemente tem a 
representação deste. Nesses termos, a representação já está 
prevista na teoria da vontade.77 

No tocante à teoria do assentimento ou do consentimento, 

Mirabete78 diz que faz parte do dolo, a previsão do resultado a que o agente adere, 

não sendo necessário que ele o queira. Para a teoria, então, existe o dolo 

simplesmente quando o agente consente em causar o resultado ao praticar a 

conduta. 

Tem-se, portanto, que no ordenamento jurídico pátrio. É 

adotada a teoria da vontade quanto ao dolo direto e a teoria do assentimento 

quando ao dolo eventual. 

 

                                            
76  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 129. 
77  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 129. 
78  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 129. 
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1.6.1 Espécies de dolo 

Distingue-se na doutrina o dolo direto ou determinado do dolo 

indireto ou indeterminado.  

Ensina Mirabete: 

No primeiro, o agente quer determinado resultado, como a morte da 
vítima, por exemplo, no homicídio. No segundo, o conteúdo do dolo 
não é preciso, definido. Neste caso, poderá existir o dolo alternativo, 
em que o agente quer, entre dois ou mais resultados (matar ou ferir, 
por exemplo), qualquer deles ou o dolo eventual.79 

A doutrina ainda faz menção ao dolo de dano, em que o agente 

quer ou assume o risco de causar lesão efetiva e ao dolo de perigo em que o autor 

da conduta quer apenas o perigo. São espécies substancialmente idênticas, pois 

“dolo existe quando o agente quer ou consente na realização da figura típica ou, nos 

termos da lei, quando quer ou consente no resultado, não importando que esse tipo 

(ou evento) seja de dano ou de perigo”.80 

1.6.2 Da culpa 

Acerca da culpa, Mirabete81 ensina que tem-se conceituado na 

doutrina o crime culposo como a conduta voluntária, sendo ação ou omissão, que 

produz resultado antijurídico não querido, mas previsível e excepcionalmente 

previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Ademais, cita a conduta, a 

inobservância do dever de cuidado objetivo, o resultado lesivo involuntário, a 

previsibilidade e a tipicidade como elementos do crime culposo. 

No mesmo sentido, Mirabete cita que: 

Enquanto nos crimes dolosos a vontade está dirigida à realização de 
resultados objetivos ilícitos, os tipos culposos ocupam-se não com o 
fim da conduta, mas com as consequências anti-sociais que a 
conduta vai produzir; no crime culposo o que importa não é o fim do 
agente (que é normalmente lícito), mas o modo e a forma imprópria 
com que atua.82 

                                            
79  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 134. 
80  MIRABETE, Julio Fabrbini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 134. 
81  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 136. 
82  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 136. 
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Barros tem semelhante definição: 

Diz-se crime culposo quando o agente, deixando de observar o 
cuidado necessário, realiza conduta que produz resultado, não 
previsto nem querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto e 
querido, que podia, com a atenção devida, ter evitado.83 

Dentre as modalidades de culpa, imprudência, negligência e 

imperícia, Mirabete84 define como a primeira como uma atitude em que o agente 

atua com precipitação, inconsideração, sem cautelas, não utilizando os seus 

poderes inibidores; já, na segunda modalidade, diz que é a inércia psíquica, a 

indiferença do agente que, podendo tomar as cautelas exigíveis, não o faz por 

displicência ou preguiça mental. Quando à imperícia, ensina que é a incapacidade, a 

falta de conhecimentos técnicos no exercício de arte ou profissão, não tomando o 

agente em consideração o que sabe ou deve saber. 

Quanto às espécies de culpa, a doutrina se refere à culpa 

inconsciente e à culpa consciente, que Mirabete85 define a primeira quando o agente 

não prevê o resultado que é previsível, não tendo o agente o conhecimento efetivo 

do perigo que a sua conduta provoca para o bem jurídico alheio; quanto à segunda, 

é quando o agente prevê o resultado, mas espera, sinceramente, que não ocorrerá. 

Existe no agente, a possibilidade do resultado, mas ele a afasta por entender que 

evitará, que a sua habilidade impedirá o evento lesivo que está dentro da sua 

previsão. 

Quanto ao crime preterdoloso, Mirabete86 define como um 

crime misto, em que há uma conduta que é dolosa, por dirigir-se a um fim típico, e 

que é culposa pela causação de outro resultado que não era objeto do crime 

fundamental pela inobservância do cuidado objetivo. 

Em sentido semelhante, Pimentel87 diz que “é somente a 

combinação de dois elementos – dolo e culpa – que se apresentam sucessivamente 

                                            
83  BARROS, Flávio Augusto Monteiro. Direito Penal, parte geral.  p. 230.  
84  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 140. 
85  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 141. 
86  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 144. 
87  PIMENTEL, Manoel Pedro. O crime e a pena na atualidade.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1983. p. 87. 
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no decurso do fato delituoso: a conduta inicial é dolosa, enquanto o resultado final 

dela advindo é culposo”. 

Notadamente, tem-se de forma clara as diferenças existentes 

entre a culpa e o dolo que são de extrema importância para a classificação e 

tipificação do delito. 

1.7  CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

Delinear sobre o delito e as suas abrangências requer o estudo 

da finalização ou não do ato do agente e isso se dá com a consumação ou apenas a 

tentativa delitiva do agente, que, quando, por circunstâncias alheias à sua vontade, 

não concluiu o que pretendia.  

Diz Mirabete88 que está consumado o crime quando o tipo está 

inteiramente realizado, ou seja, quando o fato concreto se subsume no tipo abstrato 

descrito na lei penal. Assim, preenchidos todos os elementos do tipo objetivo pelo 

fato natural, ocorreu a consumação. 

No tocante à tentativa, necessário se faz adentrar no iter 

criminis, definido por Mirabete89 como um caminho, um itinerário a percorrer entre o 

momento da ideia de sua realização até aquele em que ocorre a consumação, 

sendo composto por uma fase interna que é a cogitação (não sendo punida – 

cogitationis poenan nemo patitutur - Ulpiano) e de uma fase externa, 

compreendendo os atos preparatórios, atos de execução e a consumação. 

Nesse sentido, Mirabete90 diz que o Código Penal adotou a 

teoria objetiva (formal) e exige que o autor tenha realizado de maneira efetiva uma 

parte da própria conduta típica, penetrando, assim, no “núcleo do ipo”, ao dispor, no 

art. 14, do Código Penal, que o crime se diz tentado quando iniciada a execução, 

não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

                                            
88  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral. p. 147. 
89  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 148. 
90  MIRABETE, Julio Fabbrini . Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 149. 
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Barros91 define o crime tentado como um crime imperfeito, 

porquanto a figura típica não se realiza em sua plenitude, contrapondo-se, assim, ao 

crime consumado (perfeito). Além do mais, aduz que “[...] para a caracterização da 

tentativa, é preciso que o ato não atinja a meta optata (consumação) por 

circunstâncias alheias à vontade do agente”92. 

Quanto à punibilidade da tentativa, Barros93 ensina que existem 

duas correntes para referida fundamentação, a teoria subjetiva, que busca na 

vontade do agente o fundamento da punição da tentativa, preconizando que a pena 

da tentativa deve ser a mesma do crime consumado; e, a teoria objetiva, que 

sustenta a punição da tentativa no perigo acarretado ao bem jurídico, ensinando que 

a tentativa deve ser punida com uma pena mais branda que o crime consumado, já 

que neste último há um dano maior. 

No Brasil, a teoria objetiva é consagrada pelo art. 14, II, do 

Código Penal, quando aduz que “salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa 

com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”. 

Finalizando o seu estudo, Barros discorre acerca da 

inadmissibilidade da tentativa: 

Na tentativa, a vontade do agente é direcionada à consumação. Isso 
não acontece no crime culposo, porque o evento ocorre contra a 
vontade do agente. Por conseqüência, não existe tentativa de crime 
culposo. Todavia, na denominada culpa imprópria admite-se a 
tentativa, porque há a intenção de produzir o evento.94 

Outra classificação trazida por Barros95, diz respeito à tentativa 

perfeita (crime falho ou acabado) e imperfeita (inacabado). Na primeira, o agente 

realiza os atos executórios suficientes para a sua consumação do crime, no entanto, 

por circunstâncias alheias à sua vontade, não há a consumação delitiva. Na 

segunda, o agente nem chega a realizar os atos executórios necessários à 

consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. 
                                            
91  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 267. 
92  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 269. 
93  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 270. 
94  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral. p. 271. 
95  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 274. 
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Logo, na tentativa perfeita há maior proximidade da 

consumação e por isso tem menor redução da pena, diferentemente do que ocorre 

na tentativa imperfeita, em que há menor aproximação da consumação, portanto, 

maior redução da pena. 

1.8  ANTIJURICIDADE 

Para que uma ação se configure em delito é preciso que, 

sobretudo, ela seja antijurídica, ou seja, em desconformidade com os preceitos 

legais do ordenamento jurídico. 

Segundo Barros96, na conceituação de antijuricidade, duas 

correntes merecem destaque: a formal e a material. 

Destaca que: 

Antijuricidade formal é a contrariedade existente entre a conduta e a 
norma penal. É, pois, a simples violação da norma penal. Essa 
concepção tem sido rejeitada porque confunde antijuricidade com 
tipicidade. Sobremais, casos há em que o crime deve ser excluído 
pela ausência de lesão ou perigo ao bem jurídico, apesar da violação 
da norma penal.97 

Quanto à antijuricidade material ou substancial, Barros98 diz 

que é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal 

violada. 

É, portanto, o caráter anti-social do fato típico. Nessa concepção 
material permite-se a construção das chamadas causas supralegais 
de exclusão de ilicitude. Todavia, para a caracterização da 
antijuricidade, não basta que o fato lese interesses sociais; urge 
ainda que se revista de tipicidade (antijuricidade formal), pois o 
princípio da reserva legal veda a criação de delito por analogia ou 
arbítrio judicial.99 

                                            
96  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 299. 
97  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 299. 
98  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 300. 
99  BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 300.                  
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A antijuricidade, como afirma Barros100, é uma para todo o 

ordenamento jurídico, não se concebendo que um fato permitido pelo direito civil 

encontre proibição no direito penal e vice-versa. 

Mirabete cita que: 

A antijuricidade é a contradição entre uma conduta e o ordenamento 
jurídico. O fato típico, até prova em contrário, é um fato que, 
ajustando-se ao tipo penal, é antijurídico. Existem, entretanto, na lei 
penal ou no ordenamento jurídico em geral, causas que excluem a 
antijuricidade do fato típico. Por essa razão, diz-se que a tipicidade é 
o indício da antijuricidade, que será excluída se houver uma causa 
que elimine sua ilicitude.101 

Diz também que “a antijuricidade, como elemento na análise 

conceitual de crime, assume, portanto, o significado de ausência de causas 

excludentes de ilicitude”.102 

Já, acerca do injusto, Barros103 preceitua que este sofre 

mutações quantitativas e qualitativas, podendo o injusto ser penal, civil ou 

administrativo, alterando-se a sua gravidade conforme a relevância do interesse 

tutelado pela norma violada. 

Logo, o injusto penal, área de interesse do presente trabalho é 

a conduta valorada como antijurídica, sendo, assim, um somatório da tipicidade com 

a antijuricidade. Nesse raciocínio, quando se reconhece a antijuricidade penal é 

porque há um injusto penal. 

1.8.1 Exclusão da antijuricidade 

O Direito prevê causas que excluem a antijuricidade do fato 

típico. São normas permissivas, também chamadas de tipos permissivos, que 

excluem a antijuricidade por permitirem a prática de um fato típico. 

De acordo com Mirabete: 

                                            
100BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 301.    
101MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral. p. 168. 
102MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 168. 
103BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. Direito Penal, parte geral.  p. 301. 
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Segundo o entendimento adotado, a exclusão da antijuricidade não 
implica o desaparecimento da tipicidade e, por conseguinte, deve-se 
falar em “conduta típica justificada”. De acordo, porém, com a teoria 
dos elementos negativos do tipo, as causas de justificação eliminam 
a tipicidade.104 

Finaliza Mirabete105 aduzindo que somente será típico o fato 

que também for antijurídico; presentes os requisitos de uma descriminante não há 

que se falar em conduta típica. 

