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RESUMO 

Neste artigo analisa-se a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direito do Homem (“TEDH”) 

e do Tribunal de Justiça da União Europeia (“TJUE”) relativamente à aplicação do princípio ne 

bis in idem em matéria de infrações tributárias, salientando-se as similitudes e diferenças que 

existem entre as suas abordagens e a influência que cada um destes Tribunais exerce sobre o 

outro. Especial atenção é dada aos acórdãos A and B v. Norway (TEDH) e Menci (TJUE), que 

parecem representar um ponto de viragem na jurisprudência dos dois Tribunais no sentido de 

interpretar mais restritivamente o princípio ne bis in idem em relação a infrações tributárias. 

 

Palavras-chave: non bis in idem, infrações tributárias, sanções fiscais, Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 

 

ABSTRACT 

This article analyses the case-law of the European Court of Human Rights (“ECHR”) and the 

Court of Justice of the European Union (“CJEU”) regarding the application of the ne bis in 

idem principle in the field of tax offences, emphasising the similarities and differences between 

their approaches and the influence that each of these Courts has over the other. Special 

attention is paid to the cases A and B v. Norway (ECHR) and Menci (CJEU), which seem to 

 
1 Docente e investigadora em doutoramento na Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Espanha). A autora pode 
ser contactada em mariajulia.ildefonso@upf.edu.   
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represent a turning point in both courts’ case-law, leading to a more narrow interpretation of 

the ne bis in idem principle regarding tax offences. 

 

Keywords: non bis in idem, double jeopardy, tax offences, European Convention on Human 
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1. INTRODUÇÃO 

Ne bis in idem é um direito humano fundamental que procura assegurar que não se julgue ou 

puna ninguém duas vezes pelo mesmo crime. A essencialidade do princípio ne bis in idem e o 

temor da sua vulneração é demonstrado pela sua múltipla consagração legal. 

Para o tema que aqui nos ocupa, apenas nos centraremos no artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (“CEDH” ou “Convenção Europeia”), no artigo 

50.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (“CDFUE” ou “Carta”) e na 

respetiva jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (“TEDH”)2 e do Tribunal 

de Justiça da União Europeia (“TJUE”)3. 

Pretende-se analisar, no âmbito fiscal, a proteção assegurada aos contribuintes tanto pela CEDH 

como pela CDFUE, dada a especial interação entre estes dois instrumentos e a constante 

dialética que se gera entre os Tribunais responsáveis pela sua defesa. 

Para tanto, começaremos por abordar brevemente a interação entre a Convenção Europeia e a 

Carta, para depois analisar o âmbito territorial de aplicação dos artigos 4.º do Protocolo n.º 7 da 

CEDH e 50.º da Carta.  

Finalmente, abordaremos o âmbito de proteção do princípio ne bis in idem à luz da 

jurisprudência do TEDH e do TJUE. Desconstruir-se-á o princípio ne bis in idem nas suas várias 

componentes, de forma a averiguar até que ponto as posições dos dois Tribunais são 

coincidentes. 

 

2. INTERAÇÃO ENTRE A CONVENÇÃO EUROPEIA E A CARTA 

De acordo com o artigo 6.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia (“UE”)4, a Carta tem o mesmo 

valor jurídico que os Tratados da UE, constituindo uma fonte de direito primário. O número 3 

 
2 Os todos os acórdãos do TEDH referidos ao longo do presente artigo podem ser consultados em 
https://hudoc.echr.coe.int/. 
3 Os todos os acórdãos do TJUE referidos ao longo do presente artigo podem ser consultados em 
https://curia.europa.eu/. 
4 Artigo 6.º, n.º 1, do Tratado da UE: “A União reconhece os direitos, as liberdades e os princípios enunciados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de dezembro de 2000, com as adaptações que lhe foram 
introduzidas em 12 de dezembro de 2007, em Estrasburgo, e que tem o mesmo valor jurídico que os Tratados”. 
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do mesmo artigo5 estabelece que os direitos fundamentais tal como garantidos pela CEDH 

fazem parte do direito da União enquanto princípios gerais.  

Por sua vez, o artigo 52.º, n.º 3, da CDFUE6 explicita que, quando os direitos previstos na Carta 

correspondam aos direitos garantidos pela CEDH, o nível de proteção conferido pela Carta tem 

de ser idêntico ou superior à proteção oferecida pela CEDH.  

A este respeito, através de uma comunicação comum, os presidentes do TEDH e do TJUE, 

enfatizavam a necessidade de garantir a maior coerência possível entre a CEDH e a CDFUE, 

uma vez que a Carta procura garantir direitos fundamentais igualmente assegurados pela 

Convenção. Pelo que, segundo estes órgãos jurisdicionais, uma interpretação paralela dos dois 

instrumentos revela-se útil7. Essa interpretação paralela de ambos os instrumentos conduz à 

homogeneidade de critérios adotados por estes órgãos jurisdicionais na análise de determinado 

direito fundamental.  

No entanto, por vezes também são assumidas posturas divergentes à medida que a 

jurisprudência de ambos os Tribunais se desenvolve. Tal é possível na medida em que o TEDH 

não está vinculado pela jurisprudência do TJUE e este apenas tem que tomar a Convenção 

Europeia e a sua interpretação como standards mínimos de proteção dos direitos fundamentais, 

podendo sempre tomar um rumo diferente, conquanto tal não implique uma aplicação mais 

restritiva desses direitos.  

De facto, enquanto a UE não aderir à CEDH, esta não constitui um instrumento jurídico 

formalmente integrado na ordem jurídica da UE, pelo que os direitos fundamentais nela 

reconhecidos e o seu âmbito de proteção fazem parte do direito da União enquanto princípios 

gerais8. 

 
5 Artigo 6.º, n.º 3, do Tratado da UE: “Do direito da União fazem parte, enquanto princípios gerais, os direitos 
fundamentais tal como os garante a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e tal como resultam das tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros”. 
6 Artigo 52.º, n.º 3, da CDFUE: “Na medida em que a presente Carta contenha direitos correspondentes aos direitos 
garantidos pela Convenção Europeia para a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, o 
sentido e o âmbito desses direitos são iguais aos conferidos por essa Convenção. Esta disposição não obsta a que 
o direito da União confira uma protecção mais ampla”. 
7 Comunicação comum dos presidentes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, na sequência do encontro entre os dois órgãos jurisdicionais em 24 de janeiro de 2011. 
8 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 44; Acórdão do TJUE, de 
05/04/2017, processos apensos C‑217/15 e C‑350/15 (Orsi e Baldetti), parágrafo 15; Acórdão do TJUE, de 
23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 22. 
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Nesta medida, torna-se interessante a dialética que se gera entre Estrasburgo e Luxemburgo 

acerca do âmbito de proteção de cada direito fundamental, conduzindo a uma aplicação 

dinâmica e evolutiva de ambos os instrumentos9.  

 

3. O PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM NA CONVENÇÃO EUROPEIA E NA CARTA 

De acordo com o disposto no artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH: 

Ninguém pode ser penalmente julgado ou punido pelas jurisdições do mesmo Estado 

por motivo de uma infração pela qual já foi absolvido ou condenado por sentença 

definitiva, em conformidade com a lei e o processo penal desse Estado. 

Nos termos do artigo 50.º da CDFUE: 

Ninguém pode ser julgado ou punido penalmente por um delito do qual já tenha sido 

absolvido ou pelo qual já tenha sido condenado na União por sentença transitada em 

julgado, nos termos da lei. 

Os preceitos legais referidos são semelhantes, estando a pedra de toque na proibição de duplo 

julgamento ou punição de uma pessoa pelo mesmo crime. No entanto, existem algumas 

diferenças em relação ao âmbito de proteção garantido por cada preceito. A própria redação dos 

artigos põe de manifesto algumas dessas diferenças (i.e. âmbito territorial de aplicação), outras 

emergem da jurisprudência dos Tribunais responsáveis pela sua interpretação (i.e. âmbito de 

proteção).  

 

3.1. ÂMBITO TERRITORIAL DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM 

3.1.1. ARTIGO 4.º DO PROTOCOLO N.º 7 DA CONVENÇÃO EUROPEIA 

De acordo com o artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH, o princípio ne bis in idem opera 

quando a mesma pessoa é julgada ou punida por segunda vez relativamente ao mesmo crime 

pelas leis do mesmo Estado.  

 
9 Para uma análise aprofundada da interação entre CDFUE e CEDH, especificamente em relação ao principio de 
ne bis in idem, veja-se XAVIER GROUSSOT AND ANGELICA ERICSSON, “Ne Bis in Idem in the EU and ECHR Legal 
Orders: a Matter of Uniform Interpretation?”, in Ne Bis in Idem in EU Law, Cambridge, 2016, pp. 53-102; NOREL 

NEAGU, “The Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform Interpretation”, 
Leiden Journal of International Law, Volume 25, Issue 4, 2012, pp. 955-977.  
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Desta forma, as garantias oferecidas pelo princípio ne bis in idem tal como previsto na CEDH 

cobrem situações uni-jurisdicionais, nas quais apenas intervém a legislação de um único Estado 

membro do Conselho da Europa. O artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da Convenção Europeia não 

salvaguarda, assim, a situação de uma pessoa que seja julgada ou punida pelos tribunais de um 

Estado membro do Conselho da Europa em razão de uma infração penal relativamente à qual 

já tenha sido julgada ou punida noutro Estado membro do Conselho da Europa10. 

Adicionalmente, a aplicação do artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH depende da sua 

ratificação por parte dos Estados membros do Conselho da Europa. Na União Europeia (“UE”), 

todos os Estados-Membros ratificaram este Protocolo com a exceção da Alemanha e dos Países 

Baixos. No entanto, alguns dos Estados-Membros formularam reservas ou declarações a este 

artigo, como é o caso de Portugal, França, Itália e Áustria, de forma a limitar a aplicação do 

mesmo às infrações penais definidas como tal no seu direito11. Não existe, portanto, uma 

aplicação homogenia deste artigo por parte de todos os Estados-Membros.  

