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A proteção jurídico-penal do 
correio eletrônico no Direito 
Penal espanhol: um parâmetro 
para o legislador brasileiro

Marcelo Cardoso Pereira*

The Legal and penal protection of e-mail in 
spanish criminal law: parameter for the 
brazilian legislator.
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SUMáRiO: 1. Introdução; 2. Delitos informáticos; 3. A intimidade como um 
direito fundamental e sua proteção no ordenamento jurídico espanhol;  
4. O direito ao segredo nas comunicações e sua proteção no ordenamento 
jurídico-constitucional espanhol; 5. A proteção jurídico-penal do correio 
eletrônico no Direito espanhol; 5.1. Considerações iniciais; 5.2. Apropriação 
de e-mail; 5.3. Interceptação de e-mail; 5.4. O tipo agravado de difusão, 
revelação ou cessão do conteúdo do e-mail; 5.5. O tipo agravado em razão 
da esfera de domínio profissional do autor do delito; 5.6. O tipo agravado em 
razão do caráter de dados sensíveis do conteúdo do e-mail ou se o delito for 
praticado contra menores de idade ou incapazes; 5.7. O tipo agravado pelo 
ânimo de lucro; 6. Conclusão; 7. Referências Bibliográficas.

RESUMO: O presente artigo tem por escopo realizar uma abordagem acerca 
da proteção jurídico-penal do correio eletrônico (e-mail), abordagem esta 
amparada no Direito Comparado. Para tanto, buscou-se uma aproximação 
ao tratamento normativo dado a este importante meio de comunicação 
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pelo Direito Espanhol, iniciando-se com um alígero estudo sobre o direito 
à intimidade à luz da Constituição Espanhola. A posteriori, parte-se para 
a análise do tema desde a perspectiva do Código Penal espanhol onde o 
e-mail, enquanto meio de comunicação privada, goza de proteção desde a 
primeira metade dos anos noventa. Ademais, empreende-se uma necessária 
referência ao tratamento jurídico dispensado ao correio eletrônico pelo 
Direito Brasileiro, com o fito de diagnosticar em que grau de eficiência 
normativa encontramo-nos.

ABSTRACT: This article aim an approach about the protection of electronic 
mail (e-mail) from the criminal law principles, legislation and comparative 
law. With this scope, we sought an analysis of the regulatory treatment of 
this important communication means in the Spanish law, starting out with 
the right to privacy informed by the Spanish Constitution.  Subsequently, 
from the perspective of the Spanish Penal Code, proceeds to study the legal 
protection of e-mails while private communications, safeguarded as such 
since the first half of the nineties. Furthermore, a necessary reference to the 
legal treatment given to the electronic mail by the Brazilian Law, aiming to 
diagnose the degree of legal efficiency of the legal protection in Brazil.

PAlAvRAs-chAve: correio eletrônico; proteção jurídica; Direito Espanhol.

KEywORDS: e-mail; Legal protection ; Spanish law.
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1. introdução
 
 O crescente e espetacular desenvolvimento das novas tecnologias, 
principalmente a informática e a telemática, trouxe, junto às constantes 
inovações, o surgimento de uma nova classe de delinquência.

 É inquestionável a expressiva utilização do correio eletrônico 
(e-mail) nos dias atuais. Neste diapasão, é mister que o Direito Penal ofereça 
proteção jurídica a este meio de comunicação, assim como o faz para as 
correspondências postais convencionais.

 O Direito Penal espanhol, no desempenho de sua tarefa de 
adaptação às novas formas de criminalidade, disciplinou a proteção jurídica 
ao e-mail enquanto meio de comunicação privada.

 Nosso escopo no presente trabalho é, justamente, realizar uma 
breve análise acerca da proteção jurídico-penal dispensada pelo Direito 
espanhol ao correio eletrônico, o que passamos a fazer à continuação.

2. Delitos informáticos

 Existem realmente delitos informáticos? Eis um tema o qual foi, e 
ainda é, objeto de muita discussão em seara doutrinária.

 Não vamos aqui examinar a fundo esta problemática, uma vez que 
este não é nosso objetivo precípuo. Entretanto, devemos ressaltar que a 
doutrina se encontra dividida no que tange ao tema.

 As opiniões são as mais variadas. Vejamos, primeiramente, o 
conceito de delito informático elaborado por Luis Camacho Losa. Para este 
autor:

“En una primera aproximación podríamos definir el delito informático como 
toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades, sin que 
necesariamente conlleve un beneficio material para su autor, lo que, por el 
contrario, produce un beneficio ilícito a su autor aún cuando no perjudique 
de forma directa o inmediata a la víctima, y en cuya comisión intervienen 
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necesariamente de forma activa dispositivos habitualmente utilizados en 
las actividades informáticas” 1.

 Cabe destacar que o citado autor não considera como delitos 
informáticos os crimes que já se encontram tipificados em um Código Penal, 
e que possuem somente uma relação ocasional com a informática como, por 
exemplo, o furto de hardware2.

 Outros, tais como Antonio-Henrique Pérez Luño, preferem a 
denominação criminalidad informática, sustentando que a heterogeneidade 
de situações que podem ser incluídas na expressão “delito informático” 
aconselha que se utilize a primeira denominação3.