Assim, o autor, para praticar fato típico que não seja 

antijurídico, deve agir no conhecimento da situação de fato justificante e com 

fundamento em uma autorização que lhe é conferida através disso, ou seja, querer 

atuar juridicamente, nos dizeres de Mirabete.106 

Portanto, a lei penal brasileira dispõe que não há crime quando 

o agente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito 

cumprimento do dever legal ou em exercício regular de direito, exemplos estes, de 

normas permissivas da Parte Geral do Código Penal. 

1.9  DA CULPABILIDADE 

A respeito da culpabilidade, tem-se três teorias, a psicológica, 

psicológico-normativa e a teoria normativa pura. 

Para Mirabette107, na teoria psicológica, a culpabilidade reside 

apenas na relação psíquica do autor com o fato. Na teoria psicológico-normativa, a 

culpabilidade pressupõe a existência de elemento psicológico (dolo ou culpa), mas 

funda-se na reprovabilidade da conduta. Na teoria normativa pura, tem-se que o dolo 

e a culpa não pertencem à culpabilidade, mas ao próprio fato típico, componentes 

que são da conduta. A culpabilidade cinge-se apenas a um juízo de reprovação 

pessoal pela perpetração de um fato lesivo de um interesse penalmente protegido. 

                                            
104MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 169. 
105MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 169. 
106MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal, parte geral.  p. 169. 
107MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  1. ed. São Paulo: Atlas, 1982. 

p. 100. 
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Assim, aderindo à teoria normativa pura, Mirabette108 ensina 

que os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, a possibilidade de 

conhecimento do injusto e a exigibilidade de conduta diversa. 

Acerca da imputabilidade, descreve Mirabette: 

[…] é o conjunto de condições que dão ao agente a capacidade para 
lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato punível109. 

Tocante à possibilidade de conhecimento do injusto ou 

potencial consciência da antijuricidade, Mirabette110 ensina que só há culpabilidade 

quando o agente tem condições ou possibilidades de saber que pratica ato ilícito. A 

inexistência dessa possibilidade exclui a culpabilidade, embora subsista o dolo. 

Quanto à exigibilidade de conduta diversa, Mirabette111 aduz 

que é o que indica só haver culpabilidade quando, devendo e podendo agir de 

maneira conforme o direito, o agente pratica conduta diversa que constitui o delito. 

Por derradeiro, tem-se que a culpabilidade é de ímpar 

importância já que é considerada pressuposto para a aplicação da pena e 

funcionada como uma das características do crime.

                                            
108MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  p. 101. 
109MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  p. 101. 
110MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  p. 101. 
111MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  p. 101. 
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Capítulo 2 

HOMICÍDIOS PASSIONAIS E A SUA ÓTICA POLÍTICO-SOCIAL  

2.1  A TEORIA DO HOMICÍDIO PASSIONAL 

2.1.1 Breve comentário acerca do homicídio e o seu conceito 

O homicídio é na sociedade, talvez, o crime mais antigo de que 

se ouviu falar. 

Nessa linha de raciocínio, para Cláudio Gastão da Rosa 

Filho112, o primeiro crime de que a humanidade tem notícia deu-se com o homicídio 

motivado pela invídia ao gozo espiritual de quem realizara o bem, nele vislumbrando 

o único caminho à contemplação divina. Seu autor foi Caim, o primogênito dos 

homens que emudeceu a seu irmão Abel com evidente sentimento de torpeza, 

exteriorizado por meios dissimulatórios.  

Para Damásio de Jesus113, homicídio é a destruição da vida de 

um homem praticada por outro. 

Magalhães Noronha, acerca do homicídio ensina: 

Foi o homicídio contemplado pelos três Direitos que mais influência 
tiveram nas legislações dos povos civilizados: o Romano, o 
Germânico e o Canônico. Em Roma, sob Numa Pompílio, punia-se a 
morte do liber homus (parricidium) como delito público. O escravo 
(res) não era protegido por igual maneira. A morte, quando dada por 
outrem que não o proprietário, era considerada como dano; se, pelo 
senhor, ele exercia um direito. Só mais tarde, com Justiniano, veio a 
punir-se a morte do servo114. 

A sociedade, ao longo dos anos, evoluiu e muito em todos os 

aspectos, no entanto, no que tange ao crime de homicídio, esse se intensificou, 

abrindo um rol cada vez maior de crimes em que a vida é o grande alvo. Nesse 

                                            
112DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  Florianópolis: Habitus, 

2006. p. 153. 
113JESUS, Damásio E. de. Direito Penal – Parte Especial . 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 17. 
114NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal .  São Paulo: Saraiva, 1982, p. 21. 
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ínterim, se enquadra o homicídio passional, existente desde os tempos mais 

primórdios e, cada vez, mais aparece em notícias devido à monstruosidade com que 

é cometido.  

2.1.2 Delineamentos acerca do homicídio passional 

Dentro do ordenamento jurídico existem os homicídios 

chamados de passionais.  

Conforme a explicação de Luiza Nagib Eluf115, o termo deriva 

de “paixão”, portanto, é um crime cometido por paixão. Eluf vai além e assegura: 

Todo crime é, de certa forma, passional, por resultar de uma paixão 
no sentido amplo do termo. Em linguagem jurídica, porém, 
convencionou-se chamar de “passional” apenas os crimes cometidos 
em razão de relacionamento sexual ou amoroso116. 

Para Ferri117, se trata de um delito de amor, e o amor é a mais 

humana e a mais terrível das paixões, assim, o crime provocado pelo amor 

contrariado é um crime passional por excelência. 

Em sentido similar, tem-se que na linguagem técnicojurídica, 

homicídio passional é a conduta de causar a morte de alguém, motivada por uma 

forte paixão ou emoção. Seria o caso, aliás comum, do homicídio praticado por ódio, 

inveja, ciúme ou intenso amor118. 

No mesmo ínterim, Lombroso119 ensina que em outros casos, a 

tendência ao crime é determinada, como entre os homens, de modo irresistível, 

pelas paixões exacerbadas, sobretudo pelo amor, a cupidez e o ódio.  

                                            
115ELUF, Luiza  Nagib. A Paixão no banco dos réus.  São Paulo: Saraiva, 2002, p. 111.  
116ELUF, Luiza  Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 111.  
117FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  Tradução de Fernando de Miranda. 6. ed. Coimbra: Armênio 

Amado – Editor, Sucessor, p. 16. 
118LEÃO, José Leal. Cruzada Doutrinária contra o homicídio passional: análise do pensamento de 

Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi , Teresina, a. 9, n. 787, ago. 2005. 
Disponível em:    <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7211>. Acesso em: 29 abr. 2010. 

119LOMBROSO, César. O Homem Delinquente.  Tradução de Maristela Bleggi Tomasini e Oscar 
Antonio Corbo Garcia. 2. ed. Ricardo Lenz Editor: Porto Alegre, 2001, p. 56. 
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É nesse diapasão acerca da paixão, do amor e demais 

sentimentos inerentes ao ser humano que se desenvolve o estudo do homicídio 

passional, tão intrigante pelas suas características em que o grande vilão tenta 

convencer a sociedade que matou pelo mais nobre sentimento: o amor. 

2.1.3 Breve comentário dos homicídios passionais na  história 

Sem adentrar na plenitude histórica das tragédias passionais 

que existiram ao longo da história, relata-se, no presente trabalho, apenas um breve 

apontamento dos homicídios passionais como forma de orientação na história. 

Sendo assim, conforme relatos, o primeiro filósofo a mencionar 

a origem do amor e da paixão teria sido Sócrates, citado por Platão, seu discípulo: 

Quando do nascimento de Afrodite, os deuses reuniram-se para um 
festim; entre eles encontrava-se o filho de Ideia, Grandes-Meios. 
Quando acabaram o jantar, a Miséria, sabendo que havia festança, 
apresentou-se às portas para mendigar. Grandes-Meios, ébrio de 
néctar – o vinho ainda não tinha sido inventado -, penetrou no jardim 
de Zeus e adormeceu pesadamente. Então, a Miséria, na sua 
indigência, teve a ideia de ter um filho de Grandes-Meios: deitou-se 
junto dele e foi assim que Eros foi concebido120. 

Dessa simbiose clandestina entre a astúcia de poder ter tudo e 

a penúria de não ter nada, de ficar de fora, nasceu Eros, o deus da vida, do amor e 

da paixão, conforme preceitua Cláudio Gastão da Rosa Filho121. 

Vale destacar Dante que, no segundo círculo de sua obra, 

destacou Paolo e Francesca, quando foram mortos pelo marido traído: 

De amor, que os corações rapidamente inflama, este que vês ao meu 
lado, tomou-se pela minha formosura, a qual me foi tirada por modo 
que ainda agora me tem dolorida. Amor, que em troca exige amor 
igual, tão fortemente uniu-me ao meu amante, que mesmo aqui tal 
união perdura. O amor nos levou a morte infame, mas de quem no-la 
deu, Caína está à espera. Foi o que ela disse e calou-se. 
Conhecendo qual fosse das das duas almas a angústia, inclinei a 
fronte, em refletir sentido, até que o Poeta quis dizer: “Em que 
pensas?” Respondi: “Nas ilusões do amor, nos desejos loucos como 
os que levaram estes ao seu doloroso fim!” Voltando-me para eles, 
disse: “Teus sofrimentos, Francesca é que me põem triste, choroso. 
Mas dize-me: ao tempo dos doces suspiros, que antecedem o 

                                            
120PLATÃO. O Banquete.  Tradução de Sampaio Marinho. Francisco Lyon de Castro, 1977, p. 73. 
121DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 41. 
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explodir da paixão, sob qual forma de amor entremostraram-se os 
desejos até então ocultos?” 122[...] 

De acordo com a literatura, também, se destaca a paixão entre 

Helena, rainha de Esparta e o príncipe de Tróia, Paris, motivo determinante, para o 

desencadeamento da Guerra de Tróia, conforme relatou Homero:  

Ele anuiu, no dia em que embarcamos; De Ílio trazendo o fado em 
naus veleiras; E à destra fulgurou, propício agouro. Com a esposa de 
um Teucro antes que durma, Rapto e mágoas de Helena assim 
vingando, Nenhum se apresse; e quem, da fuga amigo, De crenado 
baixel tocar nos bancos, o mortal trago provará primeiro.123 

Ao mencionar o homicídio passional, mister se faz relatar o 

clássico de Shakespeare, em que Otelo foi o grande destaque na tragédia: 

 E esse nobre Mouro que nossos senadores não se cansam de de 
proclamar perfeito e capacíssimo? A criatura de prol que sacudida 
nunca é pelas paixões? Cuja virtude jamais foi atingida pelos tiros da 
sorte e os arremessos da fortuna124? 

Por derradeiro, impera os dizeres de Gastão, em sua obra: 

[…] o amante rejeitado não mais enxerga o oásis do amor, porque 
inexistente, tornando deserta sua vida. Sofre por dentro o carcoma 
da desilusão que mata um organismo sobrevivente num ser que, 
agonizando, já não tem razão para viver. E nesse turbilhão de 
emoções, sucumbe à paixão avassaladora e por ela mata, às vezes, 
e não raro, por ela morre125. 

Sabiamente, Gastão126 conclui dizendo que a passionata 

começa, às vezes, de tocaia numa esquina da vida e de repente, de forma 

avassaladora, além de, por outras vezes terminar para um dos protagonistas, 

deixando o outro acossado pelas flechas do Cupido, autista do coração. Pelas mais 

variadas razões, uma das partes não desiste do relacionamento, quando este 

                                            
122ALIGHIERI, Dante. A divina Comédia.  Tradução de Hernani Donato. São Paulo: Círculo do Livro. 

Canto V. p. 33. 
123HOMERO. Ilíada.  Tradução de Manuel Odorico Mendes. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 68. 
124SHAKESPEARE, Willian. Otelo, O Mouro de Veneza . Tradução de Carlos Alberto Nunes. São 

Paulo: Melhoramentos, 2005. 
125DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 46. 
126DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 45. 
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existiu, transformando o seu dia-a-dia num suplício, impondo ao companheiro 

desistente um masoquismo moral que faria inveja ao Marquês de Sade. 

2.1.4 Os elementos subjetivos do homicídio passiona l 

2.1.4.1  Amor 

O amor abordado no presente trabalho não condiz com o 

sentimento doce e tenro que despertou na sociedade grande interesse por ser uma 

das formas mais nobres de sentimento, mas sim do amor em forma de sentimento 

de posse.  