 

3.1.2. ARTIGO 50.º DA CARTA 

O artigo 50.º da CDFUE, na referência que faz à União, evidencia desde logo a intenção de 

limitar a operacionalidade do princípio ne bis in idem às situações conexas com o direito da 

UE, tal como acontece com as demais disposições da Carta. Neste sentido, o artigo 51.º da 

CDFUE, sendo uma das disposições gerais que regem a interpretação e a aplicação da Carta, 

estabelece que os Estados-Membros apenas serão destinatários das disposições previstas na 

CDFUE quando apliquem direito da União12.  

 
10 Veja-se, por exemplo, o Acórdão do TEDH, de 20-02-2018, queixa n.º 67521/14 (Krombach v. France), 
parágrafos 40-41. Cfr. PETER WATTEL, “Ne Bis in Idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law”, in Ne 
Bis in Idem in EU Law, Cambridge, 2016, pp. 168-171. BARIŞ BAHÇECI e SELIN OVALIOĞLU, “The Controversial 
Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights in Respect of Tax Penalties”, 
European Taxation, Volume 58, No. 9, 2018, p. 411. 
11 Não obstante, o efeito destas reservas é limitado. Observando o artigo 57.º da CEDH, o TEDH exige o respeito 
por determinadas condições para a validade das reservas. 
12 Artigo 51.º da CDFUE:  

1. As disposições da presente Carta têm por destinatários as instituições, órgãos e organismos da União, na 
observância do princípio da subsidiariedade, bem como os Estados-Membros, apenas quando apliquem o 
direito da União. Assim sendo, devem respeitar os direitos, observar os princípios e promover a sua 
aplicação, de acordo com as respetivas competências e observando os limites das competências conferidas 
à União pelos Tratados. 

2. A presente Carta não torna o âmbito de aplicação do direito da União extensivo a competências que não 
sejam as da União, não cria quaisquer novas atribuições ou competências para a União, nem modifica as 
atribuições e competências definidas pelos Tratados. 
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Uma vez que “a aplicabilidade do direito da União implica a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais garantidos pela Carta”13, torna-se essencial determinar quando um Estado-

Membro está ou não a aplicar direito da UE.  

O TJUE foi confrontado precisamente com esta questão no caso Åkerberg Fransson14, no qual, 

previamente às questões relacionadas com a possível violação do princípio ne bis in idem, se 

discutia a (in)competência do TJUE para responder às questões prejudiciais suscitadas. Vários 

Estados-Membros, a Comissão Europeia e o Advogado Geral sustentavam que não estava em 

causa a aplicação do direito da UE, pelo que nem o artigo 50.º da Carta seria aplicável, nem o 

TJUE seria competente para apreciar a conformidade do direito interno com o referido preceito.  

A argumentação baseava-se no facto de que o processo administrativo sancionatório, o 

processo-crime e as respetivas sanções a que ambos deram origem são direito nacional, com 

uma existência completamente autónoma do direito da UE. Segundo esta perspetiva, seriam 

indiferentes as normas tributárias infringidas, porque o direito sancionatório aplica-se com 

caracter geral, não variando conforme esteja em causa uma infração relativa a um imposto de 

matriz europeia15. A violação do princípio ne bis in idem não deriva da infração cometida, mas 

da própria configuração do sistema sancionatório dos Estados-Membros, o qual que pode dar 

aso à possibilidade de duplo julgamento ou punição16.  

Esta perspetiva não é acolhida pelo TJUE que põe a tónica no facto de que as infrações 

tributárias em causa estão, em parte, relacionadas com o incumprimento de obrigações 

declarativas em matéria de Imposto sobre o Valor Acrescentado (“IVA”), o qual é um imposto 

harmonizado ao nível da UE17.  

Segundo este Tribunal, o caso apresenta uma relação estreita com o direito na UE, uma vez que, 

conforme decorre da Diretiva relativa ao IVA e do artigo 4.º, n.º 3 do Tratado da UE, “cada 

Estado‑Membro tem a obrigação de tomar todas as medidas legislativas e administrativas 

 
13 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 21. 
14 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson). 
15 No processo Åkerberg Fransson estavam em causa sanções relacionadas com o incumprimento de obrigações 
de declaração em matéria de IVA. Estavam também em causa o incumprimento de obrigações declarativas 
relativamente ao imposto sobre o rendimento e às quotizações patronais.  
16 Neste sentido vejam-se as Conclusões do Advogado‑Geral Pedro Cruz Villalón, apresentadas em 12/06/2012 no 
âmbito do processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), o qual afirma sintomaticamente que “[…] a análise de um 
assunto tão delicado, deve evidenciar a diferença entre a causa mais ou menos próxima e a mera occasio. O 
problema, na medida em que exista, da conceção do âmbito do princípio da proibição da dupla condenação no 
direito sueco é um problema geral da estrutura do seu direito sancionatório e, como tal, com uma existência 
completamente autónoma relativamente à cobrança do IVA, no qual o presente caso de punição de um delito de 
falsificação de dados aparece como uma simples occasio” (parágrafo 61).  
17 Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre 
o valor acrescentado 
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necessárias para garantir a cobrança da totalidade do IVA devido no seu território e de lutar 

contra a fraude”18. Adicionalmente, o Tribunal aponta para o facto de que uma percentagem do 

IVA cobrado pelos Estados-Membros constitui um dos recursos próprios da UE, pelo que 

qualquer falha na sua cobrança potencia uma redução dos recursos próprios da União. E, de 

acordo com o artigo 325.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE (“TFUE”), os 

Estados‑Membros deverão combater as atividades ilícitas lesivas dos interesses financeiros da 

União através de medidas dissuasivas e efetivas, aplicando para o efeito as mesmas medidas 

que adotariam para combater as fraudes lesivas dos seus próprios interesses financeiros19. 

Para o TJUE é irrelevante que o direito sancionatório nacional aplicado ao caso não constitua 

uma transposição da Diretiva relativa ao IVA, porque a sua aplicação é, em qualquer caso, um 

meio para tornar efetivas as obrigações antes mencionadas que o direito da UE impõe aos 

Estados-Membros20. Desta forma, estando em causa direito da UE, a Carta é de aplicação e o 

TJUE é competente para apreciar as questões prejudiciais suscitadas. 

A argumentação apresentada pelo TJUE permite tecer várias reflexões em torno do âmbito de 

aplicação da Carta. 

Em primeiro lugar, todos os impostos harmonizados ao nível da UE, ao implicar a aplicação do 

direito da UE, tornam aplicável a CDFUE, como será o caso dos impostos indiretos.  

Em segundo lugar, cabe perguntar se a Carta pode ser apenas parcialmente aplicável. No caso 

Åkerberg Fransson, em que estavam em causa a duplicação de sanções em relação ao 

incumprimento de obrigações declarativas não só em matéria de IVA, como também em matéria 

de imposto sobre o rendimento e quotizações patronais, a argumentação do TJUE só é válida 

em relação às infrações relacionadas com o IVA, já que as restantes não estão harmonizadas ao 

nível da UE. A este respeito, o TJUE afirma que quando esteja em causa uma situação em que 

a ação dos Estados‑Membros não seja inteiramente determinada pelo direito da UE, as 

autoridades e tribunais nacionais continuam facultados a aplicar os padrões nacionais de 

proteção dos direitos fundamentais, desde que essa aplicação não comprometa o nível de 

 
18 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 25. 
19 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 26. 
20 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 28. No mesmo sentido, 
mas relativamente a outra Diretiva da UE, o Acórdão do TJUE, de 16/05/2017, processo C‑682/15 (Berlioz 
Investment Fund), estabelece que: “39. A circunstância de a Diretiva 2011/16 não prever expressamente a 
aplicação de medidas de sanção não impede que as mesmas sejam consideradas medidas de aplicação desta diretiva 
e, por conseguinte, abrangidas pelo âmbito de aplicação do direito da União. […] 40. Nestas condições, é 
irrelevante o facto de a disposição nacional que serve de fundamento a uma medida de sanção como a aplicada à 
Berlioz figurar numa lei que não foi adotada para transpor a Diretiva 2011/16, uma vez que a aplicação dessa 
disposição nacional visa garantir a aplicação da referida diretiva […]”. 
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proteção previsto pela Carta, tal como interpretada pelo TJUE, nem o primado, a unidade e a 

efetividade do direito da União21.  

Nesta medida, parece que a CDFUE é o standard mínimo de proteção dos contribuintes, pelo 

que os tribunais nacionais num caso como o presente nunca poderiam permitir que o direito 

fundamental do contribuinte a não ser duplamente condenado variasse segundo a origem da 

infração – incumprimento de obrigações declarativas em matéria de IVA, de imposto sobre o 

rendimento ou contribuições patronais22.  

Em terceiro lugar, observa-se que a referência aos recursos próprios da UE como argumento 

para avaliar a ligação de uma situação com o direito da União pode conduzir a resultados 

demasiado abrangentes. De facto, também constitui um dos recursos próprios da UE uma 

percentagem do Rendimento Nacional Bruto dos Estados-Membros23, o qual será pago através 

da receita fiscal dos Estados. Assim, virtualmente todos os tributos dos Estados-Membros – 

ainda que não harmonizados – fariam parte dos interesses financeiros da União, estando os 

Estados-Membros obrigados, nos termos do artigo 4.º, n.º 3 do Tratado da UE e do artigo 325.º 

do TFUE, a tomar medidas para impedir praticas ilícitas lesivas. Sem embargo, nestes casos o 

vínculo com o direito da UE parece demasiado ténue, não implicando a sua aplicação24. A 

tónica tem necessariamente de estar na matriz europeia do imposto ou nas obrigações diretas 

que os Tratados da UE impõem aos Estado-Membros na configuração do seu sistema tributário.  

