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A mídia  possui um poder  fantástico  e,  em se tratando de matéria  penal,  consegue 

absolver  ou  condenar,  sumariamente,  qualquer  indivíduo.  Acontece  que,  no  afã  de  tecer 

comentários acerca de determinados assuntos, alguns jornalistas, muito embora da mais alta 

estirpe e com aguçadíssimo senso crítico, não estão imunes a cometer certos deslizes.

Na divertida coluna de José Simão do dia 27/08/2003 (Jornal Tribuna da Bahia, última 

página, publicada também em diversos periódicos brasileiros), com seu humor de criatividade 

ímpar, ao se reportar sobre a punição da empresária Vilma Martins (leia-se, caso Pedrinho), o 

colunista afirmou que tinham tucanado o seqüestro, pois estavam falando que havia ocorrido 

o crime de “subtração de incapaz”.  Tucanar, na expressão daquele profissional, é utilizar-se 

do politicamente correto para dizer algo; é fazer uso de palavras, rebuscando o que se quer 

dizer,  quando se  poderia  falar  diretamente,  sem rodeios.  Seria  tal  qual  falar  grânulos  de 

copioba em vez de farinha.

No entanto, prezado Simão, seqüestro e subtração de incapazes são crimes distintos. 

Suas diferenças, inclusive, projetam situações também diversas. O primeiro está descrito no 

art. 148 do Código Penal, da seguinte forma: 

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere privado: 

Pena – reclusão, de um a três anos.
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Esse delito se consuma no momento em que a vítima se vê privada da liberdade de 

locomoção.  É delito  permanente,  ou seja,  sua consumação continua  enquanto a  vítima se 

encontra sob a privação da sua liberdade de locomoção.

A subtração de incapazes, por seu turno, inserida no Capítulo dos Crimes contra o 

pátrio poder, tutela ou curatela, está insculpida no art. 249 do CP:

Art. 249. Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua 

guarda em virtude de lei ou de ordem judicial: 

Pena – detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime.

Na conduta acima, o bem jurídico protegido é a guarda de menores ou interditos, ao 

passo que no seqüestro,  é  a liberdade  individual,  notadamente  a  liberdade  de locomoção. 

Naquele (subtração de incapaz), o ato criminoso se configura no afastamento do incapaz da 

guarda, da proteção, da custódia ou da vigilância de quem é responsável por ele. Também se 

trata de crime permanente.

Pelas razões expostas e com o objetivo de contribuir  para o que o macaco  não dê 

colher de chá para o tucano, seqüestro e subtração de incapaz são delitos distintos. E, sendo 

fiel ao seu admirável estilo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.

Salvador, 27.AGO.2003.
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