Nesse mesmo seguimento, Leon Rabinowicz sustenta: 

 [...] não atacamos a forma sublime e verdadeiramente superior do 
amor, que é o amor efetivo, mas condenamos essa forma brutal, 
primitiva, animal, do amor que é amor sensual que mata127. 

Nos dizeres de Enrico Ferri128, o sentimento do amor, que são, 

em si mesmos chamas puras da vida humana e, podem, todavia, no delírio da febre, 

dirigir a mão que bate, que incendeia e que mata. Para ele, amor e crime nasceram 

gêmeos, inseparáveis como o corpo da sombra. 

Na mesma linha de raciocínio, observa-se o seu ensinamento: 

[…] esses sentimentos da honra e do amor, que, nos limites da vida 
normal, são a expressão e o fermento sadio e fecundo da existência 
humana, quando chegam ao excesso, ao delírio, descambam na 
torpeza, na ferocidade e no assassinato129. 

Nelson Hungria130 afirma que o amor que mata, o amor-

Nêmesis, o amor-açougueiro é uma contrafação monstruosa do amor: é o 

animalesco egoísmo da posse carnal. 

                                            
127RABINOWICZ, Leon. Crime passional . Tradução de Fernando de Miranda. Coimbra: Armênio 

Amado – Editor, Sucessor, 1961, p. 11. 
128FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 13. 
129FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 13. 
130LEÃO, José Leal. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do pensamento de 

Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Jus Navigandi , Teresina, a. 9, n. 787, ago. 2005. 
Disponível em:    <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7211>. Acesso em: 26 mar. 2010. 
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Acerca dos assassinatos por amor, comumente cometidos 

pelos homens, Lombroso faz uma analogia aos animais: 

Mas talvez entre os animais, como entre os homens, os crimes por 
paixão, os mais freqüentes, são aqueles que tem como causa o 
amor. Assim, o elefante, tão prudente de ordinário, é tomado de fúria 
à menor excitação quando está no cio131. 

Ferri132 mais uma vez durante sua exposição de ideias acerca 

do amor, confirma que o amor anda vendado, ou é cego; é a mais humana das 

paixões, mas é, também, a mais terrível de todas. 

Como justificativa para o cometimento dos crimes passionais 

em maior número pelos homens, Ferri133 declara que “[...] para o homem, para o 

macho, o amor é, antes de mais nada, a volúpia dos sentidos, o convite misterioso e 

irresistível da vida”, ao contrário do amor brotado nas mulheres, “O amor da mulher 

é, somente o anúncio e a esperança da maternidade. E é por isso que o amor da 

mulher, em vez de ser um episódio, como no homem, é, mais freqüentemente, a 

razão de ser de toda a sua existência.” 

2.1.4.2  Ciúme  

Aquele que gosta, cuida do ser amado. No entanto, o ciúme de 

forma doentia, aquele que extrapola o bom senso e que atrapalha a relação conjugal 

pode ser fator determinante para o cometimento do crime de homicídio. 

A esse despeito tem-se que:  

Ao adentrar no jardim do amor, muitos se machucam com os 
espinhos dos florais, isto é, o ciúme, sentimento que surge da 
insegurança, medo da perda, dependência e síndrome da 
inferioridade e que é considerado por muitos como desagregador, já 
que enfraquece ou até mesmo destrói a harmonia existente entre o 
casal, desgastando a relação134. 

                                            
131LOMBROSO, Cesar. O Homem Delinquente.  p. 58. 
132FERRI, Enrico. Discursos de Defesa. p. 14. 
133FERRI, Enrico. Discursos de Defesa. p. 23. 
134FERREIRA, Kátia Regina de Oliveira. e AQUOTTI, Marcus Vinícius Feltrim. Crime passional: 

Quando o ciúme mancha a paixão de sangue. Disponível em: <www.ibccrim.org.br.> Acesso em: 09 
mai. 2010. 
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Segundo a lenda grega na narrativa de Ferri135, o ciúme 

aparece desde a época de Medéia, que era uma louca criminosa, que o ciúme torna 

furiosa, pois ela mata em Corintho a sua rival Creusa, envolvendo-a numa túnica 

envenenada e depois, para se vingar de Jason, apunhala seus próprios filhos antes 

de partir para Atenas. 

Sabiamente, Thomas Hobbes alude que “o ciúme é o amor 

junto com o receio de que esse amor não seja recíproco.”136 

Segundo Eluf137, o sentimento de posse sexual está 

intimamente ligado ao ciúme. Há quem entenda não existir amor sem ciúme, mas é 

preciso verificar que o amor afetuoso é diferente do amor possessivo. 

Manifestações públicas de ciúme obsessivo e escândalos sociais 
coroavam o triste espetáculo do amor proibido que a sociedade 
maranhense assistia constrangida. Assim ocorrera, por exemplo, em 
1872, por ocasião da festa de Nossa Senhora dos Remédios, quando 
Pontes Visgueiro, encontrando Mariquinhas a conversar com um 
oficial do Exército, atirou-se contra ele, “em louca exaltação”, […]138. 

Comuns são os casos de homicídios em que o ciúme enseja a 

prática delitiva, como, por exemplo, no famoso caso de Doca Street, quando 

assassinou sua namorada Ângela Diniz: 

Ao dar sua versão do assassinato, Doca alegou estar enciumado de 
Ângela em virtude de uma mulher que ela tentara seduzir, a alemã 
Gabrielle Dayer. Alguns meses após o homicídio de Ângela, 
Gabrielle foi dada como morta […]139. 

Na obra de Shakespeare, o ciúme de Otelo foi o grande 

propulsor para a tragédia por ele cometida, “[...] Iago inocula, gota a gota, o veneno 

                                            
135FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. Tradução de Dagma Zimmermann. Porto 

Alegre: Ricardo Lenz, 2001. p. 59. 
136HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado ecl esiástico e civil . São 

Paulo: Martin Claret, 2002. p. 50. 
137ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 114. 
138DOTTI, René Ariel. Casos Criminais Célebres.  23. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 

36. 
139ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 65. 
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do ciúme nas veias vulcânicas do Mouro, por uma série de artifícios tortuosos. 

[...]”140.   

Para alguns, o ciúme nasce na vontade exacerbada de ter a 

pessoa única e exclusivamente para si. Sob o ponto de vista médico, o ciúme 

aparece como um tipo de doença que afeta o psiquismo do ser humano. 

Em conformidade com estudiosos acerca do tema, seguindo a 

linha de pensamento de Freud, o ciúme divide-se em três dimensões: normal, 

neurótico e paranóide. Assim: 

A primeira tem origem em mecanismos de proteção inconscientes, 
como a projeção, onde o ciumento transfere para a outra pessoa seu 
próprio desejo de infidelidade ou até mesmo sua atração sexual pelo 
rival. Via de regra, esse tipo de ciúme é efêmero, contudo, de acordo 
com a autoestima da pessoa ciumenta, ele pode ser mais duradouro, 
chegando a atingir o nível do intolerável.141 

Em se tratando do tipo de ciúme neurótico, tem-se que esse 

ciumento tem suas raízes no Complexo de Édipo, onde a criança se sente excluída 

da relação que, até então, mantinha com a mãe por conta da presença do pai, que 

se apresenta como um terceiro a ameaçar a sua exclusividade. Tocante ao terceiro 

tipo de ciúme, o paranóide, esse se consubstancia em sua essência mais delirante, 

onde a pessoa tem absoluta certeza de que está sendo traída142. 

Acerca do ciúme que emana do ser humano, Eluf tece que: 

O ciúme não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas. 
Há quem reconheça que este sentimento existe mas precisa ser 
controlado, até eliminado, não podendo guiar as atitudes nem criar 
confrontos. Já outros se deixam levar pela destrutividade, sentem-se 
humilhados e desejam vingança. É um sintoma de imaturidade 
afetiva que acaba por gerar violência.143 

                                            
140FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 75. 
141FERREIRA, Kátia Regina de Oliveira. e AQUOTTI, Marcus Vinícius Feltrim. Crime passional: 

Quando o ciúme mancha a paixão de sangue. Disponível em: <www.ibccrim.org.br.> Acesso em: 09 
mai. 2010. 

142FERREIRA, Kátia Regina de Oliveira. e AQUOTTI, Marcus Vinícius Feltrim. Crime passional: 
Quando o ciúme mancha a paixão de sangue. Disponível em: <www.ibccrim.org.br.> Acesso em: 09 
mai. 2010. 

143ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 198. 
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O ciúme é inerente ao ser humano, uns tem de forma mais 

exaltada que os outros, mas em geral, o ciumento sofre, pois tende a não mais ver a 

realidade dos fatos, mas sim, passa a crer no que a sua mente projeta para ele, 

normalmente, de forma distorcida. 

2.1.4.3  Paixão 

Ao adentrar na seara da paixão, tem-se o sentimento mais 

voraz, aquele capaz de aquietar a razão humana, fazendo com que o ser humana 

haja de maneira que nunca se imaginara fazendo. 

Acerca desse sentimento, Enrico Ferri tem o seguinte 

ensinamento: 

As leis humanas não podiam deixar de ocupar-se destas relações 
entre a paixão e o crime, porque não podiam deixar de sentir-se 
impressionadas pela frequência dos crimes determinados pelo 
turbilhonar de uma paixão144. 

E, para completar, para Ferri145, quando a paixão é forte, 

diminui a responsabilidade, a ponto de, se chegar a ser fortíssima, fazer 

desaparecer toda a responsabilidade. 

Medeiros Vieira146 define a paixão como uma emoção mais 

irresistível, mais persistente e mais violenta, é um estado afetivo caracterizado pela 

impetuosidade e persistência que atua no espírito, além de apresentar-se à maneira 

de estado crônico, estável e durável, como por exemplo, a cólera, o medo, a paixão 

sexual ou sexualidade. 

Gastão147, diz que o criminoso por paixão torna-se vítima de 

um humor exaltado, de uma sensibilidade exagerada, irrefletida, a quem a 

contrariedade dos seus sentimentos o leva, por vezes, a cometer atos criminosos 

violento como a solução para as suas crises passionais. 

                                            
144FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 17. 
145FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 17. 
146VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  São Paulo: Ledix, 1997, p. 152. 
147DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 37. 
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Nesse ínterim, Gastão148 questiona por que um indivíduo 

apaixonado quer destruir o objeto de seu desejo e por que faz, encontrando ele, a 

resposta nas palavras de Evaristo de Moraes: 

A paixão quando domina, quando impera na creatura humana, (sic) 
avassala completamente todo o ser, faz com que a razão 
desappareça, reinando, ella, paixão, soberana e absolutamente, só 
ella determinando os actos humanos149. 

Ao analisar superficialmente a paixão que incita o homicídio 

passional, à primeira vista, poderia parecer uma nobre conduta a do homicida matar 

por amor por não suportar a perda do seu objeto de desejo. No entanto, a paixão 

que move a conduta criminosa não resulta de amor, mas sim do ódio, da 

possessividade, do ciúme ignóbil, da busca da vingança, do sentimento de 

frustração aliado à prepotência, da mistura de desejo sexual frustrado com rancor, 

conforme ensina Eluf150. 

Em sentido similar, tem-se o seguinte dizer: 

Fato é, que a paixão origina-se do amor, carregado de ciúme, 
atingindo uma aguda inflamação dos sentimentos. Há “apaixonados” 
que se entregam ao silêncio, à depressão ou reagem de forma brutal 
e fria, são impulsivos e explosivos151. 

Para Eluf152, paixão não é sinônimo de amor. Pode decorrer do 

amor e, aí então será doce e terna, apesar de muito intensa e perturbadora; mas a 

paixão também resulta do sofrimento, de uma grande mágoa, da cólera, por essa 

razão, o martírio de Cristo é chamado de “paixão”. 

                                            
148DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 33. 
149DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. apud. MORAES, Evaristo de. Os crimes passionais perante o 

jury . Rio de Janeiro: Editor Jacintho Ribeiro dos Santos, 1919. p. 130. 
150ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 111.  
151JUNIOR, Benedito Raymundo Beraldo. Legítima defesa da honra como excludente de 

antijuridicidade. Jus Navigandi , Teresina, a. 8, n. 367, jul. 2004. Disponível em:   
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5418&p=2 >. Acesso em: 26 mar. 2010. 

152ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 111. 



51 
 

Rabinowcz153 elenca três espécies de paixões, as pequenas, 

como simples predisposições, as médias, acentuam a marca patológica e as 

grandes que são mórbidas, se aproximando da loucura, quando não levam a ela. 

A propósito, oportunas as palavras de René Ariel Dotti154, 

quando menciona em sua obra, o caso Pontes Visgueiro, quando diz que a louca 

paixão e outros componentes anímicos iriam pintar com cores trágicas o quadro 

vivido pelo Desembargador psicopata e a infeliz rapariga. 

A paixão faz com que o homem “tire os pés do chão”, flutue na 

irracionalidade e perca, muitas vezes, a sensatez e o raciocínio, o que, em junção 

com o ciúme, o ódio ou outro sentimento perturbador da razão humana, coadune 

para as mais atrozes crueldades. 

2.1.4.4  Ódio 

Não se pode olvidar a mencionar o ódio dentro dos crimes 

passionais. 

 Afinal, como alude Ferri155, “[...] na análise magnífica da 

personalidade humana, diziam que o ódio é vizinho do amor.” 

Em sua profunda análise, Ferrii156 diz que os sentimentos da 

honra e do amor, nos limites da vida normal são a expressão e o fermento sadio e 

fecundo da existência humana, no entanto, quando chegam ao excesso, ao delírio, 

descambam na torpeza, na ferocidade e no assassinato. 

Eluf, ao mencionar a paixão, diz que “[...] a paixão que move a 

conduta criminosa não resulta do amor, mas sim do ódio, da possessividade”157. 

O ódio figura, no crime passional, como elementar para o 

deslinde do ilícito penal, já que é ele que faz com que o homicida mate de forma 

                                            
153RABINOWICZ, Leon. O crime passional.  São Paulo: AeA Edições Jurídicas, 2000, p. 103. 
154DOTTI, René Ariel. Casos Criminais Célebres.  p. 36. 
155FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 13. 
156FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 13. 
157ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 111. 
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feroz e impiedosa e não o amor, sentimento esse usado pelo criminoso como 

justificativa pelo seu ato. 

2.1.4.5  Emoção 

A emoção talvez, confunda-se com a paixão, no entanto, 

possuem característica peculiares que se diferenciam uma da outra. 

Assim, Damásio de Jesus158 define a emoção como um estado 

súbito e passageiro de instabilidade psíquica, além de abranger a paixão, que 

constitui um estado emocional e permanente. 

Gastão159 aduz que não existe emoção duradoura, se assim 

for, metamorfosear-se-à em paixão. O ser humano não resistiria viver emocionado, 

pois o seu coração não aguentaria. No entanto, pode ocorrer ser ela mais intensa e 

ir e vir com mais freqüência. 

Emoção, nos dizeres de Medeiros Vieira160, é o fenômeno da 

vida afetiva que tem como característica, uma comoção orgânica especial, que pode 

ser antecedente, concomitante ou conseqüente. Se não houver comoção não 

existirá emoção, pois está é sempre condicionada àquela. Diferindo da paixão, a 

emoção é um fenômeno provocado por um choque brusco o qual compreende um 

abalo mais ou menos profundo da consciência, é o que também se designa por 

coarse emotion (emoção choque). 

Acerca do assunto, Hungria161 assevera que a emoção é um 

estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do 

sentimento. É uma forte e transitória perturbação da efetividade, a que estão ligadas 

certas variações somáticas ou modificações particulares das funções da vida 

orgânica. 

Celso Delmanto ensina, acerca da emoção: 

                                            
158JESUS, Damásio E. de. Direito Penal – Parte Especial . p. 68. 
159DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 22. 
160VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  p. 152. 
161HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal . 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1955. v. 3. p. 

131. 
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[…] é um movimento psíquico de forte e repentina comoção ou 
excitação, que pode acometer numa pessoa, à vista de alguém ou 
pela percepção de algo bom ou ruim162.  

Rabinowcz163 definiu a emoção como estado agudo, 

diferentemente da paixão que é o estado crônico, assim, a paixão é sempre cortada 

por acessos de emoção.  

Notadamente, a paixão deriva da emoção, já que aquela é 

permanente, feroz, e a emoção, uma mudança repentina e passageira que mexe 

com os sentimentos humanos, sendo capaz, no caso de homicídio praticado por 

determinada emoção, coadunar no homicídio privilegiado. 

2.2  O HOMICÍDIO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO NO ÂMBI TO PASSIONAL 

Existem dentro do ordenamento jurídico as figuras do homicídio 

qualificado e privilegiado, esse resultante das circunstâncias decorrentes da súbita 

emoção, já descrita anteriormente. 

Gastão164 preceitua que no caso de homicídio privilegiado, a 

atenuação da pena decorre das circunstâncias especiais que se aglutinam em torno 

do tipo fundamental, mitigando a reprimenda em virtude da periculosidade relativa 

do agente, levando-se em conta os motivos de sua ação. 

Nesse ínterim, continua:  

O Código Penal de 1940, apesar da atmosfera autoritária reinante 
quando gerado, foi humanista e inovador ao criar a figura do 
homicídio privilegiado, delito exceptum, reconhecido nas hipóteses 
previstas no artigo 121, § 1º: “Se o agente comete o crime impelido 
de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta 
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 
reduzir a pena de um sexto a um terço”165. 

Sob o enfoque de Eluf166, a criação da figura do homicídio 

privilegiado resultou da reforma penal de 1940 que, ao modificar o Código Penal de 

                                            
162DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado . 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 57. 
163RABINOWCZ, Leon. O crime passional.  p. 103. 
164DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 160. 
165DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 158. 
166ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 155. 
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1890, eliminou o perdão dado ao homicida que matasse em face de perturbação dos 

sentidos e da inteligência, geralmente aplicado aos casos passionais, e estabeleceu 

uma norma segundo a qual a pena poderia ser diminuída se o ato criminoso 

resultasse de violenta emoção ou atendesse a relevante valor moral ou social. 

Ainda no mesmo seguimento, Eluf continua: 

O então “novo Código” (ainda em vigor e já considerado 
ultrapassado) não absolvia o homicida dominado por violenta 
emoção, não o deixava impune como o anterior, mas atribuía-lhe 
pena menor, prevendo a possibilidade de redução de um sexto a um 
terço da pena de seis anos de reclusão referente ao homicídio 
simples167. 

Entretanto, para o reconhecimento da hipótese da violenta 

emoção no homicídio privilegiado, ensina Gastão168, que uma das modalidades de 

homicídio, qual seja, o homicídio emocional requer, simultaneamente, a presença de 

três requisitos, ou seja, que o agente seja dominado por uma emoção violenta, 

decorrente da provocação injusta da vítima, vindo, logo em seguida, a reagir. 

A jurisprudência pátria aponta para o mesmo norte: 

A violenta emoção que pode caracterizar o homicídio privilegiado 
deve ser precedida de uma injusta provocação da vítima que 
ocasione no réu uma intensa emoção absorvente, que lhe retire 
totalmente de seu estado normal de consciência, perdendo o domínio 
sobre as próprias decisões, não sendo compatível com o 
planejamento do delito169. 

Complementando os dizeres de Gastão, Eluf170 ensina que a 

alegação de homicídio privilegiado, isto é, cometido por relevante valor moral ou 

social, ou sob o domínio de violenta emoção, nos dias de hoje, é a mais freqüente 

tese apresentada pela defesa em caso de crime passional comprovado. A tolerância 

com os assassinos de mulheres acabou, a legítima defesa da honra perdeu a 

sustentação, e se o defensor consegue diminuir consideravelmente a pena do réu já 

se considera muito bem sucedido. 
                                            
167ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 155. 
168DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 163. 
169Apelação Criminal n. 1.0024.01.013962-4, de Belo Horizonte, relator Desembargador Reynaldo 

Ximenes Carneiro, julgado em 24.08.2006. 
170ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 156. 
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Tocante ao homicídio qualificado, sem adentrar em todas as 

suas possibilidades existentes no art. 121, § 2º, do Código Penal, o presente 

trabalho apenas aponta para as hipóteses que com mais freqüência se enquadram 

no homicídio passional. 

Eluf tece que o motivo torpe é um deles: 

[…] o crime passional é praticado, na maioria esmagadora das 
vezes, por motivos de indiscutível torpeza. O ciúme controlado, o 
desejo sexual não levam ao assassinato. A eliminação da vida alheia 
só pode resultar de rancor, da vingança, do ódio e de todos  os 
demais sentimentos resultantes do narcisismo e da frustração171. 

Ainda acerca das hipóteses que qualificam o homicídio, Eluf172 

enaltece que o homicídio pode ser fútil, que é o mesmo que insignificante, 

irrelevante, se importância, de modo que a reação do acusado, ao matar a vítima, 

afigura-se totalmente desproporcional ao motivo que o levou ao ato. Na maioria dos 

casos, o homicida passional terá agido por motivo torpe, mas se, ao analisar os fatos 

detidamente, a acusação se convencer de que o motivo do crime foi fútil, terá de 

fundamentar seu entendimento nas circunstâncias reais que determinaram a 

conduta do réu e acusá-lo com base em conceitos firmados pela doutrina e 

jurisprudência. 

Em sede de qualificadoras de interesse ao presente trabalho, 

finaliza-se trazendo à tona a célebre explanação de Eluf, na qual, aduz que “é 

comum que o criminoso passional pegue sua vítima de surpresa, utilizando-se de 

recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da pessoa que é atacada. O marido 

que convida a mulher para sair, a pretexto de conversar e chegar a um acordo sobre 

a separação, e, quando se vê a sós só com ela, mata-a repentinamente, com várias 

facadas, vingando-se do fato de não ter sido atendido quando pretendeu reatar a 

relação, comete homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel empregado 

e pela dissimulação. É um homicídio triplamente qualificado”173.  

                                            
171ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 139. 
172ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 142. 
173ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 147. 
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Ante o cometimento de um homicídio passional, certamente ele 

abarcará as hipóteses de incidência, será qualificado pelos motivos acima elencados 

ou, se tornará privilegiado devido a violenta emoção.  

2.2.1 A legítima defesa da honra 

A legítima defesa da honra sempre foi o grande argumento 

para o cometimento do crime passional aliado ao machismo secularmente 

construído. 

Nesse ínterim, Luiza Nagib Eluf elucida: 

No tempo do Brasil-colônia, a lei portuguesa admitia que um homem 
matasse a mulher e seu amante se surpreendido em adultério. O 
mesmo não valia para a mulher traída174. 

Com maestria, Eluf complementa: 

O primeiro Código Penal do Brasil, promulgado em 1830, eliminou 
essa regra. O Código Posterior, de 1890, deixava de considerar 
crime o homicídio praticado sob um estado de total perturbação dos 
sentidos e da inteligência. Entendia que determinados estados 
emocionais, como aqueles gerados pela descoberta do adultério da 
mulher, seriam tão intensos que o marido poderia experimentar uma 
insanidade momentânea. Nesse caso, não teria responsabilidade 
sobre seus atos e não sofreria condenação criminal175. 

Mais além da época do Brasil-colônia, em época cacaueira do 

país, o escrito Jorge Amado, relatou em sua obra Gabriela, Cravo e Canela, a 

prática costumeira de absolver o marido traído homicida da mulher adúltera para 

limpar a sua honra perante a sociedade: 

Nenhuma aposta se aceitava, porém, quando o júri se reunia para 
decidir sobre crime de morte em razão de adultério: sabiam todos ser 
a absolvição unânime do marido ultrajado o resultado fatal e justo. 
Iam para ouvir os discursos, a acusação e a defesa, e na expectativa 
de detalhes escabrosos e picarescos, escapando dos autos ou da 
falação dos advogados. Condenação do assassino, isso jamais!, era 
contra a lei da terra mandando lavar com sangue a honra manchada 
do marido176. 

                                            
174ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 162. 
175ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 162. 
176AMADO, Jorge. Gabriela, Cravo e Canela.  89. ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. p. 93. 
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Acerca do atual Código Penal, Eluf tece que: 

O Código Penal promulgado em 1940, ainda em vigor, eliminou a 
excludente de ilicitude referente à “perturbação dos sentidos e da 
inteligência” que deixava impunes os assassinos chamados de 
passionais, substituindo a dirimente por uma nova categoria de 
delito, o “homicídio privilegiado”177. 