Por fim, e como decorrência do que se acaba de afirma, o âmbito de aplicação do direito ao ne 

bis in idem previsto na CDFUE – e o âmbito de aplicação da própria Carta25 – não fica 

 
21 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 29. 
22 Neste sentido veja-se CÉCILE BROKELIND, “Case Note on Åkerberg Fransson (Case C-617/10)”, European 
Taxation, Volume 53, No. 6, 2013, p. 285. Segundo a Autora, a aplicação do nível de proteção garantido pela Carta 
a toda a situação, e não apenas relativamente às infrações relativas ao IVA, sempre decorreria do direito 
constitucional à igualdade de tratamento. Em sentido oposto, entendendo que a Carta só se aplicaria parcialmente 
ao caso em apreço, veja-se PETER WATTEL, “Ne Bis in Idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law”, in 
Ne Bis in Idem in EU Law, Cambridge, 2016, pp. 193, 196-197. O Autor salienta que relativamente às infrações 
tributárias sem conexão com o direito da UE, o contribuinte sempre poderia invocar o direito constitucional do seu 
Estado e o artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH se ratificado pelo seu Estado (como é o caso), uma vez 
que a inaplicabilidade da Carta não preclude a aplicação da CEDH.       
23 2007/436/CE, Euratom: Decisão do Conselho, de 7 de Junho de 2007, relativa ao sistema de recursos próprios 
das Comunidades Europeias. Cfr: artigo 2.º, n.º 1, alínea c). 
24 PETER WATTEL, “Ne Bis in Idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law”, in Ne Bis in Idem in EU Law, 
Cambridge, 2016, pp. 202-203. O Autor salienta que um tal resultado (considerar que todos os impostos nacionais 
se reconduzem à aplicação do direito da UE por se poderem reconduzir de certa forma a um recurso próprio da 
UE) nunca seria aceitável à luz do disposto no artigo 6.º, n.º 1, do Tratado da UE e 51.º, n.º 2, da CDFUE. 
25 Sobre o âmbito de aplicação da CDFUE em matéria tributária veja-se BAS VAN BOCKEL e PETER WATTEL, “New 
wine into old Wineskins: the scope of the Charter of Fundamental Rights of the EU after Akerberg Fransson”, 
European Law Review, n.º 6, 2013, pp. 866-883; MARTA CARMO, “O Artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia na jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria 
tributária”, Revista Electrónica de Fiscalidade da AFP, Ano I, N.º 1, 2019, pp. 5-11.  
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restringido a infrações que tenham a sua origem num tributo harmonizado, como é o caso do 

IVA, dos impostos especiais de consumo ou dos direitos aduaneiros. A aplicação da Carta 

estende-se a todas as situações em que o direito da UE é aplicável, seja porque está em causa 

um dos regimes específicos em matéria tributária regulado por uma Diretiva26, seja porque 

estamos perante uma situação transfronteiriça em que uma das liberdades de circulação foi 

exercida pelo contribuinte27, ou porque se trata de auxílios de Estado28.  

O artigo 50.º da Carta aplica-se, então, tanto a situações em que intervém a legislação de um 

único Estado-Membro, como a situações em que está em causa a ação de dois ou mais Estados-

Membros29. O essencial em ambos os casos é que esteja em causa a aplicação do direito da 

União. Não obstante, situações em que haja violação do princípio ne bis in idem causado pela 

ação sancionatória de dois ou mais Estados-Membros serão pouco frequentes. Sendo o direito 

fiscal eminentemente nacional, raramente estaremos perante a punição, por parte de dois 

Estados distintos, da mesma infração tributária cometida pelo mesmo contribuinte. Ainda 

assim, tal situação é concebível em casos internacionais de fraude carrossel ou de preços de 

transferência30.  

 

3.2.  ÂMBITO DE PROTEÇÃO DO PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM 

Como já referido, o princípio ne bis in idem procura garantir que ninguém será punido ou 

julgado duas vezes pelo mesmo crime. Dada a essencialidade deste direito fundamental, o 

 
26 Diretiva 2003/49/CE do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa a um regime fiscal comum aplicável aos 
pagamentos de juros e royalties efetuados entre sociedades associadas de Estados-Membros diferentes; Diretiva 
2009/133/CE do Conselho, de 19 de outubro de 2009 , relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, 
cisões parciais, entradas de ativos e permutas de ações entre sociedades de Estados-Membros diferentes e à 
transferência da sede de uma SE ou de uma SCE de um Estado-Membro para outro; Diretiva 2010/24/UE do 
Conselho, de 16 de março de 2010 , relativa à assistência mútua em matéria de cobrança de créditos respeitantes 
a impostos, direitos e outras medidas; Diretiva 2011/16/UE do Conselho de 15 de fevereiro de 2011 relativa à 
cooperação administrativa no domínio da fiscalidade e que revoga a Diretiva 77/799/CEE; Diretiva 2011/96/UE 
do Conselho, de 30 de novembro de 2011, relativa ao regime fiscal comum aplicável às sociedades-mães e 
sociedades afiliadas de Estados-Membros diferentes; Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, de 12 de julho de 
2016, que estabelece regras contra as práticas de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do 
mercado interno. 
27 Artigos 21.º (liberdade de circulação de cidadãos europeus), 28.º (liberdade de circulação de mercadorias), 45.º 
(liberdade de circulação de trabalhadores), 49.º (liberdade de estabelecimento), 56.º (liberdade de prestação de 
serviços) e 63.º (liberdade de circulação de capitais e pagamentos) do TFUE. 
28 Artigo 107 do TFUE. 
29 Nestes casos teremos uma situação plurilocalizada, que se submete à jurisdição de mais do que um Estado-
Membro. Estas situações têm implícito o exercício de uma das liberdades de circulação garantidas pelos Tratados, 
pelo que estamos perante a aplicação do direito da UE. 
30 PETER WATTEL, “Ne Bis in Idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law”, in Ne Bis in Idem in EU 
Law, Cambridge, 2016, p. 169. 
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âmbito de proteção assegurado pela Convenção Europeia e pela Carta é em larga escala 

coincidente. Não deixam de existir, no entanto, algumas variações que emergem do lavor 

jurisprudencial dos Tribunais responsáveis pela interpretação de cada um destes instrumentos.  

Nos pontos seguintes, abordar-se-á este direito fundamental à luz da jurisprudência do TEDH 

e do TJUE. Com o intuito de tornar essa análise mais clara ao largo do texto, desconstruir-se-á 

o princípio ne bis in idem nas suas várias componentes. Uma vez que a codificação deste 

princípio na Convenção Europeia e na Carta não utiliza exatamente as mesmas palavras, embora 

a sua essência seja a mesma, partir-se-á de uma versão simplificada comum: “ninguém será 

julgado ou punido duas vezes pela mesma infração penal”.  

Desta forma, salientar-se-á o sentido da referência a “julgado ou punido”, para de seguida 

examinar o valor da expressão “infração penal”, de forma a delimitar as infrações abrangidas 

pelo âmbito de proteção das normas em causa.  

Esta análise é prévia ao estudo dos elementos bis e idem, os quais se corporizam nas expressões 

“duas vezes” e “mesma infração”, respetivamente. Seguindo a ordem de análise adotada pelo 

TEDH, primeiramente estudar-se-á o alcance da expressão “mesma infração” (elemento idem), 

para depois se abordar o alcance da expressão “duas vezes” (elemento bis), relativamente ao 

qual a posição dos dois Tribunais é mais controversa.  

 

3.2.1. ALCANCE DA EXPRESSÃO “JULGADO OU PUNIDO”  

Partindo da codificação feita tanto na CEDH como na CDFUE do princípio ne bis in idem, 

observa-se que este engloba não só a proibição de ser punido duas vezes pelo mesmo crime (ne 

bis puniri), como também a proibição de ser julgado duas vezes pelo mesmo crime (ne bis 

vexari)31.  

A este respeito, o TEDH salienta que não é ao acaso que o artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da 

CEDH faz referência tanto a julgamento como a punição, tendo por objetivo salvaguardar a 

situação dos indivíduos que tenham sido já alvo de um processo por determinado crime, ainda 

que este não resulte numa condenação32. Ou seja, a tónica não está no facto de existir ou não 

 
31 PETER WATTEL, “Ne Bis in Idem and Tax Offences in EU Law and ECHR Law”, in Ne Bis in Idem in EU Law, 
Cambridge, 2016, p. 172-173. 
32 Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafo 110: “Like 
the Chamber, the Court reiterates that Article 4 of Protocol No. 7 is not confined to the right not to be punished 
twice but extends to the right not to be prosecuted or tried twice […]. Were this not the case, it would not have 
been necessary to add the word “punished” to the word “tried” since this would be mere duplication. Article 4 of 
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uma sanção prévia pela prática do mesmo crime, antes na existência de um processo prévio, 

seja qual for o seu resultado.  

Em todo o caso, tal como indica a letra do artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da CEDH e do artigo 

50.º da CDFUE, é fulcral que a decisão que põe fim ao primeiro processo seja definitiva, 

adquirindo força de caso julgado33. 

 

3.2.2. ALCANCE DA EXPRESSÃO “INFRAÇÃO PENAL”  

A letra do artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH, ao codificar o princípio ne bis in idem, 

toma por referente uma infração pela qual determinada pessoa já tenha sido julgada ou punida 

em conformidade com a lei e o processo penal. Também no artigo 50.º da CDFUE a ênfase é 

colocada no facto de uma pessoa já ter sido julgada ou punida penalmente por um delito34.   

Desta forma, para determinar o âmbito de proteção do princípio ne bis in idem tal como vertido 

na Convenção Europeia e na Carta é essencial determinar o que se entende por infração penal.  