 Independentemente da denominação que se adote, seja delito 
informático, criminalidad informática, computer crime (Estados Unidos), 
computerkriminalität (Alemanha) etc., o que deve ficar claro é que na 
chamada “era da informática”, na qual poucos aspectos de nossas vidas não 
estão afetados pelas novas tecnologias, máxime a informática e a telemática, 
crimes podem e de fato estão sendo praticados com o uso destas novas 
tecnologias, o que demanda uma adaptação das características permanentes 
e intangíveis do Direito.

3. A intimidade como um direito fundamental e sua proteção no 
ordenamento jurídico espanhol

 O conceito de intimidade é de difícil elaboração. Refere-se ao 
âmbito de reserva de determinados aspectos os quais constituem a parcela 
privada da vida de determinada pessoa. Nos Estados democráticos de 
Direito, a intimidade é um direito fundamental, reconhecido e respeitado, 
essencialmente, por este status.

1 Camacho Losa, Luis: Delito Informático, 1ª ed., Condor, Madrid, 1987, p. 25.
2 Ibidem.
3 Pérez Luño, Antonio-Henrique: Manual de Informática y Derecho, 1ª ed., Ariel, Barcelona, 
1996, p. 70.
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Seguindo os passos da Constituição portuguesa (1976), primeiro diploma a 
consagrar o direito à intimidade à nível constitucional na Europa, a Espanha 
reconheceu, em sua Constituição (1978), o direito à intimidade4.

 Não obstante, a proteção penal ao direito à intimidade, no âmbito 
do ordenamento jurídico espanhol, não correspondia aos anseios de sua 
Carta Magna, tendo em vista que, até 1995, o nível de proteção dispensado 
pelo Código Penal espanhol a este direito era inexpressivo, por não dizer 
inexistente.

 Neste sentido, a doutrina de José Luis Manzanares e Javier Cremares:

“La intimidad, en cuanto bien jurídico independiente, no había sido objeto 
de tutela jurídica por parte de los anteriores Códigos Penales. Esta es, pues, 
una de las más destacadas novedades del actual Código Penal que se hace 
eco, de esta forma, de la importancia y dimensión autónoma que ha ido 
adquiriendo progresivamente el derecho a la intimidad” 5.

 Com a reforma do aludido Codex (Lei Orgânica 10/1995, de 23 de 
novembro de 1995) este panorama foi modificado. O atual Código Penal 
espanhol (a partir de agora CPE) reservou um Título específico para os “delitos 
contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio”. Para nós interessa, no presente estudo, o Capítulo primeiro deste 
citado Título, em especial o artigo 197 do CPE, pelo que a este limitaremos 
nossa análise.

4 Artigo 18 da Constituição Espanhola: “ 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o 
registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso 
de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 
postales, telegráficas y telefônicas, salvo resolución judicial. 4. La ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y 
el pleno ejercicio de sus derechos ”. À título ilustrativo, a Constituição Espanhola de 1931 
prescrevia, em seu artigo 32, que: “Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia 
en todas sus  formas, a no ser que se dicte auto judicial em contrario”. De certa forma, o 
referido preceito constitucional protegia, ainda que indiretamente, a intimidade do indivíduo, 
ainda que limitando-se à aspectos íntimos materializados em toda e qualquer forma de 
correspondência.
5 Manzanares, Luis e Cremares, Javier: Comentarios al Código Penal, 1ª ed., La Ley, Madrid, 
1996, p. 74.
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4. O direito ao segredo nas comunicações e sua proteção no 
ordenamento jurídico-constitucional espanhol

 Como já tivemos oportunidade de mencionar, o segredo das 
comunicações está garantido, no Direito espanhol, pela Constituição daquele 
país. De conformidade com o artigo 18.3 do Texto Maior espanhol: “Se 
garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 
telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. Alertamos para a 
ressalva estabelecida por este preceito constitucional, vale dizer, havendo 
ordem judicial, rompe-se dita garantia6.

 O segredo nas comunicações consiste em uma garantia da vida 
privada, no sentido de que preserva ao indivíduo um âmbito de atuação livre 
de ingerências de terceiros e, em especial, do Estado. Trata-se, pois, de uma 
garantia que pressupõe a liberdade das comunicações (entenda-se também 
telecomunicações), ainda que a Constituição espanhola não tenha previsto 
expressamente desta maneira.

 Seguindo esta linha de raciocínio, a liberdade e o segredo nas 
comunicações afeta à todo e qualquer procedimento de intercomunicação 
privada praticado nos dias atuais, com todos os meios técnicos disponíveis e 
em uso.

 Se bem observamos o Texto Fundamental espanhol, encontraremos 
referência – expressa - tão-somente às comunicações postais, telegráficas 
e telefônicas. Todavia, não esta fora da proteção constitucional qualquer 
forma de comunicação (desde que privada) que dispomos atualmente, 
verbi gratia, fax, correio eletrônico, vídeo conferência etc. Assim o é, em 
virtude de que o mencionado artigo 18.3 do Texto Fundamental espanhol 
contempla um rol aberto, ainda que enfatizando uma proteção especial para 

6 Como é cediço, o Texto Constitucional brasileiro (art. 5º, XII) somente excepciona 
a inviolabilidade das comunicações telefônicas, in verbis: “é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.(grifo nosso). Não obstante, e 
em que pese a discussão acerca da ousadia aparentemente inconstitucional da Lei 9.296/96, 
este diploma legal estendeu a possibilidade de quebra da inviolabilidade às comunicações de 
dados. É o que se extrai do parágrafo único de seu artigo 1º: “O disposto nesta Lei aplica-se à 
interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”.
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as comunicações postais, telegráficas e telefônicas. Ademais, o Texto Magno 
castelhano prescreve que cabe ao legislador infraconstitucional a tarefa de 
limitar o uso da informática para que não ocorram lesões à, entre outros 
direitos, intimidade dos indivíduos. É que o se extrai de seu artigo 18.4: “La 
ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

 Em suma, o direito ao segredo nas comunicações possui caráter 
constitucional e constitui um dos pilares que sustentam o direito à intimidade. 
Protege, em tese, qualquer comunicação privada, independentemente dos 
meios utilizados para a realização desta.