Assim, em sua linha de raciocínio, Eluf178 diz que o passional 

não ficaria mais impune, apesar de receber uma pena menor que a atribuída ao 

homicídio simples, no entanto, na população, ainda permaneceria a ideia de que o 

homem traído tinha o direito de matar a mulher. 

No entanto, conforme os ensinamentos de Eluf179, a atenuação 

da pena para os criminosos passionais não agradou os advogados de defesa, pois 

eles não queriam a condenação dos seus clientes e procuravam soluções para 

absolvê-los ou para condená-los a pena ainda menor do que a prevista par ao 

homicídio privilegiado. Dessa forma, surgiu a legítima defesa da honra e da 

dignidade, que os jurados aceitavam, sem muito esforço, para perdoar a conduta 

criminosa. 

Para Eluf, o convencimento dos jurados diante do Tribunal do 

Júri era razoavelmente tranqüilo: 

Até a década de 1970, ainda havia na sociedade um sentimento 
patriarcal muito forte. A concepção de que a infidelidade conjugal da 
mulher era uma afronta aos direitos do marido e um insulto ao 
cônjuge enganado encontrava eco nos sentimentos dos jurados, que 
viam o homicida passional com benevolência180. 

Eluf181, acertadamente, refere-se à legítima defesa da honra 

como um artifício e ensina que os advogados sabiam perfeitamente que lei nenhuma 

no Brasil falava nessa modalidade de legítima defesa, mas os jurados, leigos que 

são, não iriam decidir com base no texto expresso de leis, mas de acordo com seus 

valores culturais. 
                                            
177ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 162. 
178ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 162. 
179ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 163. 
180ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 163. 
181ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 163. 
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Assim, no famoso caso criminal de Doca Street e Ângela Diniz, 

o advogado da defesa se fez uso da legítima defesa no júri realizado: 

Era praticamente a absolvição. Evandro Lins e Silva usou a tese da 
legítima defesa da honra com excesso culposo, e conseguiu pífios 
dois anos. Foi um sucesso total para a defesa182. 

Notadamente à honra, Eluf diz que: 

A “honra”, de que tanto falam os passionais, é usada em sentimento 
deturpado, refere-se ao comportamento sexual de suas mulheres. É 
a tradição perfeita do machismo, que considera serem a fidelidade e 
a submissão feminina ao homem um direito dele, do qual depende 
sua respeitabilidade social183. 

Corroborando com o exposto acerca da honra, sob o mesmo 

enfoque Eluf ensina que: 

O homem que mata a companheira ou a 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...184. 

Entretanto, como já explanado anteriormente o famoso caso de 

Doca Street, houve a sua absolvição no primeiro julgamento pelo acatamento da 

tese da defesa, qual seja, a legítima defesa da honra.  

Acontece que, diante desse veredicto, Eluf185 ilustra que a 

revista Veja noticiou em 11/11/1981, depois da absolvição de Doca Street em seu 

primeiro julgamento, a organização feminista SOS Mulher catalogou 722 crimes 

impunes de homens contra mulheres por questão de ciúme. E, conclui dizendo que 

a condenação de Doca foi um verdadeiro marco na história da luta das mulheres. 

Segundo Heleno Fragoso, que desta vez atuou como assistente de 
acusação e não mais como comentarista que fora no primeiro 
julgamento, a mudança no ambiente, que de favorável a Doca 
passou a ser bastante desfavorável, deveu-se à imprensa e aos 

                                            
182ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 67. 
183ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 164. 
184ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 164. 
185ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 69. 
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movimentos feministas. Havia, finalmente, mudado a benevolência 
da sociedade brasileira para com os “crimes de honra”186. 

Eluf187 conclui o seu pensamento acerca da tese de legítima 

defesa da honra, declarando que a igualdade de todos perante a lei é absoluta e que 

nossos tribunais não têm mais aceitado a tese da legítima defesa da honra, pois 

esta é bem pessoal e intransferível, ou seja, a mulher não porta a honra do marido 

ou vice-versa. 

Com efeito, a evolução da sociedade fez com que a legítima 

defesa da honra fosse afastada das decisões dos tribunais, fazendo com que as 

mulheres, as maiores vítimas desse argumento de defesa, se sentissem pelo menos 

um pouco mais protegidas e amparadas diante das leis que emolduram o país. 

2.3  A PUNIBILIDADE DO HOMICÍDIO PASSIONAL SOB O AS PECTO 

CULPABILIDADE 

Ao analisar o homicídio passional e, principalmente, as 

circunstâncias que levaram o criminoso a agir de forma homicida, é preciso cautela 

já que o assunto comporta inúmeros aspectos subjetivos, sobretudo no que condiz à 

culpabilidade do agente, assunto esse, altamente debatido tanto por doutrinadores 

quanto em sede de tribunais. 

Nos dizeres de Gastão188, “[...] para aferir com justiça o nível de 

culpabilidade do agente sob a ótica da teoria normativa da ação, primeiro dos oito 

requisitos elencados no art. 59 do Código Penal, tomados como paradigma para 

fixar a pena base, é necessário perquirir se o autor poderia ter agido de maneira 

diversa, de acordo com o ordenamento jurídico em determinada situação.” 

Para Gastão189, ainda, não há como desvincular a 

culpabilidade do livre arbítrio.  

                                            
186ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus.  p. 69. 
187ELUF, Luiza Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 166. 
188DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 195. 
189DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 196. 
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De maneira clara e complementando o ensinamento de 

Gastão, Damásio de Jesus exemplifica a culpabilidade, lhe atribuindo a necessidade 

de discernimento das suas atitudes para a caracterização da culpabilidade: 

[…] Não é suficiente, porém, que o fato seja típico e ilícito. Suponha-
se que o agente cometa um homicídio, não se encontrando 
acobertado por qualquer justificativa. Basta acrescentar que o agente 
é portador de doença mental, que lhe tenha retirado a capacidade de 
compreensão do caráter ilícito do fato no momento de sua prática. 
[…] Faltou lhe a culpabilidade, que é o pressuposto da imposição da 
pena190. 

No mesmo sentido, Mirabette191 ensina que existente a 

antijuricidade no fato típico ocorre o crime, no entanto, se faz necessário verificar se 

há culpabilidade para a imposição da pena para o agente que praticou o ato. 

Como já visto anteriormente, no primeiro capítulo do presente 

trabalho, motivo pelo qual não não se estenderá por demasia nesse momento, a 

imputabilidade é um dos elemento da culpabilidade, sendo assim: 

Só é imputável o indivíduo que tem a capacidade de entender e 
querer. […] que o agente revele certo grau de desenvolvimento 
mental, maturidade, normalidade psíquica, entendimento ético-
jurídico e faculdade de autodeterminação. Faltando um desses 
requisitos, total ou parcialmente, o agente poderá ser considerado, 
dependendo da hipótese, inimputável ou semi-imputável192. 

Em sede de homicídio passional, em que o agente, motivado 

pelos elementos subjetivos já acima elencados, resta o questionamento da sua 

culpabilidade do ilícito praticado ante a sua capacidade emocional de discernir o 

lícito do ilícito em uma sociedade. 

É nesse contexto que Gastão preceitua: 

No caso de crime passional, esse liame que separa a imputabilidade 
da inimputabilidade é ainda mais tênue, uma vez que o livre arbítrio, 
nas hipóteses em que ainda existe, justificando a sanção penal, resta 
em muitos casos viciados. Nesse contexto, a culpabilidade é minima. 

                                            
190JESUS, Damásio E. de. Direito Penal – Parte Especial . p. 412. 
191MIRABETTE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal-Parte Geral.  1. ed. São Paulo: Atlas, 1982, 

p. 100. 
192DA ROSA FILHO apud PONTE, Antonio Carlos. Inimputabilidade e processo penal.  São Paulo: 

Atlas, 2002. p. 27. 
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E mais, não há como ignorar que o comportamento da vítima influiu 
no deslinde da causa193. 

Nessa mesma linha de raciocínio, para Gastão194, o criminoso 

passional não apresenta perigo acentuado à sociedade até porque dificilmente 

reincide. Além do mais, independente do modo como foi praticado o crime, deve ter 

sempre sua base fixada no mínimo legal, não só porque tem invariavelmente 

comprometido o seu livre-arbítrio. 

O grande cerne de discussão acerca da culpabilidade do 

homicida passional, é se ele detém, ante a sua doentia passionalidade, capacidade 

de discernir o lícito do ilícito das suas condutas, pois, ao falar de passional, já se 

entende que no termo está imbuído todos os devaneios possíveis que uma mente 

possessiva pode comportar. 

Sendo assim, o homicida passional é portador de uma mente 

doentia, o que gera muita discussão acerca da imputabilidade ou não diante dos 

atos criminosos cometidos, pois, se está atordoado pelo ciúme ardente e pela paixão 

que fere, mais do que necessário se faz uma minuciosa análise do que se passa 

dentro da mente do passionata do instante da cogitação a execução do crime 

almejado.   

                                            
193DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 201. 
194DA ROSA FILHO, Cláudio Gastão. Crimes passionais e Tribunal do Júri.  p. 202. 
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Capítulo 3 

A CRIMINOLOGIA À LUZ DO HOMICÍDIO PASSIONAL 

3.1  CRIMINOLOGIA E PSICANÁLISE, PSICOPATOLOGIA (PS IQUIATRIA) E 

PSICOLOGIA CRIMINAL APLICADA AO HOMICÍDIO PASSIONAL  

 

Cabe definir a Criminologia como ciência empírica e 

interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e 

do controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma 

informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do 

crime195. 

A psicanálise corresponde ao exame da estrutura 

psicodinâmica da personalidade, seus conflitos e frustrações, o processo de 

motivação do delinqüente e a própria interpretação da conduta delitiva à luz do 

inconsciente do seu autor e de uma análise introspectiva196. 

Por conseguinte, a psicopatologia é o ramo da medicina que se 

ocupa do fato psíquico patológico, do homem psiquicamente enfermo. Inclinando-se, 

pois, à adoção de uma perspectiva clínica, contemplando a conduta delitiva como 

expressão de um transtorno patológico da personalidade197. 

A psicologia, de forma contrária, estuda o comportamento 

humano, a conduta. Interessa-lhe o comportamento delitivo como qualquer outro 

comportamento198. 

O presente trabalho não tem o condão de se aprofundar nos 

assuntos relativos à psique do delinqüente, mas sim, se reportar aos fatos que 

                                            
195MOLINA, Antônio Garcia-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia.  4. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2000, p. 39. 
196MOLINA, Antônio Garcia-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia.  p. 253. 
197MOLINA, Antônio Garcia-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia.  p. 252. 
198MOLINA, Antônio Garcia-Pablos; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia.  p. 252. 
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correlacionam com as condutas delitivas do homicida passional. Tal análise se 

reveste de grande importância, pois embora o Código Penal Brasileiro não inclua a 

paixão e a emoção no rol das excludentes de imputabilidade, há de se questionar se 

o homem dotado de um ciúme patológico possui capacidade de discernimento 

acerca do que é a ele imputável ou não diante das suas condutas. 

Ingressar nos estudos criminais requer mergulhar nas 

profundezas dos ensinamentos de César Lombroso, o qual, inspirando-se nas ideias 

dos precursores da Antropologia Criminal e nos estudos de evolução desenvolvidos 

por Darwin escreveu a sua ilustre obra, O homem delinqüente, classificando o 

delinquente em nato, louco, por paixão e por ocasião, após concluir a existente 

relação entre o instinto sanguinário com a regressão atávica, devido à fosseta 

occiptal média que era característica do homem primitivo.199 

Ainda nos dizeres de João Farias Júnior: 

Para LOMBROSO, os fatores biológicos ou antropológicos eram 
predominantes na influência do comportamento criminoso, embora 
admitisse a influência de fatores sociais, especialmente para os 
delinquentes de ocasião.200 

Seguindo Lombroso, Enrico Ferri, criador da sociologia 

criminal, classificou os criminosos em cinco categorias, o criminoso nato: 

delinquente irrecuperável; o louco: portador de doença mental – inimputável; o 

habitual: produto do meio social; o ocasional: indivíduo sem firmeza e que pelas 

circunstâncias do momento o levaram à prática do crime e o passional, como sendo 

homem honesto, mas de temperamento nervoso e de sensibilidade exagerada. E, 

mais, os criminosos classificados como habitual, ocasional e passional são 

recuperáveis, o louco, depende de tratamento médico, conforme ensina João Farias 

Júnior201. 

