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11.1 Proteção jurídica........ .. ... ............ .. 203 


203 16.7 Figu ras equ iparadas ................................... . ....... ... ..... . . 211
11.2 Sujeito ativo .... .... . ........... .. ..... ... ... ... .... ... .. . 
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11.5 Tipo subjetivo ................. ....... ..... ... ......... ........ ...................... 204 17.2 Suje ito a tivo .............. ....... ... ..... .. ........... ... ... .... . 212 
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12.5 Tipo subjetivo.. .... ...... ... ... ..... ....... .. ... .... ............................... .. .. 205 18.2 Funcionário público por equiparação.. ..... .... .... ... .. ... .... . 2 14 
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3.4 Tipo objetivo .......................................................................... . 218 8. I Pro teção jurídica .. .. ...... ......................................... .. 
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3.7 Qualificação pelo resultado ..... .......... ......... .. ...... ..... .. ..... ......... . 220 8.4 Tipo objetivo ........................................... .. .. ..... .. .. .. 
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