 Passamos agora à análise da proteção jurídico-penal dispensada 
ao correio eletrônico (enquanto uma forma de comunicação privada) pelo 
Direito Penal espanhol.

5. A proteção jurídico-penal do correio eletrônico no Direito 
espanhol
 
5.1. Considerações iniciais

 Não é nosso escopo abordar conceitos básicos os quais, dado o nível 
de influência das novas tecnologias no cotidiano de qualquer pessoa, já são 
de conhecimento geral. Por outro lado, e como nosso estudo centra-se na 
proteção penal dispensada ao correio eletrônico (daqui para frente e-mail), 
entendemos ser necessário apresentarmos, ao menos, uma breve noção 
sobre o mesmo. Em poucas palavras, e-mail, simplificação do vocábulo 
inglês electronic mail, é a expressão utilizada para se referir a tudo que esteja 
relacionado com a gestão, envio e recebimento de mensagens por meios 
eletrônicos.

 As referências, diretas e indiretas, que podemos encontrar acerca 
do e-mail no CPE são em número razoável. Neste sentido, o e-mail pode 
ser utilizado, por exemplo, como meio para causar dano a um determinado 
sistema informático (art. 264.2 CPE), para difundir ou exibir material 
pornográfico a menores (art. 186 CPE), para cometer o crime de publicidade 
enganosa (art. 282 CPE) etc.
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 Como dito anteriormente, nosso estudo está voltado à proteção 
dispensada ao e-mail pelo ordenamento jurídico-penal espanhol, sempre 
levando em consideração o seu caráter de meio de comunicação. Centraremos 
nossa análise às condutas típicas de interceptação e apropriação de mensagens 
eletrônicas. Para tanto, estudaremos o artigo 197 do CPE, o qual prevê estas 
figuras típicas, sempre as relacionando com a proteção à intimidade e à 
garantia de segredo nas comunicações. Trata-se, segundo a terminologia 
castelhana, do delito de descubrimiento y revelación de secretos7.

5.2. Apropriação de e-mail 8

 Estabelece o artigo 197.1 do Código Penal espanhol, em sua primeira 
parte, que: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de 
otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales (...) 
será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce 
a veinticuatro meses”.9

 Resta incontroverso que a violação de um e-mail está equiparada, 
na legislação espanhola, à violação de correspondência postal convencional. 
De outra banda, interessa-nos neste momento, insistimos, a conduta típica 
de apropriação de mensagens eletrônicas, em especial, de e-mails10.

7 Para um estudo completo sobre o crime de descobrimento e revelação de segredos, vide 
Prats, Josep Miquel: Delitos contra la libertad y la seguridad, Cuadernos de Derecho Judicial, 
Madrid, 1996, pp. 243-268.
8 No anterior Código Penal espanhol esta figura típica se encontrava prevista no artigo 497.2, 
o qual se referia, expressamente e tão-somente, a cartas e papéis, deixando de fora o e-mail 
e quaisquer outros documentos.
9 Aqui, não se trata da conduta de invadir dispositivo informático alheio, com violação de 
mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, 
conduta esta que será, a posteriori, por nós abordada.
10 No tocante à proteção dada à apropriação, e não à interceptação, indevida de correio 
eletrônico pelo Código Penal brasileiro, o problema reside no sentido dado ao vocábulo 
“correspondência”. Assim, em vários tipos penais previstos no aludido Codex (Violação de 
correspondência - art. 151; Sonegação e destruição de correspondência – art. 151, § 1º, I; 
Violação de correspondência comercial – art. 152, ou ainda Divulgação de segredos – art. 153), 
não caberia interpretação extensiva no sentido de incluir, dentro da noção do mencionado 
vocábulo, o e-mail. Ademais, a Lei de Privilégio Postal da União (Lei 6.538/78) serve de 
parâmetro para se aferir o real significado de “correspondência”. Segundo prescreve o seu 
artigo 47, correspondência seria “toda comunicação de pessoa a pessoa, por meio de carta, 
através da via postal, ou por telegrama”. Por fim, cabe uma necessária menção à discussão 
doutrinária sobre a suposta revogação dos crimes de “violação, sonegação e destruição de 
correspondência” (art. 151, caput e § 1º, do Código Penal), pela já aludida Lei de Privilégio 
Postal da União (art. 40 caput e § 1º).
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 Primeiramente, devemos admoestar que os segredos e documentos 
a que se refere o dispositivo legal acima transcrito, são de caráter privado, pois 
o CPE prevê em artigos próprios (arts. 413 a 418) o tratamento dispensado 
aos documentos e segredos públicos.