Acerca dos criminosos por paixão, classificado por Ferri, tem-

se que: 

                                            
199JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  2. ed. Curitiba: Juruá Editora, 1993. p. 29. 
200JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 29. 
201JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 390. 
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São uma variedade dos ocasionais, embora apresentem caracteres 
distintos, pois estes incidem mais nos crimes contra a pessoa. São 
indivíduos de conduta precedente honesta, de temperamento 
sanguíneo ou nervoso, sensibilidade exagerada. O impulso passional 
eclode com cólera por amor ou por honra ferida. Os passionais são 
arrebatados por esse impulso indomável que lhes tolhe a consciência 
e lhes tira a razão. Na crise eles podem se igualar ao Nato, 
distinguindo, entretanto, pelo fato de este agir com frieza, por motivos 
torpes e visando a prática de outros crimes, enquanto o passional 
age pela emoção, por paixão, por motivos afetivos de honra  ou 
outros sentimentos que a Psicologia Criminal é capaz de distinguir. 
Confessam com facilidade na polícia, mostram-se arrependidos e, 
nas prisões, revelam-se pacíficos202. 

Além do mais, aduziu Ferri203 que o delinquente passional é 

aquele, antes de tudo, movido por uma paixão social. Para construir essa figura de 

delinquente, concorre a sua personalidade, de precedentes ilibados, com os 

sintomas físicos – entre outros – da idade jovem, do motivo proporcionado, da 

execução em estado de comoção, ao ar livre, sem cúmplices, com espontânea 

apresentação da autoridade e com remorso sincero do mal feito, que 

freqüentemente se exprime com imediato suicídio ou tentativa séria de suicídio. 

Ao mencionar o suicídio no homicida por paixão, Ferri aduz o 

seguinte: 

No homicida passional o suicídio consumado ou simplesmente 
tentado é a reação imediata do senso moral momentaneamente 
obscurecido por uma crise psicológica e retomando imperiosamente 
os seus direitos, num espasmo de remorsos, logo após à depressão 
nervosa do ato criminoso204. 

Em outra narrativa, no caso de Carlos Cinfuegos, no qual Ferri 

fez a sua defesa, ele menciona o suicídio como marca do crime passional: 

Estamos perante um caso de homicídio, seguido de suicídio 
frustrado, em seguida ao amplexo de amor, depois da febre e do 
frenesi que produzem, no momento fugitivo da volúpia, o 
esquecimento da dor que atormenta, do destino inelutável205. 

                                            
202JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 55. 
203FERRI, Enrico. O delito passional na civilização contemporânea. São Paulo: Saraiva, 1934, p. 

3. 
204FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 75. 
205FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 12. 



65 
 

Em sua obra Os criminosos na Arte e na Literatura, em que 

descreve os mais imortalizados criminosos na arte, Ferri descreve que: 

[…] desde suas primeiras obras primas, a arte ocidental soube 
esboçar os três principais tipos de criminosos: o criminoso nato, o 
criminoso louco e o criminoso por paixão, e mesmo distinguir, na 
fisionomia psíquica deste último, dois traços particularmente 
característicos, o remorso e o suicídio, muito mais raros nos outros 
delinqüentes. Mas a descrição psicológica mais genial, a mais 
perfeitamente bela destes três tipos criminais, nos é dada por 
Shakespeare nos seus dramas sobre Machbeth-um criminoso nato-, 
Hamlet-um criminoso louco-e Othello-um criiminoso por paixão206. 

Ferri207 aduz que as revelações imprudentes, sobretudo após 

um assassinato, por mais inverossímeis que pareçam ao homem normal, são um 

dos dados mais seguros da psicologia criminal. Elas são mesmo muito comuns e 

servem para desvendar o assassino muito mais freqüentemente que a sagaz 

intervenção dos agentes de  polícia. 

Eluf, em sua obra, ao entrevistar o criminalista Valdir Trancoso 

Peres, transcreveu que: 

[…] o criminoso passional é, em regra, homem que tem pouco 
recurso fabulatório, imaginativo e criativo, que tem poucos anseios e 
poucas aspirações, de forma que a vida dele se reduz àquela inter-
relação dele com a mulher. Ele não tem amor à ciência, não tem 
amor à literatura, não tem amor à arte, não sonha com a felicidade 
da comunidade, não tem preocupação com os problemas sociais, 
não tem amor à pátria, quer dizer, ele tem amor à mulher dele. Ela é 
a vida dele.208 

Com maestria, Ferri complementa ensinando que, muitas 

vezes, o assassinato é precedido de discursos comprometedores e ameaças: 

No homicida nato a idéia de uma ação perversa na desperta 
qualquer repugnância íntima; ela corresponde, ao contrário, às suas 
afinidades mentais. Ele fala dela naturalmente, como um bom obreiro 
do seu trabalho. - E, quanto ao criminoso por paixão, impede-o de 
dissimular suas intenções que se manifestam apesar dele, como foge 
o vapor ao exceder a força das válvulas ou, segundo a palavra de 

                                            
206FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura.  p. 61. 
207FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 63. 
208ELUF, Luiza  Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 178. 
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Manzoni, como se entorna o vinho novo contido num barril 
carunchado209. 

Ao citar os criminosos passionais, Ferri reportou-se à Othello, o 

homicida por paixão, e suas características psíquicas: 

Othello, o homicida por paixão, não parece talvez corresponder 
sempre à verossimilhança banal e superficial, mas ele é intimamente 
verdadeiro, uma consciência devassada em profundidade pelo gênio 
seguro e vidente de um grande artista210. 

Ademais, para diferenciar as três classificações de criminosos, 

em sua obra já citada (Os criminosos na Arte e na Literatura), Ferri utiliza 

demasiadamente as obras de Shakespeare, e ensina: 

Porque, se Othello é menos anormal que Macbeth ou Hamlet, é 
todavia um assassino, e portanto uma consciência doentia que 
pertence à psicologia criminal e não à psicologia normal. Isso é 
confirmado por seu suicídio no fim da tragédia. Por uma profunda 
intuição de verdade, Shakespeare não admite esta reação imediata 
logo após o acesso de violência, sintoma específico do criminoso por 
paixão, nem em Macbeth nem em Hamlet211. 

Em contrapartida, na classificação natural dos criminosos feita 

por Odon Ramos Maranhão212, existe o criminoso sintomático, o caracterológico e o 

ocasional. A primeira espécie de criminoso possui personalidade com perturbação 

transitória ou permanente, o fator que o faz agir é mínimo ou nulo e o seu ato está 

vinculado à sintomatologia da doença. O criminoso caracterológico tem uma 

personalidade com defeito constitucional ou formativo do caráter, o fator que o induz 

ao crime é mínimo e o ato por ele cometido está logado à natureza do caráter do 

agente. 

O último desfruta de uma personalidade normal, para agir 

depende de um poderoso fator desencadeante o ato conseqüente provém do 

rompimento transitório dos meios contensores dos impulsos.  

                                            
209FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 64. 
210FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 74. 
211FERRI, Enrico. Os criminosos na arte e na literatura. p. 74. 
212MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do Crime.  2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36.  
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Para Maranhão213, é nessa espécie que se enquadra o 

homicida passional, pois trata-se de delito praticado por agente até então 

socialmente ajustado, obediente à Lei e que só chegou à ação anti-social 

respondendo a uma forte solicitação externa.  

No mesmo sentido, é o entendimento de Medeiros214, no qual o 

criminoso passional age movido, em grande parcela, por forças incoercíveis que 

provêm do desapossamento, da perda, do sentimento de inutilidade, fraqueza e 

insignificância, o que lhe causa profunda dor moral. 

Continua Maranhão215, aduzindo que o elemento mais típico 

deste grupo é o fato do agente apresentar uma personalidade normal e socialmente 

ajustada antes do crime.  

E, mais, ensina que há três classes de criminosos ocasionais: 

a) ocasional puro: que chega a delitos de levíssima gravidade por 
causas e circunstâncias completamente acidentais; b) por situações 
ambientais desfavoráveis, hábitos prejudiciais, más companhias, 
sugestões imorais; c) por estados emocionais e passionais216.  

Nesse sentido, Medeiros Vieira ensina acerca do dinamismo 

passional: 

O sentimento de inferioridade e frustração, de mistura com o de 
ridículo ou de injustiça, em uma determinada situação vivencial, por 
exemplo, a de logro, de engodo, de rejeição, de desprezo, de 
insegurança (como pode acontecer com um marido enganado pela 
mulher, ou com um homem de bem, pacato, bom e sereno, ao ver-se 
ultrajado e humilhado publicamente por outro, sobretudo se de modo 
gratuito e inesperado), desencadeia naturalmente o ímpeto passional 
sob a forma tripartida do temor, da iracúndia e do desespero, que 
pode tornar-se irrefreável217. 

Ao atentar para a concepção psicanalítica, trazendo à tona o 

aparelho psíquico freudiano, tem-se, particularmente no tocante à cólera, que Eros, 

                                            
213MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do Crime . p. 39. 
214VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  p. 157. 
215MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do Crime.  p. 40. 
216MARANHÃO, Odon Ramos. Psicologia do Crime.  p. 41. 
217VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia . p. 153. 
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o qual reúne os impulsos agrupados em torno dos princípios do prazer e da 

realidade tem, oposto a si, o princípio de destruição ou morte. Além do mais, tudo 

que é recalcado pelo Ego, vindo agregar seus impulsos aos de Eros e dos instinto 

de destruição, é um segundo conteúdo do ID218. 

Dentro da psicanálise, o Id (inconsciente) surge como o núcleo 

do psiquismo do ser humano. Após o nascimento, o ser humano constrói o seu 

consciente, adquirindo noção de tempo e de espaço. No entanto, para a total 

formação da personalidade humana, é preciso do Superego, que vai exercer a 

censura íntima e refreadora dos impulsos inconscientes do Id. 

Acerca do aparelho freudiano mencionado acima e, sobretudo 

no tocante às paixões humanas, João Farias Júnior tece o seguinte comentário: 

Se isso funcionasse realmente, se o Superego exercesse a sua 
função de controlador da conduta moral do homem, não permitindo 
que a ira, a emoção, a paixão, os sentimentos de amor próprio, o 
medo e outros atributos próprios do ser humano arrebatassem a 
razão a ponto de o homem praticar atos desatinados;[...]219 

Além do mais, Farias220 aduz que durante os primeiros anos, o 

indivíduo mantém a sua criminalidade no mais alto grau, assegurando que a sua 

verdadeira adaptação social começa somente quando o complexo de Édipo é 

vencido que é no período da puberdade. É nesse período que o desenvolvimento do 

criminoso começa a se diferenciar do indivíduo normal, que consegue reprimir em 

parte seus impulsos instintivos, tipicamente criminosos. 

No ínterim do dinamismo passional descrito por Medeiros 

Vieira, ele continua: 

Há um dinamismo  inconsciente que dirige a impulsão, cuja natureza 
é psicofisiológica, porquanto a dita “violenta emoção”, ou mais 
propriamente paixão, embora não elimine inteiramente o raciocínio 
ao longo de sua duração completa (podendo até, às vezes, aguçá-
lo), tem causas fisiológicas e psicológicas. Entre as fisiológicas: a 
hereditariedade e a ocasionalidade. A primeira deflui, em parte, do 
que o tônus hereditário nos transmite na formação do temperamento, 

                                            
218VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  p. 153. 
219JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 61. 
220JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 61. 
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e, incidentalmente, do caráter; a segunda constitui a “tentação” ou 
ocasião. 221. 

Medeiros Vieira222 vai além e define o homicida passional como 

aquele de temperamento sanguíneo ou nervoso, revelando-se, às vezes, epileptóide 

ou desequilibrado. Apesar disso, leva uma vida honesta, procederia sem 

dissimulação, de maneira repentina e sinceramente se arrepende, razão pela qual 

quase sempre se suicida ou tenta fazê-lo. 

