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PERGUNTA QUESITOS OBRIGATÓRIOS NA RESPOSTA NOTA 

Conceitue o crime de roubo 
tipificado no Código Penal 
Brasileiro. 

 

Diferencie o crime de roubo 
próprio do crime de roubo 
impróprio.  

 

Explique a admissibilidade da 
tentativa no crime de roubo 
próprio e no crime de roubo 
impróprio, segundo o 
entendimento majoritário 
jurisprudencial e doutrinário. 

 

1. Art. 157 -  Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante 
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la por qualquer 
meio, reduzido a impossibilidade de resistência: 

Momento e a finalidade do emprego da violência ou grave ameaça 
como critérios para a classificação do roubo em próprio e impróprio.  

 

0 2,5 5,0 

2. Roubo próprio  - “caput” 

Roubo próprio caracteriza-se pelo emprego da violência ou grave ameaça 
antes ou concomitantemente à subtração do bem móvel (art. 157, caput, 
Código Penal).  

0 2,5 5,0 

3. Roubo impróprio - §1º 

Roubo impróprio caracteriza-se pela sua consumação no momento em 
que o autor, após a subtração da coisa, emprega violência ou grave 
ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa 
para si ou para terceiro. 

 

0 2,5 5,0 



4. É admissível a tentativa no roubo próprio, quando o autor inicia a 
execução, mas, por circunstância alheia a sua vontade não se consuma o 
crime, ou seja, não ocorre a inversão da posse do bem.  

 

0 2,5 5,0 

5. Segundo corrente majoritária, não se admite a tentativa de roubo 
impróprio. Ou seja, inexistindo o emprego da violência ou grave ameaça 
após a subtração da coisa alheia móvel, restará a ocorrência do crime de 
furto. Havendo o emprego da violência ou grave ameaça após a subtração 
da coisa, restará consumado o crime de roubo impróprio.  

0 2,5 5,0 
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