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Caberia ao candidato dissertar sobre o concurso de agentes, como norma de extensão espacial em 

delitos monosubjetivos, abordando os requisitos: 

 Pluralidade de condutas e de agentes  

 Prática de uma infração penal 

 Liame Psicológico 

 Relevância causal 

Além da corrupção ativa e passiva, temos o delito do art. 89 da Lei de Licitações, que exige dolo de 

dano ao erário, e o do Decreto-Lei 201/1967, em seu art. 1º. 

Na análise das condutas, era necessário invocar o art. 30 do Código Penal, com vistas a justificar a 

comunicabilidade das circunstâncias na imputação de todos como incursos também no Decreto-

Lei 201/1967, respeitado o grau de reprovação da conduta de cada um. 

Não há que se falar em lavagem dinheiro, pois a conduta do enunciado revela apenas exaurimento 

do crime de corrupção. 

Também não havia elementos para a estabilidade que se reclama à configuração de uma associação 

criminosa. 
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