Nessa mesma esteira, continua o entendimento de Vieira: 

É sempre o fracasso, é a frustração, de permeio com o sentido da 
própria significação no plano da inutilidade vivencial, que constitui a 
causa da conduta subseqüente. Um marido que após longo e 
profundo desentendimento com a mulher, vê o lar desfeito, perde-a 
assim como perde a companhia dos filhos, com os quais, talvez há 
muito tempo, se acostumara, sente romper-se o último e mais sólido 
elo da pequena sociedade que planejou, construiu com afeto e 
sacrifício223. 

Jason Albergaria224 define o homicídio passional como o 

homicídio pseudojusticeiro, cujo processo criminógeno compreende o processo de 

redução e o processo suicida. O processo redução transforma a vítima e uma 

abstração, já o suicida significa desengajamento, renúncia, podendo levar ao 

suicídio. 

No entanto, para Albergaria a semiologia psiquiátrica do marido 

é a exteriorização do transtorno profundo que afeta o casal: 

O episódio psicótico do marido responde à frigidez e à tirania da 
mulher. Uma espécie de equilíbrio doloroso se estabelece entre os 
parceiros e cada um encontra sua parte na patologia do outro.225  

Como forma de explicar o que acontece com a mente humana 

à beira de um ato como o homicídio causado por paixão, o transtorno explosivo da 

                                            
221VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  p. 153. 
222VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia.  p. 157. 
223VIEIRA, João Alfredo Medeiros. Noções de Criminologia . p. 158. 
224ALBERGARIA, Jason. Criminologia, teoria e prática.  2. ed. Rio de Janeiro: AIDE, 1988. p. 192. 
225 ALBERGARIA, Jason. Criminologia, teoria e prática.   p. 192. 
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personalidade surge para explicar a perda da capacidade de discernimento e a 

súbita violência: 

A paixão que leva ao homicídio, aqui apreendida como um 
“sentimento doentio”, tem em sua origem, por via de regra, o 
padecimento de um “transtorno de personalidade”, de acordo com 
Michael B. First (2004), são conduzidas, na maioria dos casos, a 
desenvolver um “Transtorno Explosivo da Personalidade”, onde 
perdem a capacidade de discernimento e domínio sobre seus atos, e 
passam a agir de maneira agressiva; um estado intolerante e 
impulsivo, característico dos “sociopatas”226. 

E, mais: 

A ramificação mais comum do do transtorno explosivo de 
personalidade ou “personalidade emocionalmente instável”, ainda 
segundo Michael B. First (2004), é o “Transtorno Boderline”, em que 
o indivíduo sofre de uma perturbação variável da “auto-imagem” e 
abranda as demasiadas frustrações por intermédio da violência. 
Logo, no rumo desta linha de pensamento, a “autoridade social” 
imposta coercitivamente pelo Estado, que é exercida através da 
aplicação do Direito, seria e é violada de forma mais grave pelo 
indivíduo que mata motivado por uma paixão mórbida e 
descomedida, haja vista a ausência de “razão” quanto aos seus 
atos227. 

Eluf228, ao delinear acerca do perfil do homicida passional aduz 

que é homem, geralmente de meia-idade, é ególotra, ciumento e considera a mulher 

um ser inferior que lhe deve obediência ao mesmo tempo que a elegeu o “problema” 

mais importante da sua vida. Além do mais, trata-se de pessoa de grande 

preocupação com sua imagem social e sua respeitabilidade de macho. 

Emocionalmente é imaturo e descontrolado, é uma presa fácil de “ideia fixa”. 

Nota-se que o perfil criminológico do homicida passional, com 

base em todo o exposto, resume-se a um ser dotado de extremo machismo e 

prepotência, aliados a fatores psíquicos que o transforma em um monstro assassino, 

cuja justificativa pelo seu delito repousa no falso amor que alega sentir. 

                                            
226MATTOS, Taciano de Jesus. O homicídio passional como manifestação narcista. Jus Navigandi , 

Teresina, a. 10, n. 987, mar. 2006. Disponível em:    
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8113> Acesso em: 28 mar. 2010. 

227MATTOS, Taciano de Jesus. O homicídio passional como manifestação narcista. Jus Navigandi , 
Teresina, a. 10, n. 987, mar. 2006. Disponível em:    
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8113> Acesso em: 28 mar. 2010. 

228ELUF, Luiza  Nagib. A Paixão no banco dos réus. p. 198. 
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3.2  VITIMOLOGIA: UM ESTUDO SOBRE AS ATITUDES DAS V ÍTIMAS 

PERANTE SEUS ALGOZES 

Assim como em qualquer crime cometido em uma sociedade, o 

homicídio passional comporta uma análise acerca do comportamento das vítimas 

tocante ao ato perpetrado pelo criminoso, pois se trata de um tipo de crime em que a 

vítima, muitas vezes, desencadeia o modo de agir do delinquente. 

Assim, nos dizeres de João Farias Júnior229, a vitimologia é a 

parte da criminologia que estuda o comportamento dos delinquentes em relação às 

suas vítimas, o comportamento de suas vítimas em relação aos criminosos e até que 

ponto a vítima concorreu para a produção do crime. 

Para Rogério Grecco230, a vitimologia auxilia na averiguação do 

comportamento da vítima para o estímulo ou não do ato contra ela praticado. 

José Guilherme de Souza ensina que uma das premissas 

fundamentais da vitimologia  é: 

[…] que se abandonem visões estereotipadas ou maniqueístas do 
tipo “a vítima é sempre inocente”, “o criminoso é sempre culpado”, e 
assim por diante. Ao se rotular a dupla criminoso/vítima de parelha 
penal, o que se tinha em mente, à parte as obviedades e 
impropriedades da expressão, era precisamente viabilizar o estudo 
estereoscópico dos protagonistas do ato infracional, mantendo-os 
unidos por um vínculo etiológico que só cessa de operar quando 
aquele ato já se exauriu.231 

Laércio Pellegrino, citado por Gastão Filho, complementa com 

maestria aduzindo que “se nem todos os criminosos são culpados, nem todas as 

vítimas são inocentes.”232 

Dentre as inúmeras classificações das vítimas propostas pelos 

estudiosos, a classificação que José Guilherme de Souza se manifesta parece a 

                                            
229JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 249. 
230GRECCO, Rogério. Direito Penal do Equilíbrio: uma visão minimalista do Direito Penal. Rio de 

Janeiro: Impetus, 2005, p. 41. 
231DE SOUZA, José Guilherme. Vitimologia e Violência nos crimes sexuais . Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 1998, p. 43. 
232 DA ROSA FILHO apud Laércio Pellegrino. Vitimologia.  Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 10. 
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mais coerente para o presente trabalho, ou seja, dividindo as vítimas em não 

provocadoras e provocadoras (consciente e inconsciente). 

Uma vítima não provocadora, como se contém na própria expressão, 
é aquela que , em princípio, não contribui, de forma significativa para 
a ocorrência ou cometimento de um crime.233 

No que concerne às vítimas provocadoras, como o nome 

mesmo já diz, comportamento provocador em relação ao vitimizador, José 

Guilherme de Souza234 apresenta uma subdivisão em vítimas completamente 

inocentes, vítimas menos culpadas do que o delinquente, vítimas tão culpadas 

quanto o delinquente, vítimas como as únicas culpadas e vítimas mais culpadas que 

o delinquente, assegurando que essa última categoria de vítimas, são as 

verdadeiras vítimas provocadoras. 

Em sede dos homicídios passionais, em que a mulher figura no 

pólo passivo quase que sem exceção, José Guilherme de Souza aduz que ela 

representa um fator vitimológico de extrema relevância, culminando para o 

desencadeamento do ato criminoso: 

Também pode acontecer de a mulher, independentemente de 
transmitir, ou não, o que sente, em tom de segredo, a outra pessoa, 
experimentar forte sentimento de culpa por alimentar esse desejo de 
violação, ou, ao revés, forte tendência a concretizar esse sentimento 
mediante a oportunização de situações que lhe permitam o 
surgimento e a implementação, imbricada a fatores exógenos que 
decorrerão de uma conduta criminógena e, que, em princípio, se 
situam fora de seu controle imediato. No primeiro caso, a tendência 
será de que o referido sentimento remanesça sufocado, ou mesmo 
sepultado, em níveis onde a sua manifestação no plano da realidade 
se torne extremamente difícil. No segundo caso, estaremos 
caminhando a passos largos para um tipo vitimológico claramente 
definido, o da mulher que cria o próprio ambiente e as próprias 
condições em que a sua vitimização se manifestará.235 

Na mesma linha de pensamento de José Guilherme de Souza, 

o ilustre Ferri já se manifestava acerca do comportamento da mulher nesse tipo de 

crime, descrito como a perigosidade vitimal: 

                                            
233DE SOUZA, José Guilherme. Vitimologia e Violência nos crimes sexuais . p. 80. 
234DE SOUZA, José Guilherme. Vitimologia e Violência nos crimes sexuais . p. 83. 
235DE SOUZA, José Guilherme. Vitimologia e Violência nos crimes sexuais . p. 88. 
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Quem tem na vida a sorte de encontrar a mulher-anjo, pode gozar, 
na vida, a felicidade paradisíaca, até desaparecer no túmulo; quem 
tem a desgraça de encontrar a mulher-demônio, pode, muitas vezes, 
vir parar ao Tribunal Criminal236. 

No que demanda ao papel da vítima diante do homicídio 

passional, dá-se destaque também ao que Farias Júnior relatou acerca do 

comportamento entre marido e mulher: 

No relacionamento marido-mulher pode haver a intolerância, as 
renitentes ofensas, a subjugação, o alcoolismo, o ciúme doentio, a 
falta de escrúpulos, de educação e de respeito no relacionamento pai 
e filho, a prepotência, a inflição de castigos, a provocação da mulher 
sensual, com exibição do corpo, enfim, a lista é inexaurível.237 

Ao atentar sobre o comportamento feminino, José Guilherme 

continua o seu ensinamento: 

Assim, enquanto se admite que a moral sexual da sociedade mudou, 
evoluiu, avançou; enquanto se olha com olhares complacentes para 
a evolução dessa moralidade no vestuário e no comportamento da 
mulher contemporânea; enquanto, até, se aplaudem os novos 
gestos, os modismos, as idiossincrasias que refletem, máxime nas 
representantes do sexo feminino, a mencionada evolução, 
caracterizada em certos momentos, como revolução pelos magos da 
palavra escrita, continua-se a increpar, nos elementos do sexo 
masculino, comportamentos que, vistos a um olhar crítico e 
desapaixonado, são motivados, quando não desencadeados, por 
aquele fatores de ordem comportamental feminina.238 

E, mais, sobre o comportamento da mulher: 

Hipocritamente, condenam-se os lobos, mas continuam-se aplicando 
olhos e ouvidos de mercador ao que se passa no lado feminino da 
conduta humana, aos supostos cordeiros que nenhuma culpa 
apresentam.239 

O papel da fêmea no cerne do homicídio passional é de notório 

destaque, já que é ela a grande vítima do infausto, e do seu comportamento, às 

vezes, pode resultar no ato passionata. Nesse contexto, José Guilherme de Souza, 

menciona: 

                                            
236FERRI, Enrico. Discursos de Defesa.  p. 46. 
237JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 250. 
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Ou porque não teve conduta adequada às circunstâncias e semeou 
dúvidas a respeito da honestidade - já diziam os romanos “a mulher 
de César não precisa apenas ser honesta; deve parecer honesta”; - 
ou porque se desfez em contradições consigo mesma e com os 
demais testigos, a mulher-vítima quem, não raro, impulsiona o 
aparato judicial em direção de mais uma solução non liquet.240 

Tem-se, portanto, que o comportamento da vítima pode 

desencadear o ato lesivo cometido pelo homicida, já que a conduta vitimizadora 

estimula o modo agressivo e violento do agressor.  

No que tange às vítimas, Farias Júnior241 entende como vítima 

qualquer pessoa que sofra infaustos resultados, seja de seus próprios atos, seja dos 

atos de outrem, seja de influxos nocivos ou deletérios, seja de fatores criminógenos 

ou seja do acaso. 

Não obstante o comportamento do agressor seja o cerne de 

uma eventual investigação diante do cometimento de um crime, a análise sobre o 

comportamento da vítima, bem como a sua provocação, pode funcionar como um 

verdadeiro catalisador das reações do agente agressor. 

3.2.1 Núcleo Vitimógeno da Personalidade da Vítima 

O meio em que se vive, dotado de grandes diversidades 

ambientais moldam a personalidade, influenciando na formação da conduta humana. 