 Ademais, já tivemos oportunidade de abordar o conceito de 
intimidade. Por segredo deve-se entender, segundo a doutrina de Carlos 
Vazquez Iruzubieta, como: “(...) algo reservado al conocimiento de un número 
determinado de personas y oculto a otras; debe recaer sobre el contenido 
y no sobre el objeto, porque las cosas no son el secreto sino el objeto del 
secreto” 11.

 Assim, e à princípio, podemos pensar que as condutas de “descobrir 
segredos” e “vulnerar a intimidade” são idênticas. Entretanto, isso não é 
de todo correto. Por exemplo, se alguém se apropria de um e-mail, o qual 
não contêm nenhum segredo, estará somente vulnerando a intimidade de 
determinada pessoa, sem descobrir segredo algum.

 A conduta delituosa consiste, nesta primeira parte do artigo 197.1 
do CPE, em apropriar-se de e-mail com o dolo direto, específico, de descobrir 
segredos ou vulnerar a intimidade. Obviamente que esta apropriação deve 
realizar-se sem o consentimento do titular da mensagem eletrônica. Assim, 
em nossa opinião, é desnecessária a referência à falta de consentimento, 
uma vez que a presença deste causaria a atipicidade da conduta. Todavia, 
assim entendeu e o fez o legislador espanhol.

 Basta, para a consumação do delito em tela, que o agente se aproprie 
de um e-mail, não sendo necessário que haja um resultado lesivo para o titular 
da mensagem eletrônica, vale dizer, não é necessário que o agente tome 
conhecimento do conteúdo do e-mail para que se consume o tipo delituoso. 
Em que pese esta opinião, há os que sustentam que para a consumação do 
delito é imprescindível que o agente tome conhecimento do conteúdo da 
mensagem eletrônica. E mais, argumentam que o dito conteúdo deve estar 
relacionado com o titular do e-mail, pois não havendo esta relação, o fato é 
atípico. Neste sentido a opinião de Carlos Vazquez Iruzubieta: “El simple echo 

11 Vazquez Iruzubieta, Carlos: Nuevo Código Penal, 1ª ed., Reunidas, Madrid, 1996, p. 297.



254

material de apoderamiento documental no es bastante si no va acompañado 
del conocimiento de su contenido, que debe referirse al proprietario de los 
documentos, pues si el secreto es de otra persona, la acción es atípica” 12.

 Não comungamos deste entendimento. Em nossa opinião, maior 
razão se deve dar à posição de Fermin Morales Prats, in verbis:

“(...) se acude así a la presencia de un elemento subjetivo del injusto para 
adelantar el momento de la consumación al acto de ‘apoderamiento 
intencional’ sin que sea precisa la efectiva toma de conocimiento de lo que 
contiene el documento para la perfección típica. El efectivo descubrimiento 
de la intimidad documental de otro, tan sólo juega un papel de engarce de 
este tipo básico con el tipo agravado de difusión o revelación tipificado en 
el núm. 3 del art. 197; pero, debe subrayarse que ese efectivo conocimiento 
es un elemento que se sitúa extramuros de la perfección del tipo básico 
expresado en el art. 197.1.” 13.

 Estamos em comunhão com a opinião deste autor, uma vez que se 
trata de um “delito mutilado de dos actos” (na terminologia castelhana), 
onde o ato é realizado pelo agente como meio subjetivo de uma atuação 
posterior deste mesmo sujeito. São condutas instrumentais que funcionam 
como meio para uma possível realização do fim proposto, sem que seja 
necessária a verificação da posterior atuação lesiva.

 No tocante à alegação de que é necessária a relação de titularidade 
do conteúdo do e-mail com determinada pessoa, basta que conjecturemos 
a situação de um amigo que envia uma mensagem eletrônica a outro 
comentando um segredo, mensagem esta que é objeto de apropriação, por 
exemplo, quando esteja sendo exibida na tela do monitor do computador 
deste amigo que a recebeu. O segredo refere-se ao amigo que enviou, e 
não ao que teve seu e-mail (na verdade seu conteúdo) apropriado. Houve 
apropriação do conteúdo de um e-mail o qual versava sobre um segredo de 
terceiro. Ocorreu descobrimento de segredo ou vulneração da intimidade? 
Quem é o sujeito passivo do delito? Cremos, respeitadas as opiniões 
em contrário, que o mens legis é a proteção do segredo e da intimidade, 
pertençam, ou não, ao titular do e-mail. Todavia, a posição da doutrina 

12 Idem, p. 299.
13 Morales Prats, Fermin: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 1ª ed., Aranzadi, 
Pamplona, 1996, p. 300.
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predominante não é neste sentido. Entendem que a expressão “(...) se 
apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico (...)”, leva a 
que a proteção penal se refira somente à intimidade do titular da mensagem 
eletrônica, e não à proteção da intimidade de “terceiros”.

 Registrada a existência de opiniões discrepantes acerca do 
momento de consumação do delito, é mister que chamemos atenção 
para um ponto importante desta primeira parte do artigo 197.1 do CPE. 
A apropriação do e-mail não pode dar-se, para efeitos de caracterização 
típica, via interceptação, pois esta conduta está tipificada na segunda parte 
do artigo 197.1 do CPE. Neste sentido, a conduta ilícita prevista na primeira 
parte do artigo acima mencionado se limita à apropriação de e-mail que 
não esteja, por assim dizer, “circulando” pela Rede (Internet), pois o caso 
seria, enfatizamos, de interceptação de mensagem eletrônica, fato que está 
previsto na segunda parte do artigo em questão.