A questão centra-se em saber se a proteção garantida por estes instrumentos internacionais 

apenas cobre as infrações que se qualifiquem como tal penalmente, ou se abarca igualmente 

direito administrativo sancionatório.  

Com efeito, em matéria fiscal, uma infração tributária é suscetível de se qualificar como crime 

(e, por conseguinte, conduzindo à punição penal) ou como contraordenação (implicando uma 

punição administrativa), podendo o mesmo facto típico, ilícito e culposo constituir 

simultaneamente um crime e uma contraordenação35. Nesta hipótese, o princípio ne bis in idem 

 
Protocol No. 7 applies even where the individual has merely been prosecuted in proceedings that have not resulted 
in a conviction. The Court reiterates that Article 4 of Protocol No. 7 contains three distinct guarantees and provides 
that no one shall be (i) liable to be tried, (ii) tried or (iii) punished for the same offence […]”. Acórdão do TEDH, 
de 27-11-2014, queixa n.º 7356/10 (Lucky Dev v. Sweden), parágrafo 56. 
33 Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafo 107: “The 
Court reiterates that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings that 
have been concluded by a ‘final’ decision […]. According to the Explanatory Report to Protocol No. 7, which 
itself refers back to the European Convention on the International Validity of Criminal Judgments, a ‘decision is 
final if, according to the traditional expression, it has acquired the force of res judicata. This is the case when it is 
irrevocable, that is to say when no further ordinary remedies are available or when the parties have exhausted such 
remedies or have permitted the time-limit to expire without availing themselves of them’. This approach is well 
entrenched in the Court’s case-law […].  
34 O facto de a CEDH se referir a “infração”, enquanto a CDFUE se refere a “delito” não apresenta maior 
transcendia. Nas versões em língua inglesa e em língua francesa (versões que fazem fé publica da CEDH), as 
expressões utilizadas por ambos os instrumentos são idênticas. Na versão em língua inglesa, a expressão utilizada 
tanto pela CEDH como pela CDFUE é “to be tried or punished again in criminal proceedings”, e na versão francesa 
“être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction”.  
35 Cfr. Artigo 2.º do Regime Geral das Infrações Tributárias (“RGIT”). 
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só acautelará a duplicação de processos administrativos e penais e a aplicação das respetivas 

sanções caso a importância do direito administrativo sancionatório aplicável não seja relegada 

para um segundo plano.   

O TEDH tem-se ocupado do desenvolvimento de critérios que permitam determinar se uma 

infração pode ser qualificada como tendo natureza penal, com independência da forma como 

essa infração é enquadrada no direito nacional de cada Estado. De facto, a efetividade dos 

instrumentos internacionais em análise seria fortemente ferida se os conceitos nela vertidos não 

fossem alvo de uma interpretação autónoma36. 

A este respeito, o TEDH desenvolveu 3 critérios a propósito da interpretação do termo 

“acusação em matéria penal” previsto no do artigo 6.º da Convenção Europeia (direito a um 

processo equitativo), mas igualmente seguidos por este Tribunal na interpretação do artigo 4.º, 

n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH37. Estes critérios ficaram conhecidos como os critérios 

Engel38. 

Para determinar a natureza penal de uma infração é, então, necessário tomar em consideração: 

i) a qualificação jurídica da infração no direito nacional; ii) a própria natureza da infração; e iii) 

natureza e intensidade ou gravidade da sanção aplicada ao infrator.    

No que se refere à qualificação jurídica da infração no direito nacional, este critério constitui 

apenas um ponto de partida, não sendo por si só decisivo39. Com efeito, as contraordenações 

fiscais constituem sanções administrativas, não sendo concebidas como parte do direito penal 

dos Estados. Pelo que este critério tem apenas um valor relativo, eximindo o Tribunal de 

averiguar detidamente os restantes critérios Engel sempre que, segundo o próprio direito 

nacional, as infrações são já qualificadas como tendo uma natureza penal. 

 
36 Veja-se, por exemplo, o Acórdão do TEDH, de 10-02-2015, queixa n.º 53753/12 (Kiiveri v. Finland), parágrafo 
30: “As to the criminal nature of tax surcharge proceedings, the Court reiterates that the legal characterisation of 
the procedure under national law cannot be the sole criterion of relevance for the applicability of the principle of 
ne bis in idem under Article 4 § 1 of Protocol No. 7. Otherwise, the application of this provision would be left to 
the discretion of the Contracting States to a degree that might lead to results incompatible with the object and 
purpose of the Convention”. 
37 Cfr. Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia). 
38 Acórdão do TEDH, de 08-06-1976, queixas n.ºs 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel and 
Others v. the Netherlands), parágrafo 82. 
39 Acórdão do TEDH, de 08-06-1976, queixas n.ºs 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel and 
Others v. the Netherlands), parágrafo 82: “it is first necessary to know whether the provision(s) defining the offence 
charged belong, according to the legal system of the respondent State, to criminal law, disciplinary law or both 
concurrently. This however provides no more than a starting point. The indications so afforded have only a formal 
and relative value and must be examined in the light of the common denominator of the respective legislation of 
the various Contracting States”. 
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Através segundo critério Engel procura-se aferir se uma infração, ainda que de carácter 

administrativo, possui natureza penal. Para determinar a natureza penal de uma infração 

tributária, o TEDH tem considerado como fatores relevantes o facto de a regra sancionatória ter 

como destinatários todos os cidadãos na sua qualidade de contribuintes e o facto de essa regra 

sancionatória não ser uma forma de compensação pecuniária, mas antes uma forma de punir e 

prevenir determinada conduta40. 

De acordo com o terceiro critério Engel é necessário atentar na natureza e gravidade da sanção. 

Como resulta evidente, a natureza penal está patente em todas as sanções que impliquem a 

privação da liberdade. No entanto, a determinação dessa natureza em sanções pecuniárias pode 

ser mais problemática. Em algumas das suas decisões, o TEDH afirmou que, no caso de sanções 

fiscais pecuniárias, estas deveriam ter um valor substancial para que se pudesse concluir pela 

sua natureza penal41. Noutras decisões, o valor das sanções pecuniárias não foi utilizado como 

parâmetro, considerando-se que tinham natureza penal infrações tributárias que deram origem 

a sanções de pequena monta42. Finalmente, através do Acórdão proferido no âmbito do caso 

Jussila v. Finland, o TEDH colocou um fim a esta contradição, afirmando que o valor pecuniário 

da sanção imposta não é determinante para aferição da natureza penal de uma infração43.  

De referir ainda que, de acordo com o TEDH, o segundo e terceiro critérios Engel são 

alternativos entre si, ainda que não se descarte uma abordagem cumulativa destes critérios 

quando a análise separada dos mesmos não permita alcançar uma conclusão clara sobre a 

natureza penal da infração em causa44.  

No que se refere ao TJUE, verifica-se que a sua jurisprudência segue os critérios Engel 

desenvolvidos pelo TEDH para averiguar se determinada infração tem natureza penal45. 

 
40 Acórdão do TEDH, de 23-11-2006, queixa n.º 73053/01 (Jussila v. Finland), parágrafos 32 e 38. 
41 Acórdão do TEDH, de 24-02-1994, queixa n.º 12547/86 (Bendenoun v. France), parágrafo 47; Acórdão do 
TEDH, de 03/06/2003, queixa n.º 54559/00 (Morel v. France). 
42 Acórdão do TEDH, de 23-07-2002, queixa n.º 34619/97 (Janosevic v. Sweden), parágrafo 61. 
43 Acórdão do TEDH, de 23-11-2006, queixa n.º 73053/01 (Jussila v. Finland), parágrafo 35: “The Grand Chamber 
agrees with the approach adopted in Janosevic, which gives a detailed analysis of the issues in a judgment on the 
merits after the benefit of hearing argument from the parties (compare Morel which was a decision on 
inadmissibility). No established or authoritative basis has therefore emerged in the case-law for holding that the 
minor nature of the penalty, in taxation proceedings or otherwise, may be decisive in removing an offence, 
otherwise criminal by nature, from the scope of Article 6”. 
44 Veja-se, por exemplo, o Acórdão do TEDH, de 23-11-2006, queixa n.º 73053/01 (Jussila v. Finland), parágrafo 
31. 
45 Acórdão do TJUE, de 05/06/2012, processo C-489/10 (Bonda), parágrafo 37, que faz uma remissão expressa 
para os critérios Engel aplicados pelo TEDH. Veja-se igualmente o Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo 
C‑524/15 (Menci), parágrafo 26; Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, processo C‑537/16 (Garlsson Real Estate e 
outros), parágrafo 28; Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 35, 
todos eles remetendo-se para os critérios aplicados no caso Bonda.  
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A este respeito afirma o TJUE que “a aplicação do artigo 50.º da Carta não se limita apenas aos 

processos e sanções qualificados de ‘penais’ pelo direito nacional, mas estende-se – 

independentemente dessa qualificação no direito interno – aos procedimentos e às sanções que 

devem ser considerados de natureza penal”46. O mesmo é dizer que a qualificação jurídica da 

infração no direito interno (primeiro critério Engel) não é determinante, constituindo apenas 

um ponto de partida para averiguar a natureza da infração. 

Relativamente à natureza da infração (segundo critério Engel), o TJUE centra a sua análise no 

facto de essa infração prosseguir uma finalidade repressiva e preventiva. Em tal caso, a infração 

terá natureza penal na aceção do artigo 50.º da Carta47.  

Em relação ao nível de severidade da sanção suscetível de ser aplicada (terceiro critério Engel), 

o Tribunal não especifica parâmetros a seguir para determinar se uma sanção pecuniária, pela 

sua severidade, tem natureza penal, adotando uma abordagem casuística48. 

Desta forma, à luz do artigo 50.º da Carta, será proibido o cúmulo de duas sanções tributárias 

(administrativa e penal) sempre que as sanções em causa apresentem uma natureza penal. Se, 

pelo contrário, uma das sanções não tem natureza penal, não haverá qualquer violação do artigo 

50.º da Carta49. 