Nesse ínterim, tem-se que: 

Não há como se negar que a gênese do estado de periculosidade, 
seja no criminoso, seja na vítima, apresenta o seu eixo em causas 
biopsíquicas predisponentes e desencadeantes de ações anti-
sociais, fazendo com que o crime seja um modo de expressão do 
temperamento ou do caráter da personalidade do infrator.242 

Edmundo Oliveira243 ensina que na personalidade de um 

delinquente a constatação de determinado índice de perigosidade encontra a sua 

base no núcleo criminológico. Assim como, dentro desse mesmo raciocínio, na 

                                            
240DE SOUZA, José Guilherme. Vitimologia e Violência nos crimes sexuais . p. 63. 
241JÚNIOR, João Farias. Manual de Criminologia.  p. 250. 
242OLIVEIRA, Edmundo. Vitimologia . 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 99. 
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personalidade de uma vítima a constatação de determinado índice de perigosidade 

encontra a sua raiz no núcleo vitimógeno do processo de vitimização. 

Para Edmundo Oliveira244, ainda, em ambos os pólos de 

conduta, podem aparecer quocientes coadjuvantes de desejos inconscientes, de 

ausência de valores ou de certa dose de problemas pessoais que entram em conflito 

com a convivência familiar e se tornam adversos ao meio social circundante. 

Oliveira assegura que os componentes da personalidade da 

vítima situam-se em determinados níveis e, em dependência com o ego frágil 

corresponde a uma necessidade de adequação psicofuncional: 

A baixa dominância da Ansiedade e do Ego frágil poderia, 
paralelamente, ser devida a certa incompatibilidade entre a alta 
sensibilidade emotiva e as conseqüências de um comportamento 
dominante de insegurança afetiva. Da mesma forma, a alta 
dominância do Sentimento de Culpa, do Masoquismo e da 
Agressividade, unidos pelo Ego Frágil, pode incapacitar o indivíduo 
controlar os próprios impulsos e emoções vitimizantes, 
especialmente encontrar para eles um meio de expressão realista e 
satisfatória.245 

Na seara da vitimologia, para um adequada análise das 

circunstâncias em que determinado crime ocorreu, é preciso atentar para a 

personalidade da vítima para se tornar possível a plena caracterização da 

culpabilidade do agressor perante o crime cometido. 

3.3  A CRIMINOLOGIA EM SEDE DA PAIXÃO NOS HOMICÍDIO S PASSIONAIS 

MAIS COMENTADOS 

Como visto anteriormente, a paixão é um dos elementos 

culminantes para o ato homicida do passionata. A paixão faz com que o homem 

perca a noção das suas condutas fazendo com que muitas vezes perpetre condutas 

contra a vítima, chamada por ele de “ser amado”. 
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No entanto, o amor não mata, o que mata é o egoísmo, o ódio, 

o egocentrismo do criminoso que não aceita, por vezes, o fim de um relacionamento, 

a falta de ser correspondido pela mulher ou, até mesmo, a infidelidade da vítima. 

Existem no Brasil inúmeros casos atrozes de homicídio 

passional, um deles, recentemente noticiado pela mídia, diz respeito ao caso de 

Lindemberg Alves que assassinou a sua namorada Eloá Pimentel devido o término 

do seu namoro com a vítima em outubro de 2008: 

Eloá não foi um caso isolado de homicídio passional. Foi, apenas, 
mais um. São muitas as mulheres que morrem ao romper o 
relacionamento amoroso com seus maridos ou namorados. É 
inacreditável que com tantos avanços conquistados pelas mulheres 
ao longo do último século, os crimes passionais continuem ocorrendo 
no país com a mesma intensidade.246 

A paixão foi veementemente configurada no caso Eloá, já que 

Lindemberg premeditou e executou a morte da vítima, não almejando qualquer 

negociação, pois queria, de fato, ceifar a vida de Eloá: 

Importa esclarecer que a passionalidade não se confunde com 
violência emoção. O termo “passional” deriva de paixão, não de 
emoção e nem de amor. Não é um homicídio de impulso, ao 
contrário, é detalhadamente planejado, exatamente como fez 
Lindemberg. Ele foi à casa de Eloá preparado para acertar as contas, 
armado até os dentes, com os bolsos cheios de munição para matar 
quantas pessoas fossem necessárias para alcançar o seu objetivo: 
vingança.247 

Para Eluf248, na conduta do criminoso passional encontra-se 

imbutida uma causa exógena, ou seja, uma pressão social para que ele não aceite a 

autodeterminação da mulher. Além do fato em si de ter sido desprezado, o passional 

preocupa-se em mostrar aos amigos e familiares que ainda continua no comando de 

sua relação amorosa e que castigou com rigor aquele que ousou desafiá-lo.  
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Por derradeiro, e com base em todo o exposto no presente 

trabalho, nota-se que o passional vai dizer que matou por amor. No entanto, Eluf249 

enaltece a frase dita por Lindemberg em uma conversa com irmão de Eloá e 

gravada pela polícia, “estava com ódio de Eloá, que não conseguia nem olhar para a 

cara dela”. 

Em síntese, Eluf assegura: 

É a face deplorável do machismo. Por essa razão, o sujeito comete o 
crime na presença de testemunhas e, depois, confessa a autoria do 
delito sem rodeios e em detalhes. Para ele, praticar o ajuste de 
contar e não demonstrá-lo publicamente de nada adianta.250 

Outro crime de grande repercussão nacional foi o homicídio 

cometido por Gulherme de Pádua e sua esposa, Paula Thomaz contra a atriz 

Daniela Perez no ano de 1992, marcado pela frieza e violência aplicadas no crime: 

Um fato que demonstra a frieza do assassino neste crime absurdo é 
ter sido Guilherme de Pádua um dos primeiros que compareceram 
ao funeral de Daniella para consolar o marido e a mãe da vítima. 
Além disso, três horas após o homicídio, Guilherme foi visto, por 
duas testemunhas, descalço e sem camisa, fazendo cooper no 
calçadão de Copacabana. Aparentava calma e tranquilidade. É 
possível que ele tenha ido ao local, pela madrugada, para se 
desfazer da arma do crime, jogando-a no mar.251 

A sentença proferida pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri 

ao qual Guilherme de Pádua foi submetido foi destacada por Eluf252, afirmando que 

Guilherme de Pádua era possuidor de uma personalidade violenta, perversa e 

covarde. Além do mais, o juiz considerou ser Guilherme uma pessoa inadaptada 

pelo convívio social, por não vicejarem no seu espírito os sentimentos de amizade, 

generosidade e solidariedade. 

À época do cometimento do delito, Daniella Perez era uma bela 

atriz, em ascensão na mídia e com um futuro promissor. Sua mãe, Glória Perez, era 
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autora da novela Corpo e Alma, da qual Daniela participava. Na trama, Daniela 

desempenhava o papel de uma bela moça que era, despertando a paixão em muitos 

homens, inclusive a do personagem interpretado pelo ator Guilherme de Pádua. 

O enquadramento do homicídio cometido na esfera passional 

remonta ao fato de que Guilherme considerava Daniella um entrave para o seu 

sucesso, desencadeando os sentimentos de ódio, egocentrismo e até mesmo a 

paixão, pois existiram rumores de ele se apaixonara por ela e não foi correspondido. 

Com assertividade, nesse ínterim de egocentrismo exacerbado 

e perfeitamente enquadrado no caso de Guilherme de Pádua, Eluf destacou que: 

O ser humano tortura-se insistentemente quando não sabe dividir; 
não suporta a idéia da perda e não quer sujeitar-se a mudanças. O 
instinto de sobrevivência nos obriga a um egoísmo extremo e, por 
mais que nossas culturas tenham tentado modificar a natureza 
humana de todas as formas possíveis, os sentimentos de 
exclusividade, propriedade, egocentrismo e narcisismo parecem 
permanecer incólumes.253 

 Por conseguinte, Paula Thomaz se sentia enciumada, já que 

com Guilherme possuía um pacto de fidelidade: 

Os dois tinham tatuado, em seus órgãos genitais, os nomes um do 
outro. Esse detalhe foi comprovado em exame realizado no Instituto 
Médico Legal do Rio de Janeiro, que constatou estar gravado o nome 
“Paula” no pênis de Guilherme. A moça havia feito o mesmo em sua 
virilha. É de se supor que Paula tivesse ciúme doentio do marido, 
agravado pelas cenas de amor com Daniella na novela.254 

Desta feita, conclui-se o motivo que levou Paula a agir em 

conluio com Guilherme no homicídio de Daniella Perez. 

Dentre os homicídios passionais de grande repercussão 

nacional, tem-se o caso da atriz Maitê Proença que teve a sua mãe, Margot 

Proença, como mais uma vítima de homicídio passional, devido à desconfiança do 

seu  marido Carlos Eduardo Gallo em novembro de 1970: 

Era por volta das 16 horas quando ambos iniciaram uma discussão 
no interior do quarto do casal. Tomado de incontrolável fúria, 
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sentindo-se traído e ultrajado, Gallo desferiu onze facadas na 
esposa, matando-a na hora. Em seguida, deixou a residência 
dirigindo seu carro, levando a arma do crime. Ficou onze dias 
foragido e depois apresentou-se à Polícia. Não foi preso.255 

O pai da atriz era membro do Ministério Público, figurando 

como Procurador de Justiça no Estado de São Paulo e, pelas evidências de traição 

por parte da sua esposa, temia acerca da repercussão da sua honra perante a 

sociedade: 

Começou dizendo que, no desquite, ele ficaria com os filhos, pois 
Margot não teria condições morais para guardá-los. Além disso, após 
a separação, ela deveria sair da cidade porque emporcalhara o seu 
bom nome, coisa que ele muito prezava, transformando-o em 
“corno”, maculando a casa dos filhos ao dormir nela com outro 
homem.256 

Carlos Eduardo Gallo foi submetido ao Tribunal do Júri por 

duas vezes. O primeiro julgamento foi anulado devido a decisão manifestamente 

contrária à prova dos autos, já que os jurados acataram a tese da defesa de legítima 

defesa da honra, entendendo que Gallo agiu de forma moderada.  

No segundo julgamento, a defesa usou os mesmos 

argumentos, conseguindo, mais uma vez, a mesma decisão: a absolvição de Carlos 

Eduardo por legítima defesa da honra. 

O homicida passional age de forma cruel, fria e motivado por 

uma paixão avassaladora, muito diferente do amor, como muitos invocam em suas 

defesas. 

Movimentos feministas se armaram diante de tantas 

absolvições por homicídios passional com o seguinte lema: Não se mata por amor!, 

conseguindo, assim, grandes avanços para as mulheres, fazendo, ao menos, que a 

tese da legítima defesa da honra já não fosse mais tão aceita pelos tribunais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pela análise de todo o exposto no presente trabalho, tem-se 

que o homicídio passional, aquele causado pela fúria da paixão, não encontra 

respaldo no amor, sentimento nobre que os passionatas usam em suas defesas. Os 

homicidas passionais, não sentem amor pela vítima das suas atrocidades, mas sim, 

um desejo supremo de posse, contaminado pelo ciúme, pela raiva e pelo ódio que 

lhes domina. 

Além do mais, por ser uma espécie de crime praticado, na 

maioria das vezes, pelos homens, o machismo aflora trazendo como justificativa a 

honra como elemento ensejador das suas ações delitivas, ou seja, a morte das suas 

companheiras. 

Para muitos doutrinadores acerca do aspecto criminológico, o 

comportamento da vítima influencia para o deslinde do trágico fim que lhe espera, ou 

seja, aquela que se comporta de maneira vulgar ou que é infiel ao seu marido 

deserta o ciúme e a paranóia do seu companheiro, fazendo com que ele acredite 

que realmente os seus sentimentos estejam sendo traídos, o que o leva a 

assassinar vorazmente a vítima. 

Atualmente, os homicídios passionais ainda ocupam grande 

destaque no mundo jurídico, o que torna o assunto debatido no presente trabalho 

cada vez mais atual, no entanto, há de se ter um conhecimento mais profundo 

acerca dos verdadeiros sentimentos humanos e jamais se deixar levar pela realeza 

do amor como justificativa para o assassinato, pois aquele que ama, não mata, 

cuida! 
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