 Também se encontra na esfera da conduta típica da primeira parte 
do artigo 197.1 do CPE a apropriação intelectual do e-mail, isto é, quando 
o agente se apropria do conteúdo de uma mensagem eletrônica que se 
encontra, por exemplo, sendo exibida na tela do monitor do computador, 
tirando uma foto do mesmo14. Sobre o tema, vejamos o entendimento de 
Calderón Cerezo e Choclán Montalvo. Para estes autores:

“Existe apoderamiento aunque no haya desposesión del titular, esto es, 
tanto por el simple hecho de obtención de copias, permaneciendo el soporte 
en poder de su titular, como el apoderamiento en su sentido estricto con 
desposesión del titular. Se trata de un delito de peligro que se realiza 
completamente con el mero apoderamiento del soporte que contiene la 
información, sin necesidad de que se produzca el efectivo conocimiento 
antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia guardada 
por su destinatário, por ejemplo)” 15.

 O que deve ficar claro é que a apropriação a que se refere a primeira 
parte do artigo 197.1 do CPE é a apropriação de e-mails, em regra geral, 
que não estão “circulando” pela Internet. E por que afirmamos “em regra 
geral”? Pelo fato de que, como veremos no próximo item, a apropriação 

14 Ibidem.
15 Calderón Cerezo, A.; e J. A. Choclán Montalvo: Derecho Penal Parte Especial, Tomo II, 1ª ed., 
Bosch, Barcelona, 1999, p. 710.
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pode dar-se sobre e-mails que não estão “circulando”, como, verbi gratia, 
que se encontram na caixa de entrada (in box), mas que já estão disponíveis 
para o titular da conta de e-mail.

 À princípio, o sujeito ativo do delito é, em tese, qualquer pessoa. 
Entretanto, se for o crime praticado por um empregado (de uma empresa 
privada) responsável por bancos de dados, suportes informáticos, eletrônicos 
ou telemáticos, ou ainda, de arquivos e registros, a conduta está prevista no 
artigo 197.4 do CPE. Por outro lado, tratando-se de funcionário público, o 
delito está tipificado no artigo 198 do CPE.

 O sujeito passivo, como outrora mencionado, deve ser o titular 
do segredo ou do documento, sendo necessariamente obrigatório que a 
dupla titularidade (segredo e documento) recaia sobre uma única pessoa. 
Esta é a posição que prevalece na doutrina penal espanhola. Ressaltamos, 
novamente, que esta não é nossa opinião.

 Tratando-se de sujeitos passivos menores de idade e incapazes, 
aplicar-se-á o disposto no artigo 197.5 do CPE, forma agravada do delito de 
descobrimento e revelação de segredo.

 Por fim, conforme prevê o artigo 200 do CPE, as pessoas jurídicas 
podem ser sujeitos passivos do delito, sejam pessoas jurídicas de direito 
público ou privado16.

5.3. interceptação de e-mail

 O artigo 197.1 do CPE, em sua segunda parte, prevê que: “El 
que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios 
técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 
la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con 

16 De conformidade com o artigo 200 do CPE: “Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al 
que descubriere, revelar o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin consentimiento 
de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este código”.
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las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses”17.

 Percebemos, cristalinamente, a intenção do legislador espanhol 
em incluir na expressão “o de cualquier otra señal de comunicación” o 
e-mail e outros possíveis meios de comunicação existentes ou a serem 
criados. Neste sentido, o entendimento de Esther Morón Lerma: “El tipo 
abarca, pues, la incriminación de conductas de interceptación de cualquier 
medio de comunicación, entre los que se hallan las comunicaciones a 
través de las redes de información, por ejemplo, por correspondencia 
informática” 18.

 A doutrina especializada na área de informática e telemática afirma, 
quase de forma unânime, que não existe privacidade no e-mail, salvo o caso 
de mensagens eletrônicas criptografadas19. Nesta linha, trazemos à colação a 
opinião de Mary Ann Pike, para quem:

“El derecho a la privacidad no está asegurado con el correo electrónico (...). 
En muchos casos no se establecen criterios para la privacidad del correo 
electrónico; por lo tanto asuma que todo su correo electrónico está sujeto 

17 Em seara de proteção jurídico-penal à interceptação de comunicações de dados no Direito 
brasileiro, e onde em nossa opinião, s.m.j., incluir-se-ia o correio eletrônico, temos a já 
mencionada Lei 9.296/96 a qual, em seu artigo 10, prescreve que: “Constitui crime realizar 
interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo 
da Justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei”. (grifo nosso)
18 Morón Lerma, Esther: Internet y Derecho Penal: Hacking y otras conductas ilícitas en la Red, 
1ª ed., Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 50.
19 Etimologicamente a palavra criptografia deriva dos termos gregos kriptos (oculto) e grafus 
(escritura). Seria, em uma síntese apertada, a ciência que estuda métodos para conseguir 
codificar qualquer informação de forma que esta seja impossível de ser lida por terceiras 
pessoas que não disponham da chave de encriptação correspondente. Um exemplo 
esclarecerá melhor. Imaginemos que “X” quer enviar, com garantia de sigilo, uma mensagem 
à empresa “Y”, por exemplo, aceitação de uma oferta e consequentemente a formalização de 
uma compra telemática. O procedimento seria o seguinte. “X” teria de encriptar a mensagem 
eletrônica com sua chave privada (que somente ele a detém) e, para que dita mensagem 
não seja acessível a qualquer pessoa que disponha da chave pública da empresa “Y” (por 
exemplo, todos os potenciais clientes desta empresa provavelmente a possuam), basta que 
encripte novamente a mensagem com a chave pública da empresa “Y”, pois assim somente 
quem possua a chave privada desta empresa (obviamente a própria empresa) poderá ter 
acesso à mensagem e desencriptar-la, tendo, assim, acesso à mensagem original e legível. 
Atualmente o meio mais seguro de criptografia, e o mais utilizado também, é o de chave 
pública ou assimétrica.
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a examen. Incluso en las redes, cualquier persona con una pasarela puede 
leer los mensajes que pasen por ahí” 20. (Grifo nosso)