Uma última nota para o facto de que, no caso Åkerberg Fransson, o Tribunal faz uma 

advertência relativamente ao cúmulo de infrações tributárias na legislação nacional. Este 

cúmulo será contrário ao princípio ne bis in idem se ambas as infrações tiverem natureza penal 

e na condição de que as sanções aplicáveis sejam efetivas, proporcionadas e dissuasivas50. 

 

 
46 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 30; Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, 
processo C‑537/16 (Garlsson Real Estate e outros), parágrafo 32. 
47 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 31; Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, 
processo C‑537/16 (Garlsson Real Estate e outros), parágrafo 33. 
48 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 33; Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, 
processo C‑537/16 (Garlsson Real Estate e outros), parágrafo 35. 
49 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 37: “[…] o princípio ne 
bis in idem enunciado no artigo 50.º da Carta não se opõe a que um Estado-Membro imponha, para os mesmos 
factos de inobservância das obrigações de declaração em matéria de IVA, sucessivamente uma sobretaxa fiscal e 
uma sanção penal, desde que a primeira sanção não revista caráter penal, o que compete ao órgão jurisdicional 
nacional verificar”. 
50 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 36. 
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3.2.3. ALCANCE DA EXPRESSÃO “MESMA INFRAÇÃO PENAL” (ELEMENTO IDEM) 

O princípio ne bis in idem vertido nos artigos 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da Convenção 

Europeia e 50.º da Carta só é aplicável às situações em que a mesma pessoa é julgada ou punida 

duas vezes pela mesma infração. 

Torna-se, por isso, essencial determinar o que se entende por “mesma infração”, existindo 

várias possibilidades. Pode requerer-se que o cúmulo de processos tenha por objeto a mesma 

conduta do contribuinte; pode requerer-se a mesma qualificação jurídica da conduta em causa; 

pode requerer-se que as infrações (administrativas e penais) que se cumulam sejam formadas 

pelos mesmos elementos essenciais; ou pode requerer-se que o interesse legalmente protegido 

pelas várias sanções aplicadas relativamente à mesma conduta seja idêntico.   

A jurisprudência do TEDH foi bastante heterogénea relativamente à determinação do elemento 

idem51. Consciente da insegurança jurídica que gerava a variedade de interpretações constante 

nessa jurisprudência, o Tribunal decidiu marcar passo, oferecendo uma interpretação 

harmonizada da noção de “mesma infração” no Acórdão Sergey Zolotukhin v. Russia52. Para 

tanto, este Tribunal tomou em consideração a consagração deste princípio noutros instrumentos 

legais e o correspondente lavor jurisprudencial que outros tribunais internacionais teceram 

sobre o mesmo53, analisando amplamente a abordagem adotada pelo TJUE54.  

O TEDH estabelece, então, que o artigo 4.º do Protocolo 7.º deve ser interpretado no sentido de 

proibir um processo relativamente a uma segunda infração cometida pela mesma pessoa, na 

medida em que essa segunda infração resulte de factos idênticos, ou de factos que sejam 

substancialmente os mesmos, aos que deram origem ao julgamento ou punição pela primeira 

infração55.  A determinação do elemento idem tem, assim, de se basear nos factos que 

substanciam o incorrimento em infração, sendo rejeitadas abordagens de cariz formal. Para 

averiguar se se está perante factos idênticos ou factos que sejam substancialmente os mesmos 

 
51 Para uma análise das diferentes abordagens assumidas pelo TEDH, veja-se o Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, 
queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafos 70-77. Veja-se também BARIŞ BAHÇECI e SELIN 

OVALIOĞLU, “The Controversial Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights 
in Respect of Tax Penalties”, European Taxation, Volume 58, No. 9, 2018, p. 412-414. 
52 Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafo 78. 
53 Tais como o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e a sua jurisprudência sobre o artigo 8.º da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e o Tribunal Supremo dos Estados Unidos e a sua jurisprudência 
sobre a Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos. 
54 Jurisprudência sobre o artigo 54.º da Convenção de aplicação do Acordo de Schengen. 
55 Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafo 82. Acórdão 
do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 108. 
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deve-se atentar nas circunstâncias fácticas concretas que envolvem a mesma pessoa e que estão 

indissociavelmente ligadas entre si no tempo e no espaço56. 

Uma vez que o TEDH se inspirou na jurisprudência do TJUE para harmonizar a sua própria 

jurisprudência, não é de admirar que a este respeito a posição de ambos os Tribunais seja 

análoga. 

Com efeito, o TJUE é sintomático na afirmação de que “o critério relevante para apreciar a 

existência de uma mesma infração é o da identidade dos factos materiais, entendidos no sentido 

da existência de um conjunto de circunstâncias concretas indissociavelmente ligadas entre si e 

que levaram à absolvição ou à condenação definitiva da pessoa em causa”57. Frisa ainda que a 

qualificação jurídica, no direito nacional, dos factos e o interesse jurídico protegido são 

irrelevantes na averiguação da identidade dos factos que substanciam as infrações que se 

repetem58. Se assim não fosse, o âmbito de proteção da Carta não seria homogéneo entre os 

Estados-Membros, dependendo da configuração legal de cada infração em cada Estado-

Membro. 

Finalmente, cabe deixar constância de alguns casos relativos a infrações tributárias em que estes 

tribunais examinaram o elemento idem, determinando se se estava ou não perante uma mesma 

infração.   

No caso Jóhannesson and others v. Iceland59, o TEDH considerou que a coima aplicada 

(processo de contraordenação tributária) e a pena suspensa e multa (processo penal tributário) 

com que foram punidos os contribuintes erradicavam dos mesmos factos, da mesma omissão 

na declaração de rendimentos. Ambos os processos se referiam ao mesmo período de tributação 

e incidiam sobre o mesmo montante de impostos elididos. Portanto, tratando-se materialmente 

da mesma infração, o elemento idem encontrava-se verificado60.  

O TJUE também considerou verificado o elemento idem no caso Menci. O processo penal 

tributário contra o contribuinte que foi instaurado após o encerramento definitivo de um 

procedimento administrativo que culminou na aplicação de uma sanção administrativa (de 

natureza penal) tinha por objeto a mesma infração tributária: o não pagamento do IVA nos 

prazos devidos. A identidade dos factos materiais em questão em ambos os processos não é 

 
56 Acórdão do TEDH, de 10-02-2009, queixa n.º 14939/03 (Sergey Zolotukhin v. Russia), parágrafo 84. 
57 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 35. 
58 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 36. 
59 Acórdão do TEDH, de 18-05-2017, queixa n.º 22007/11 (Jóhannesson and others v. Iceland). 
60 Acórdão do TEDH, de 18-05-2017, queixa n.º 22007/11 (Jóhannesson and others v. Iceland), parágrafos 45-47. 



NE BIS IN IDEM E INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                                     (2021) I:1 
18 || 32 

posta em causa pela circunstância de a aplicação da sanção penal exigir a verificação de um 

elemento subjetivo, ao contrário da sanção administrativa de natureza penal, cuja aplicação não 

depende de tal elemento constitutivo61.  

Em sentido inverso, nos casos Shibendra Dev v. Sweden62 e Lucky Dev v. Sweden63, o TEDH 

considerou que não se estava perante uma mesma infração quando, relativamente a um mesmo 

período de tributação, um contribuinte é punido pelo incumprimento das suas obrigações 

contabilísticas e por omissões na declaração de rendimentos, já que cada uma dessas infrações 

pode ser cometida independentemente da outra. Isto é, sempre seria possível omitir rendimentos 

na declaração de imposto, com autonomia da fiabilidade e completude da contabilidade, da 

mesma forma que seria possível incumprir com as obrigações contabilísticas impostas e ainda 

assim declarar com exatidão os rendimentos percebidos64.   

No caso Pirttimäki v. Finland65, o TEDH conclui que não se trata da uma mesma infração 

tributária quando, numa distribuição de dividendos dissimulada, tanto a sociedade que os 

distribuiu como o sócio que os recebeu não os declaram. Ainda que esse sócio tenha, em nome 

da sociedade, de assegurar o cumprimento das obrigações contabilísticas e declarativas da 

sociedade, e tenha que, na sua pessoa, cumprir com as suas obrigações declarativas, as infrações 

 
61 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 38: “[…] a aplicação de uma sanção 
penal no termo de um processo penal como o que está em causa no processo principal exija, diferentemente da 
referida sanção administrativa de natureza penal, um elemento subjetivo, há que salientar, contudo, que a 
circunstância segundo a qual a aplicação da referida sanção penal depende de um elemento constitutivo 
suplementar em relação à sanção administrativa de natureza penal não é, por si só, suscetível de pôr em causa a 
identidade dos factos materiais em questão. Sem prejuízo de verificação pelo órgão jurisdicional de reenvio, a 
sanção administrativa de natureza penal e o processo penal em causa no processo principal parecem, assim, ter por 
objeto uma mesma infração”. 
62 Acórdão do TEDH, de 21-10-2014, queixa n.º 7362/10 (Shibendra Dev v. Sweden). 
63 Acórdão do TEDH, de 27-11-2014, queixa n.º 7356/10 (Lucky Dev v. Sweden). 
64 Acórdão do TEDH, de 21-10-2014, queixa n.º 7362/10 (Shibendra Dev v. Sweden), parágrafo 51: “[…] the 
obligation of a businessperson to enter correct figures in the books is an obligation per se, which is not dependent 
on the use of bookkeeping material for the determination of tax liability. In other words, the applicant, while not 
having fulfilled the legal bookkeeping requirements, could later have complied with the duty to supply the Tax 
Agency with sufficient and accurate information by, for instance, correcting the information contained in the books 
or by submitting other material which could adequately form the basis of a tax assessment. Accordingly, the 
applicant’s submission of the incorrect bookkeeping material to the agency in support of the claims and statements 
made in his tax return and his failure to provide the agency with other reliable documentation on which it could 
base its tax assessment constituted important additional facts in the tax proceedings which did not form part of his 
conviction for a bookkeeping offence. In these circumstances, the two offences in question were sufficiently 
separate to conclude that the applicant was not punished twice for the same offence. Thus, the applicant’s trial and 
conviction for an aggravated bookkeeping offence do not disclose any failure to comply with the requirements of 
Article 4 of Protocol No. 7”. Nos mesmos termos, veja-se o Acórdão do TEDH, de 27-11-2014, queixa n.º 7356/10 
(Lucky Dev v. Sweden), parágrafo 55. Para uma análise crítica destes Acórdãos veja-se PHILIP BAKER, “Some 
Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax Matters”, European Taxation, Volume 55, No. 
2/3, 2015, pp. 107-108; PHILIP BAKER, “Some Recent Decisions of the European Court of Human Rights on Tax 
Matters (and Related Decisions of the European Court of Justice)”, European Taxation, Volume 56, No. 8, 2016, 
pp. 342-346. 
65 Acórdão do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 35232/11 (Pirttimäki v. Finland). 
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tributárias em causa não têm por objeto as mesmas circunstâncias fácticas nem as mesmas 

pessoas66.  

