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UNIPOL – MUNIÇÃO ROUBO

Munição Referente ao Crime de Roubo com
comentário da Missão Especial 6
Espero que esteja adorando nossas munições e nossas missões além, é claro das aulas on
line do programa de 6 meses. Mas para continuar nos municiando de informações para sua
prova, vamos falar do CRIME DE ROUBO.
ROUBO
Pode ser:
Próprio, Impróprio ou roubo próprio com violência imprópria.
Para não assustar, vamos começar com Roubo Próprio.
Quando um bandido com uma arma em punho fala: Cidadão, isso é um assalto!
1º ele emprega a violência e depois subtrai a coisa, portanto, estamos diante de um Roubou
majorado pelo emprego de arma de fogo. Ok?
2º Se o marginal subtrai a coisa de você e você percebe e pede para ele devolver. Ele para
garantir a subtração utiliza de violência ou grave ameaça para garantir o proveito do crime,
estamos diante do ROUBO IMPRÓPRIO. Ele começa com um furto e depois passa a usar a
violência para garantir o proveito pois você percebeu, assim passa a ser roubo.
3º Temos o Roubo Próprio com Violência Imprópria

Chegamos até um lindo desenho da Disney! Cinderela que virou Crime no Brasil o
equivocado “ Boa Noite Cinderela” mas, quem dorme é a Bela Adormecida.
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Vamos lá! No crime de roubo próprio com violência imprópria é a conhecida como violência
dissimulada. É aquele crime bem comum onde alguém coloca narcótico ou alguma substância
na sua bebida e que faz você dormir sem perceber. “ O FAMOSO BOA NOITE CINDERELA”.
O bandido coloca substância em sua bebida, você dorme e ele SUBTRAI seu dinheiro, isso é
ROUBO só que a VIOLÊNCIA É IMPRÓPRIA, pois é uma violência DISSIMULADA ( a vítima não
percebe ).
Para nós da UNIPOL é o Crime de “ Boa Noite Bela Adormecida” kkk.

Boa Sorte e até a próxima,
PROFESSOR CRISTIANO MENEZES