 O que devemos ter em mente é que um e-mail, ao ser enviado por 
um indivíduo à outro, percorre um longo caminho. Neste percurso, pode ser 
interceptado ilicitamente. Não queremos aqui adentrar em aspectos técnico-
informáticos, uma vez que este estudo não está dirigido, precipuamente, à 
leitores com formação nesta área, e sim à profissionais do mundo jurídico. 
Entretanto, pensamos ser imprescindível, com base na doutrina especializada, 
que mostremos o caminho percorrido por uma mensagem eletrônica desde 
sua “saída” do dispositivo informático do remetente, até sua “chegada” ao 
dispositivo informático do destinatário. Assim, poder-se-á ter claramente 
uma ideia no tocante à possibilidade de que um e-mail seja interceptado 
enquanto perfaz o dito caminho. Neste sentido, adverte-nos Ana Martos:

“Cuando envías un mensaje, tu ordenador lo transmite a un ordenador de 
tu proveedor, llamado servidor de correo saliente (SMTP server), que está 
activo permanentemente y cuya misión es distribuir el correo enviado por 
los usuarios.

El servidor de correo recibe tu mensaje, decide cuál es la mejor ruta para que 
llegue a su destino, que es otro servidor en el que se encuentra el buzón o 
cuenta del destinatario. Si no puede enviarlo por alguna razón, lo almacena 
para reenviarlo más tarde. Si no consigue enviar el mensaje, te enviará una 
notificación indicando que no ha sido posible entregar tu mensaje porque 
tal servidor no ha funcionado o no lo ha admitido.

El destinatario del mensaje debe conectarse desde su ordenador a su 
servidor de correo entrante (POP server), en donde se halla alojado su 
buzón, para que éste transmita los mensajes nuevos al ordenador local en 
donde el destinatário podrá leerlos.

El destino final del mensaje es, por lo tanto, un ordenador que aloja varias 
cuentas de correo o buzones, entre las que se halla la del destinatario del 
mensaje ” 21.

 À símile da primeira parte do artigo 197.1 do CPE, não é necessário 
para a consumação do delito que se conheça o conteúdo do e-mail. Também 

20 Pike, Mary Ann: Using the Internet, 1ª ed., Anaya, Madrid, 1995, p. 116. Tradução ao 
castelhano por Beatriz Parra Pérez.
21 Martos, Ana: Internet para todos, 1ª ed., Libertarias, Madrid, 2001, pp. 149-150.
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ressaltamos que a interceptação deve, impreterivelmente, ser realizada com o 
fim de descobrir segredos ou vulnerar a intimidade (dolo direto ou específico).

 Aqui regressamos à discussão acerca do momento da consumação 
do crime. E o fazemos porque, dependendo da corrente doutrinária seguida, 
as consequências penais podem ser diversas. Imaginemos a situação de um 
e-mail interceptado por um terceiro, por exemplo, quando a mensagem 
eletrônica esteja armazenada no computador do provedor (Internet Server 
Provider – ISP) do titular de dita mensagem. Após a apropriação, a qual como 
afirmado antes, deve haver sido realizada com a finalidade de descobrir 
segredos ou vulnerar a intimidade, constata o agente que essa mensagem 
eletrônica está criptografada, impossibilitando, assim, que este possa tomar 
conhecimento do conteúdo do e-mail.

 Para os que adotam a opinião de que o delito se consuma com a 
simples apropriação (nos termos expostos no item 5.2) ou interceptação 
do e-mail, este fato não influenciaria na consumação do crime. Este é, 
enfatizamos, nosso entendimento. Já para os que sustentam que o delito 
necessita, para sua consumação, do efetivo conhecimento do conteúdo da 
mensagem eletrônica, a situação não se apresenta tão simples, uma vez que 
o agente não obteve o dito conhecimento. Parece-nos que o caso seria crime 
tentado. Não aprofundaremos nosso estudo sobre esta quaestio22, mas 
ressaltamos que as consequências, segundo a orientação que se adote serão 
diversas, notadamente em matéria de cálculo da pena, tendo em vista que 
seguindo a primeira posição, estaríamos frente a um delito consumado e, 
em se adotando a segunda opinião, a hipótese seria de mera tentativa, com 
significativa alteração na quantidade da pena a ser imposta.