À mesma conclusão chegou o TJUE no caso Orsi e Baldetti67, onde salientou que o artigo 50.º 

da Carta deveria observar o nível de proteção garantido pela Convenção Europeia e tomou em 

consideração a decisão do TEDH no caso Pirttimäki v. Finland. O TJUE enfatiza que a 

aplicação do princípio ne bis in idem prossupõe que a pessoa que é objeto das sanções e dos 

processos em causa tem de ser a mesma. Por isso, não existe qualquer violação do princípio ne 

bis in idem tal como consagrado na Carta nas hipóteses em que a uma sociedade é aplicada uma 

sanção tributária por determinados factos e por esses mesmos factos os representantes legais 

dessa sociedade são sujeitos a ação penal68. 

 

3.2.4. Alcance da expressão “duas vezes pela mesma infração penal” (elemento bis) 

O princípio ne bis in idem pretende evitar que a mesma pessoa seja julgada ou punida duas 

vezes pela mesma infração penal. Para tanto, o artigo 4.º, n.º 1, do Protocolo n.º 7 da CEDH e 

o artigo 50.º da CDFUE proíbem a duplicação de processos e sanções que envolvam a mesma 

pessoa e se baseiem nos mesmos factos, sempre que já haja uma decisão definitiva sobre o 

assunto69.  

Assim, no momento em que um dos processos, que tem por objeto determinada infração (de 

natureza) penal, chega ao seu termo através do proferimento de uma decisão final (absolvição 

ou condenação), qualquer outro processo – por instaurar ou em curso – com o mesmo objeto 

torna-se, em princípio, inadmissível, sob pena de violação do princípio ne bis in idem.  

Frisamos que esta inadmissibilidade de duplicação de processos e sanções só ocorrerá em 

princípio, dado que recentemente tanto a jurisprudência do TEDH como a do TJUE deram um 

 
66 Acórdão do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 35232/11 (Pirttimäki v. Finland), parágrafos 51 e 52: “51.The 
Court considers that these two sets of facts are different. First of all, the legal entities involved in these proceedings 
were not the same: in the first set of proceedings it was the applicant and in the second set of proceedings the 
company […]. Even assuming that it had in fact been the applicant who was making the tax declaration in both 
cases, the circumstances were still not the same: making a tax declaration in personal taxation differs from making 
a tax declaration for a company as these declarations are made in different forms, they may have been made at a 
different point of time and, in the case of the company, may also have involved other persons. 52.The Court 
therefore considers that the two impugned sets of proceedings did not constitute a single set of concrete factual 
circumstances arising from identical facts or facts which were substantially the same. Accordingly, there has been 
no violation of Article 4 of Protocol No. 7 to the Convention”. 
67 Acórdão do TJUE, de 05/04/2017, processos apensos C‑217/15 e C‑350/15 (Orsi e Baldetti). 
68 Acórdão do TJUE, de 05/04/2017, processos apensos C‑217/15 e C‑350/15 (Orsi e Baldetti), parágrafos 22-27. 
69 Sobre o sentido de decisão definitiva, veja-se supra o ponto 2.2.1. e em particular a nota de rodapé n.º 33. 
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giro no sentido de restringir o âmbito de aplicação do princípio ne bis in idem, como 

analisaremos em seguida.  

 

a) POSIÇÃO DO TEDH 

De acordo com o TEDH, a letra do artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da CEDH não proíbe a existência 

de processos paralelos que tenham por objeto os mesmos factos, já que enquanto não houver 

uma decisão final num desses processos, em rigor, a pessoa em causa não está a ser julgada ou 

punida por motivo de uma infração pela qual já foi anteriormente condenada ou absolvida70. 

Para que haja uma violação do princípio ne bis in idem é necessário que exista uma decisão 

final num dos processos instaurados.  

Não obstante, a postura do TEDH relativamente à aplicação do princípio ne bis in idem em 

processos paralelos tem-se tornado controversa, levando a um apelo por parte da doutrina contra 

a restritividade com que o princípio é aplicado no âmbito fiscal. 

Com efeito, a controvérsia surge do facto de o TEDH apreciar diferentemente a possível 

violação do princípio ne bis in idem quando esteja em causa processos paralelos mistos, isto é, 

um procedimento administrativo sancionatório e um processo penal. O cúmulo de ambos não 

infringe o artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da CEDH sempre que entre esses dois processos exista 

uma relação material e temporal suficientemente estreita71. Neste caso, o TEDH considera que 

não há uma duplicação de processos ou sanções e, consequentemente, o elemento bis não se 

encontra verificado. Nestes termos, a decisão final alcançada num dos processos não invalida 

o outro processo ainda em curso. 

O TEDH fundamenta a diferente apreciação que faz da violação do princípio ne bis in idem em 

processos paralelos misto (em relação à apreciação que é feita no âmbito de processos paralelos 

estritamente penais) no facto de que a combinação entre procedimentos administrativos e 

 
70 Acórdão do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 37394/11 (Glantz V. Finland), parágrafo 59: “As concerns parallel 
proceedings, Article 4 of Protocol No. 7 does not prohibit several concurrent sets of proceedings. In such a situation 
it cannot be said that an applicant is prosecuted several times ‘for an offence for which he has already been finally 
acquitted or convicted’ […]. There is no problem from the Convention point of view either when, in a situation of 
two parallel sets of proceedings, the second set of proceedings is discontinued after the first set of proceedings has 
become final […]. However, when no such discontinuation occurs, the Court has found a violation”. 
71 Veja-se, em matéria fiscal, o Acórdão do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 37394/11 (Glantz v. Finland), 
parágrafos 60; Acórdão do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 758/11 (Häkkä v. Finland), parágrafo 49; Acórdão 
do TEDH, de 20-05-2014, queixa n.º 11828/11 (Nykänen v. Finland), parágrafo 50; Acórdão do TEDH, de 27-11-
2014, queixa n.º 7356/10 (Lucky Dev v. Sweden), parágrafo 61; Acórdão do TEDH, de 27-01-2015, queixa n.º 
17039/13 (Rinas v. Finland), parágrafo 53; Acórdão do TEDH, de 10-02-2015, queixa n.º 53197/13 (Österlund v. 
Finland), parágrafo 48; Acórdão do TEDH, de 10-02-2015, queixa n.º 53197/13 (Kiiveri v. Finland), parágrafo 44. 
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processos penais ser menos suscetível de acarretar um ónus desproporcional para a pessoa em 

causa72.  

Segundo este Tribunal, os Estados devem ter liberdade para escolher a melhor forma de reprimir 

condutas ilícitas, sendo uma opção legitima a utilização de várias vias sancionatórias que 

incidem sobre diferentes aspetos do problema social subjacente à conduta ilícita. O que, sim, é 

essencial é que tal cumulação de vias represente um todo coerente e integrado, previsível e 

proporcional, e não um encargo excessivo para a pessoa em causa73.  

O que não ficava claro era o que se devia entender por relação material e temporal 

suficientemente estreita, não estando definidos quais os critérios a seguir na sua interpretação.  

No caso A and B v. Norway, o TEDH afronta o problema em matéria fiscal. Por um lado, 

sistematiza os critérios a considerar na verificação da existência de uma relação material e 

temporal suficientemente estreita entre processos paralelos. Por outro lado, o TEDH (re)afirma 

a distinção que tem que ser traçada entre infrações compreendidas no núcleo duro do direito 

penal e as demais infrações não compreendidas nesse núcleo e que acarretam o grau menor de 

estigma, como é o caso das infrações tributárias74. Em relação a estas infrações, as garantias 

penais asseguradas pela Convenção Europeia não se aplicam em toda a sua extensão75.     

Para determinar se existe uma relação material suficientemente estreita entre processos 

paralelos, dever-se-á ter em conta76: 

 
72 Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 133. 
73 Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafos 121 e 
122: “121. In the view of the Court, States should be able legitimately to choose complementary legal responses 
to socially offensive conduct (such as non-compliance with road-traffic regulations or non-payment/evasion of 
taxes) through different procedures forming a coherent whole so as to address different aspects of the social 
problem involved, provided that the accumulated legal responses do not represent an excessive burden for the 
individual concerned. 122. In cases raising an issue under Article 4 of Protocol No. 7, it is the task of the Court to 
determine whether the specific national measure complained of entails, in substance or in effect, double jeopardy 
to the detriment of the individual or whether, in contrast, it is the product of an integrated system enabling different 
aspects of the wrongdoing to be addressed in a foreseeable and proportionate manner forming a coherent whole, 
so that the individual concerned is not thereby subjected to injustice”. 
74 Esta distinção entre infrações compreendidas no núcleo duro do direito penal e infrações administrativas foi 
feita pelo TEDH no caso Jussila v. Finland (Acórdão do TEDH, de 23-11-2006, queixa n.º 73053/01), a propósito 
do artigo 6.º da CEDH (direito a um processo equitativo) e caiu no esquecimento, não sendo praticamente 
mencionada em acórdãos posteriores e nunca a propósito do artigo 4.º do protocolo n.º 7 da Convenção Europeia. 
Daí que alguns autores apontem que o TEDH ressuscitou a distinção feita em Jussila num intento de justificar a 
redução operada no caso A and B v. Norway ao âmbito de proteção concedido pelo artigo 4.º do protocolo n.º 7 
da Convenção Europeia. Neste sentido veja-se J. BARON, e E. POELMANN, “The Principle of Ne Bis in Idem: On 
the Ropes, but Definitely Not Defeated”, Intertax, Volume 46, n.º. 10, 2018, p. 806; BARIŞ BAHÇECI e SELIN 

OVALIOĞLU, “The Controversial Application of the ne bis in idem Rule by the European Court of Human Rights 
in Respect of Tax Penalties”, European Taxation, Volume 58, No. 9, 2018, p. 417. 
75 Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 133.  
76 Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 132. 
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‒ se os diferentes processos prosseguem finalidades complementares e, por conseguinte, 

incidem – não só em abstrato, mas em concreto – sobre diferentes aspetos sociais da 

conduta ilícita.  

‒ se a dualidade dos processos é uma consequência previsível – tanto juridicamente como 

na prática – da mesma conduta ilícita; 

‒ se os processos em causa são conduzidos de modo a evitar, tanto quanto possível, 

qualquer duplicação na recolha e apreciação dos elementos de prova, existindo uma 

interação entre as várias autoridades competentes que permita que o apuramento dos 

factos num dos processos seja incorporado no outro.  

‒ e, principalmente, se a sanção aplicada no termo de um dos processos é considerada no 

âmbito do outro processo ainda em curso, de forma a obstar a que a pessoa em causa 

sofra uma punição excessiva, a qual poderá ser evitada através de mecanismos de 

compensação que permitam garantir que a totalidade das sanções aplicadas é 

proporcional à infração cometida.    

Verificando-se uma relação material suficientemente estreita entre o processo administrativo e 

o penal, é ainda necessário que exista uma conexão temporal estreita entre eles. O TEDH 

limita-se a indicar que não é necessário que estes decorram, do início ao fim, em simultâneo, 

mas que essa relação estreita deve existir77.  

O caso A and B v. Norway marca o ponto de viragem na jurisprudência do TEDH, restringindo 

o âmbito de proteção do artigo 4.º do protocolo n.º 7 da Convenção Europeia. Se antes o 

princípio ne bis in idem acautelava o cúmulo de sanções penais com sanções tributárias, agora 

esse cúmulo é possível sempre que os Estados interrelacionem as suas vias sancionatórias78.  

Sem embargo, a verificação na prática dos critérios que consubstanciam uma relação material 

e temporal suficientemente estreita entre processos não deixa de ser complexa, permitindo uma 

larga margem de apreciação.  

No caso A and B v. Norway, o Tribunal concluiu que essa relação material e temporal 

suficientemente estreita entre o processo de contraordenação tributária e o processo penal 

tributário estava presente, já que a cumulação de processos era previsível, os factos apurados 

 
77 Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 134. 
78 Veja-se Yolanda Martínez Muñoz, “A vueltas con el principio non bis idem en materia tributária a propósito de 
la STEDH de 15 de noviembre de 2016”, in Estudios sobre Jurisprudencia Europea, 2018, pp. 292-293, que 
observa que com a nova interpretação do princípio ne bis in idem acolhida no caso A and B v. Norway, este 
princípio corre o risco de se tornar num direito meramente teórico ou ilusório, dando primazia à liberdade dos 
Estados configurarem os seus sistemas sancionatórios.      
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no primeiro processo foram utilizados no segundo, e a decisão final do segundo processo tomou 

em consideração a sanção tributária já aplicada e teve lugar apenas dois meses após a decisão 

do primeiro processo. Adicionalmente, o Tribunal destaca que o propósito da contraordenação 

tributária por incumprimento das obrigações declarativas é dissuadir os contribuintes e, assim, 

aumentar a eficácia do sistema tributário, enquanto condição de funcionamento do próprio 

Estado, e que o propósito de penalizar a fraude fiscal é punir essa mesma prática antissocial, 

consciente e culposa do contribuinte. Daí que ambas sanções prossigam finalidades 

complementares.  

Por sua vez, no caso Johannesson and Others v. Iceland79, o TEDH já não considerou que entre 

os dois processos em causa (processo de contraordenação tributária e processo penal tributário) 

existia uma relação material e temporal suficientemente estreita. Embora as autoridades 

competentes pelo processo penal tributário tivessem acesso aos factos apurados no outro 

processo, foi levada a cabo uma investigação independente que resultou numa condenação a 

ser proferida vários anos mais tarde em relação à aplicação da contraordenação tributária.  

A inexistência de uma relação material e temporal suficientemente estreita foi igualmente 

observada noutros casos não relacionados com infrações tributárias80. A única exceção, em que 

o Tribunal deu por verificada a relação material e temporal suficientemente estreita entre 

processos conduzidos em paralelo, foi no caso Bajčić v. Croatia, caso em que a condenação no 

segundo processo não toma em consideração a condenação no âmbito do primeiro, não se 

ponderando a primeira sanção na determinação da nova sanção. No entanto, segundo o TEDH 

essa falta de menção expressa não permite concluir que os dois processos não estivessem 

interligados, sendo apenas relevante o facto de que as duas sanções em conjunto não serem 

excessivas em face da gravidade da infração81.  

 

b) POSIÇÃO DO TJUE 

A decisão vertida no caso A and B v. Norway não foi isenta de críticas, que se esperavam ter 

alguma repercussão na posição a adotar pelo TJUE sobre a mesma questão. 

 
79 Acórdão do TEDH, de 18-05-2017, queixa n.º 22007/11 (Johannesson and Others v. Iceland). 
80 Acórdão do TEDH, de 06-06-2019, queixa n.º 47342/14 (Nodet v. France); Acórdão do TEDH, de 21-07-2020, 
queixa n.º 34503/10 (Velkov v. Bulgarie). 
81 Acórdão do TEDH, de 08-10-2020, queixa n.º 67334/13 (Bajčić v. Croatia), parágrafo 44. 
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Estas críticas foram desde logo manifestadas no voto de vencido do juiz Paulo Pinto de 

Albuquerque no Acórdão A and B v. Norway, em que manifestou de forma bastante 

argumentada o seu desacordo com os fundamentos seguidos e a decisão alcançada no caso A 

and B v. Norway. Conclui Pinto de Albuquerque que o princípio ne bis in idem perdeu, assim, 

o seu carácter pro persona, não sendo mais uma garantia individual contra o Estado, mas antes 

uma garantia dada aos Estados de que estes poderão articular estrategicamente as vias 

sancionatórias existentes de forma a maximizar o seu efeito repressivo82.  

Por sua vez, o Advogado-Geral Manuel Campos Sánchez-Bordona, nas Conclusões 

apresentadas no âmbito do caso Menci, aconselha o TJUE a afastar-se desta linha 

jurisprudencial, a qual reduz o âmbito de proteção que o princípio ne bis in idem garante aos 

particulares, já que dois processos, paralelos ou sucessivos, que conduzam a duas sanções 

materialmente penais, pelos mesmos factos, continuam a ser dois processos (bis) e não um83.  

Chegada a sua vez de se pronunciar, o TJUE não seguiu a opinião do Advogado-Geral e também 

não seguiu estritamente a jurisprudência do TEDH. 

O Tribunal de Justiça decidiu afrontar o problema suscitado pelo cúmulo de processos 

administrativos e penais por outro prisma. Enquanto o TEDH busca a admissibilidade de 

processos paralelos no facto de não estar preenchido o elemento bis e, portanto, não existir uma 

duplicação, o TJUE põe a tónica no facto de que – ainda que haja uma duplicação de processos 

que tenham por objeto a mesma infração – o artigo 52.º, n.º 1 da Carta admite expressamente 

que os direitos fundamentais nela previstos podem ser restringidos sob determinadas 

condições84.   

 
82 Voto de vencido do juiz Paulo Pinto de Albuquerque no Acórdão do TEDH, de 15-11-2016, queixas n.ºs 
24130/11 e 29758/11 (A and B v. Norway), parágrafo 79: “[…] Ne bis in idem loses its pro persona character, 
subverted by the Court’s strict pro auctoritate stance. It is no longer an individual guarantee, but a tool to avoid 
the defendants’ ‘manipulation and impunity’. After turning the rationale of the ne bis in idem principle upside 
down, the present judgment opens the door to an unprecedented, Leviathan-like punitive policy based on multiple 
State-pursued proceedings, strategically connected and put in place in order to achieve the maximum possible 
repressive effect. This policy may turn into a never-ending, vindictive story of two or more sets of proceedings 
progressively or successively conducted against the same defendant for the same facts, with the prospect of the 
defendant even being castigated, in a retaliatory fashion, for exercising his or her legitimate procedural rights, and 
especially his or her appeal rights”. 
83 Conclusões do Advogado-Geral, apresentadas a 12-09-2017, no âmbito do processo C‑524/15 (Menci), 
parágrafos 69 e 72. 
84 Neste sentido, veja-se Bruno Peeters, “Ne bis in idem rule: do the EUCJ and the ECtHR follow the same track”, 
EC Tax Review, 2018/4, p. 185. 
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Desta forma, o TJUE dedica-se, no caso Menci, a densificar sob que condições se pode justificar 

uma restrição ao direito consagrado no artigo 50.º da Carta (ne bis in idem). Segundo este 

Tribunal, o cúmulo de sanções é admissível, porque justificado, quando: 

‒ a possibilidade de cúmulo de processos e sanções penais e administrativos esteja 

previsto na lei85.  