 No tocante aos sujeitos ativo e passivo do delito em questão, remetemos 
o leitor às considerações tecidas acerca da primeira parte do artigo 197.1 do 
CPE (item 5.2), as quais são de inteira aplicação, mutatis mutandis, à segunda 
parte do mencionado dispositivo legal. De igual forma, o consentimento do 
titular do e-mail produz a atipicidade da conduta. Trata-se, também, de um 
delito mutilado de dos actos, segundo a terminologia castelhana.

22 Para um estudo completo sobre o instituto da tentativa no Direito Penal espanhol, vide Jiméndez 
Díaz, María José: Comentarios al Código Penal, Tomo I, 1ª ed., Edersa, Madrid, 1999, pp. 778-863.
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 Por fim, devemos analisar a situação do sujeito que se apropria de 
e-mail alheio, vulnerando a senha (password) de determinada pessoa. A Ley 
Orgánica número 5, de 22 de junho de 2010, alterou a redação do apartado 
número 3 do artigo 197 do CPE, passando a prever a conduta daquele que, 
por qualquer meio e violando dispositivo de segurança, tenha acesso a dados 
ou softwares de sistema informático de outrem, ou nele se mantenha contra 
a vontade do titular, estipulando pena de prisión de seis meses a dois anos. 
Partindo-se da premissa de que a senha é um dispositivo de segurança, e que 
o e-mail é suporte para dados, inclusive dados pessoais, de caráter íntimo ou 
não, parece-nos que a conduta de apropriar-se de correio eletrônico alheio, 
vulnerando a senha (password) de determinada pessoa, amoldar-se-ia no 
tipo penal em tela23.

 Passamos, à continuação, a realizar uma célere alusão aos tipos 
agravados do delito de descobrimento e revelação de segredos (art. 197 do CPE).

5.4. O tipo  agravado  de  difusão, revelação ou  cessão do conteúdo do 
e-mail

 Para o estudo deste tipo agravado, faz-se necessária a fragmentação 
do artigo 197.424 do Codex espanhol em duas partes.

  A primeira parte do preceito legal estabelece que: “Se impondrá la 
pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros 
los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los 
números anteriores”.

 Destarte, aquele que, após se apropriar ou interceptar um e-mail, 
sempre com a intenção de descobrir segredos ou vulnerar a intimidade, 

23 No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, ao Código Penal foi acrescentado, pela Lei 
12.737/2012, o artigo 154 A, cujo caput passou a considerar crime a conduta daquele que: 
“Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir 
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita” (grifo nosso). Parece-nos que o sentido dos 
termos “dados” ou “informações”, abrangeria o conteúdo de e-mails, configurando-se, 
destarte, conduta ilícita a sua obtenção, adulteração ou destruição.
24 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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difunde, revela ou cede o conteúdo do mesmo pratica, em sua forma 
agravada, o delito de descobrimento e revelação de segredos.

 Já a segunda parte do dispositivo  legal  que  ora  analisamos  prevê 
que: “Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de 
doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin 
haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en 
el párrafo anterior””.

 A conduta típica, neste fragmento, consiste em difundir, revelar ou 
ceder o conteúdo de uma mensagem eletrônica pertencente a terceiro sem 
haver praticado a apropriação ou interceptação de dita mensagem, e com a 
consciência da ilicitude na obtenção da mesma25.

 Acautelamos para o fato de que nenhuma das condutas (tanto da 
primeira quanto da segunda parte do art. 197.4 do CPE) de difundir, revelar ou 
ceder, e principalmente esta, pode estar motivada pelo ânimo de lucro, pois, 
como veremos, esta conduta típica está prevista no artigo 197.7 do CPE26.

5.5. O tipo agravado em razão da esfera de domínio profissional do autor 
do delito

 Segundo o artigo 197.5 do CPE27: “Si los hechos descritos en los 
apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas 
o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o 
telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a 
cinco años, y si se difunden  o  revelan los datos reservados, se impondrá la 
pena en su mitad superior”.

25 No tocante ao Direito Penal brasileiro, esta não foi a opção feita pelo legislador 
infraconstitucional, tendo em vista que somente aquele que se apropriou dos dados e 
informações, ressalte-se, de caráter privado (comunicações eletrônicas privadas, segredos 
comerciais ou industriais, e informações sigilosas) e de forma não autorizada, e posteriormente 
os divulga, seja a que pretexto for, a terceiro, é que terá a pena agravada. Neste sentido o 
artigo 154-A, § 4º, in verbis: “Na hipótese do § 3o, aumenta-se a pena de um a dois terços se 
houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou 
informações obtidos”.
26 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
27 Idem.
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 Neste sentido, e a título ilustrativo, se um empregado de determinado 
provedor de conexão à Internet (ISP) se apropria ou intercepta um e-mail, 
pratica o delito, em forma agravada, de descobrimento e revelação de 
segredo. Também pratica o crime em sua forma agravada o empregado 
que, nas condições acima descritas, difunde, revela ou cede o conteúdo da 
mensagem eletrônica apropriada ou interceptada. Neste caso, o conteúdo 
do e-mail deve revelar segredos ou aspectos relativos à intimidade do 
sujeito passivo. Alertamos, também, para o fato de que este empregado 
deve possuir a função de responsável pelo sigilo e inviolabilidade dos e-mails 
armazenados no computador do provedor de conexão à Rede (ISP)28.

 Sobre a aplicação dessa forma agravada ao âmbito das mensagens 
eletrônicas, trazemos à colação a doutrina de Fermin Morales Prats:

“(...) probablemente el legislador ha querido contemplar la posibilidad 
de que el tipo agravado, ahora comentado, opere también con respecto 
a determinadas modalidades típicas básicas presentes en el art. 197.1 
CP. Me refiero, principalmente, a los actos de interceptación, grabación o 
reproducción ilícita de mensajes de correo electrónico-informático, en los 
que puede tener pleno fundamento la agravación con respecto a sujetos 
responsables o encargados de sistemas informáticos o redes de bancos de 
datos” 29.

 Salientamos que a empresa para a qual trabalha o sujeito ativo do 
delito em tela deve ser de caráter privado, pois em se tratando de funcionário 
público a conduta está descrita no artigo 198 do CPE.

5.6. Tipo agravado em razão do caráter de dados sensíveis do conteúdo  do 
e-mail, ou se o delito for praticado contra menores de idade ou incapazes

 Estabelece o artigo 197.6 do Codex Penal espanhol30 que: 
“Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores 
afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, salud, 
origen racial o vida sexual, o la víctima fuere menor de edad o un incapaz, se 
impondrán las penas previstas en su mitad superior”.

28 À título ilustrativo, o Código Penal brasileiro não contempla esta forma agravada.
29 Morales Prats, Fermin: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, op. cit., pp. 319-320.
30 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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 Assim, uma vez que o e-mail apropriado ou interceptado contenha 
referência a algum dado sensível (ideologia, religião, vida sexual etc.) 
concernente ao sujeito passivo, a conduta típica será agravada. Da mesma 
forma que, sendo o sujeito passivo do delito de descobrimento e revelação 
de segredos um menor de idade ou um incapaz, o delito se configurará na 
sua forma agravada. Por derradeiro, as condutas de difundir, revelar ou ceder 
o conteúdo do e-mail apropriado ou interceptado também entram âmbito 
de proteção jurídica do apartado ora estudado.

5.7. O tipo agravado pelo ânimo de lucro

 Prevê o artigo 197.7 do CPE31 que: “Si los hechos se realizan con 
fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los 
apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a 
datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la 
de prisión de cuatro a siete años”.

 Aqui, a ganância financeira do sujeito ativo agravará a conduta com 
exacerbação da pena32, ainda mais se o sujeito passivo for menor de idade ou 
incapaz, partindo-se de uma dedução lógica de fragilidade da vítima. 

5.8. O tipo agravado se o delito é praticado no âmbito de organizações 
criminosas

 Estabelece o artigo 197.8 do CPE33 que: “Si los hechos descritos en los 
apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o grupo 
criminales, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado”. Este 
apartado, acrescentado ao CPE pela Lei Orgánica número 5 de 2010, reflete 
preocupação mundial com a atuação nefasta das organizações criminosas, as 
quais encontraram na Internet um fértil terreno para a prática de crimes.

 De outra banda, a parte final do mesmo refere-se à aplicação das 

31 Idem.
32 Na seara do Direito penal brasileiro, e mormente na hipótese da prática do crime descrito 
no artigo 154-A do Código Penal, poderá a pena ser aumentada se os dados e informações 
obtidos forem objeto de cessão a qualquer título, inclusive à título oneroso. 
33 De acordo com a nova enumeração do artigo realizada pela Lei Orgânica 5/2010.
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penas “superiores en grado”. Entendemos oportuno, esclarecer o sistema 
de aplicação da pena no caso de delito perpetrado no seio de organizações 
criminosas. Para se calcular qual é a pena “superior en grado”, entenda-se 
em uma tradução literal, “superior em grau”, partir-se-á da pena máxima 
abstratamente considerada para o crime, acrescentando-se a esta a sua 
metade. O resultado será a pena “superior en grado”. Exemplificando: se a 
pena abstratamente prevista para o crime for de 2 (dois) a 4 (quatro) anos 
de prisão, e a sentença estabelece que deve a pena ser imposta em um 
“grado superior”, o limite mínimo da pena serão 4 (quatro) anos, e o limite 
máximo serão 6 (seis) anos, vale dizer, a soma de 4 (quatro) anos (limite 
máximo de pena previsto para o delito) com mais 2 (dois) anos (metade de 
quatro). Destarte, a pena “en grado superior”, neste caso hipotético, será de 
4 (quatro) a 6 (seis) anos de prisão. 

6. Conclusão

 Como epílogo deste breve estudo acerca da conduta típica de 
“apropriação e interceptação de e-mail” no Direito Penal espanhol, 
permitimo-nos externar algumas ilações.

 A mensagem eletrônica (e-mail) está equiparada, na legislação 
penal espanhola, à correspondência postal convencional.

 As condutas ilícitas que podem recair sobre a mensagem eletrônica 
são as de apropriação e interceptação. Quando referimo-nos à apropriação, 
queremos dizer apropriação “física” do e-mail.

 Ainda que o delito esteja intitulado como de “descobrimento e 
revelação de segredos”, não são necessários o dito descobrimento ou a 
dita revelação, consumando-se o crime com o mero fato da apropriação ou 
interceptação da mensagem eletrônica.

 O Direito Penal espanhol, desde o ano 1995, protege o direito à 
intimidade nas comunicações privadas, em especial, e no caso que interessa-
nos neste momento, o direito à intimidade no âmbito das comunicações via 
e-mail, garantindo, assim, o uso deste meio de comunicação cada vez mais 
comum na sociedade atual.
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