‒ esse cúmulo respeite o conteúdo essencial do direito fundamental vertido no artigo 50.º 

da Carta, o que se entenderá como verificado quando esse cúmulo seja permitido apenas 

em situações limitativamente fixadas86; 

‒ esse cúmulo vise um objetivo de interesse geral.  Quando se trate de infrações em 

matéria de IVA este critério estará preenchido atenta a importância que para a UE 

assume a cobrança da totalidade do IVA devido. No entanto, é necessário que os 

processos e sanções que se cumulam tenham finalidades complementares, o que implica 

a existência de regras que assegurem uma coordenação destinada a reduzir ao 

estritamente necessário o encargo adicional que este cúmulo representa para as pessoas 

em causa87. 

‒ o resultado desse cúmulo de processos e sanções seja proporcional, prevendo-se a 

obrigação de as autoridades competentes assegurarem que a severidade do conjunto de 

sanções aplicadas não excede a gravidade da infração constatada88.  

O TJUE salienta ainda que, na ausência de harmonização, os Estados‑Membros têm a faculdade 

de prevenir infrações em matéria de IVA tanto através um regime sancionatório único como 

através de um regime sancionatório que permita o cúmulo de processos e sanções, respeitadas 

que estejam as condições enunciadas89.  

Finalmente, este Tribunal deixa constância de que a possibilidade de restrições ao princípio ne 

bis in idem nas condições enunciadas não viola o nível de proteção assegurado pelo artigo 4.º 

do Protocolo n.º 7 da CEDH, já que o TEDH também admite o cúmulo de processos 

administrativos e penais que têm por objeto uma mesma infração à lei fiscal, sempre que entre 

esses processos exista uma relação material e temporal suficientemente estreita.  

 
85 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafos 41-42. 
86 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 43. 
87 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafos 44, 52-54.  
88 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafos 46, 55 e 56. 
89 Acórdão do TJUE, de 23/03/2018, processo C‑524/15 (Menci), parágrafo 47. 
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No caso Menci, o TJUE considera que a restrição ao direito consagrado no artigo 50.º da Carta 

é suscetível de se encontrar justificada, porque estão reunidos todos os pressupostos 

mencionados, embora essa apreciação em concreto tenha de ser feita pelo tribunal nacional. 

Em casos não relacionados com infrações tributárias, o TJUE pronunciou-se no sentido de que 

o cúmulo das sanções aplicadas ao caso não era proporcional, e por isso não estava justificada 

a restrição ao artigo 50.º da Carta.  

Nomeadamente no caso Di Puma o TJUE considera desproporcional dar seguimento a um 

processo sancionatório administrativo para aplicação de uma sanção pecuniária de natureza 

penal quando, anteriormente, uma sentença penal de absolvição transitada em julgado declarou 

que os factos suscetíveis de constituir a infração não tinham sido provados90.  

Por sua vez, no caso Garlsson Real Estate, após haver uma condenação em pena de prisão (que 

posteriormente foi extinta por indulto), foi aplicada uma sanção administrativa pecuniária de 

natureza penal. Conclui o Tribunal que esta última sanção excede o estritamente necessário para 

a realização do objetivo de interesse geral que prossegue, na medida em que a condenação penal 

é suscetível de punir a infração cometida de forma efetiva, proporcionada e dissuasiva91. 

Uma última nota para constatar que o juízo de proporcionalidade, tal como é feito no caso 

Garlsson Real Estate, já era de certa forma vaticino pelo TJUE no caso Åkerberg Fransson, 

caso este que é muito anterior ao acórdão A and B v. Norway e no qual nunca se mencionou a 

possibilidade de restrição ao princípio ne bis in idem. De facto, como já referido supra no ponto 

2.2.2., o Tribunal frisa que o cúmulo de sanções é contrário ao princípio ne bis in idem quando 

de que as sanções aplicáveis sejam efetivas, proporcionadas e dissuasivas92. A contrario sensu, 

o cúmulo de sanções sempre seria admissível quando alguma delas não fosse suficientemente 

efetiva, proporcional ou dissuasiva. 

 

 
90 Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, processo C-596/16 (Di Puma), parágrafos 43-45. 
91 Acórdão do TJUE, de 20/03/2018, processo C‑537/16 (Garlsson Real Estate e outros), parágrafos 57-59. Para 
BARON e POELMANN este caso representa um ponto de inflexão na jurisprudência do TJUE relativamente ao caso 
Menci – J. BARON, e E. POELMANN, “The Principle of Ne Bis in Idem: On the Ropes, but Definitely Not Defeated”, 
Intertax, Volume 46, n.º. 10, 2018, p. 807. 
92 Acórdão do TJUE, de 26/02/2013, processo C-617/10 (Åkerberg Fransson), parágrafo 36. 
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c) CONSIDERAÇÕES  

Atenta a interpretação que cada um destes Tribunais faz do elemento bis, cabe tecer algumas 

considerações sobre as suas posições e ponderar se estas são, de facto, divergentes, ou se em 

certa medida convergem.  

Em primeiro lugar note-se que o TEDH limita o princípio ne bis in idem através de uma 

interpretação restritiva do elemento bis. Segundo este Tribunal, não estarão em causa dois 

processos, mas sim um, quando entre esses dois processos exista uma relação material e 

temporal suficientemente estreita. Esta aplicação restritiva do princípio ne bis in idem só é 

válida para processos que decorram em paralelo, e não para processos consecutivos. 

Por sua vez, o TJUE limita o princípio ne bis in idem constatando que são admissíveis restrições 

à sua aplicação se justificadas. Assim, em rigor, o TJUE não recorre a uma interpretação 

restritiva do elemento bis. Observe-se que na análise dos casos, este Tribunal avalia a natureza 

penal dos processos e sanções em causa e se estes têm por objeto uma mesma infração penal 

(elemento idem). Em nenhum momento pondera o elemento bis, dando sempre por assente que 

existindo um cúmulo de processos e sanções (elemento bis) esse cúmulo pode estar justificado. 

Não é necessário que se trate de processos paralelos, podendo ser consecutivos.  

Desta forma, os dois Tribunais analisam a possibilidade de limitar o âmbito de proteção do 

princípio ne bis in idem no mesmo momento lógico: na análise do elemento bis. Enquanto para 

o TEDH o elemento bis pode não estar verificado, porque não se contempla os dois processos 

em causa como autónomos, para o TJUE a verificação do elemento bis pode estar justificada 

por razões de interesse geral e, por conseguinte, não cabendo aplicar o princípio ne bis in idem. 

Em segundo lugar, relativamente aos critérios que cada Tribunal fixa para apreciação da 

admissibilidade do cúmulo de processos e sanções verifica-se que, apesar de lhes ser dada a 

mesma formulação, esses critérios não são tão díspares.  

Com efeito, o TEDH requer que a dualidade de processos seja uma consequência previsível da 

infração cometida. O TJUE, por sua vez, exige que a possibilidade de cúmulo de processos e 

sanções esteja previsto na lei, e que esse cúmulo respeite o conteúdo essencial do ne bis in idem, 

o que se considerará verificado quando a possibilidade deste cúmulo não se estabeleça em geral, 

senão em situações limitativamente fixadas. Ou seja, estes critérios estabelecidos pelo TJUE 

reconduzem-se essencialmente à previsibilidade, que também é o critério estabelecido pelo 

TEDH.  
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Ambos os Tribunais reclamam que os processos e sanções devem ter finalidades 

complementares.  

O TEDH requer a interação entre as várias autoridades competentes, de forma a evitar 

duplicação na recolha e apreciação dos elementos de prova. O TJUE afirma que tem que estar 

assegurada uma coordenação que reduza ao estritamente necessário os encargos 

complementares que o cúmulo de processos representa para as pessoas. O critério fixado por 

cada Tribunal busca um mesmo objetivo: se a infração é a mesma, a pessoa não deverá ter que 

redobrar os seus esforços de defesa, aproveitando-se num processo o que é dado por assente no 

outro.   

Relativamente às sanções aplicadas, ambos os Tribunais se preocupam com a 

proporcionalidade da sua aplicação cumulativa em face da infração cometida. O TEDH 

estabelece que a sanção aplicada num processo deverá ser considerada no âmbito do outro 

processo ainda em curso, para evitar punições excessivas, podendo-se usar mecanismos de 

compensação. O TJUE não menciona o recurso a mecanismos de compensação entre sanções, 

mas exige que as autoridades competentes para a aplicação da segunda sanção assegurem que 

a severidade do conjunto de sanções aplicadas não exceda a gravidade da infração. Pelo que é 

responsabilidade destas autoridades nivelarem a segunda sanção ao estritamente necessário em 

face da sanção já aplicada anteriormente e da gravidade da infração em causa. 

Existe ainda um outro critério que é exigido pelo TJUE e não pelo TEDH: que o cúmulo de 

processos e sanções vise um objetivo de interesse geral. Não obstante, não nos parece que com 

este critério adicional o TJUE esteja a ser mais exigente em relação à possibilidade de restringir 

o âmbito de proteção do princípio ne bis in idem.  

Com efeito, atendendo ao âmbito territorial de aplicação da CDFUE e aos fundamentos 

utilizados pelo TJUE para aferir se está em causa a aplicação do direito da UE93, parece claro 

que sempre que esteja em causa a aplicação do artigo 50.º da Carta em matéria fiscal, o TJUE 

entenderá sempre por verificado que o cúmulo de processos e sanções visa um objetivo de 

interesse geral, dada a importância que tem a efetiva cobrança de impostos, não oferecendo este 

critério adicional qualquer obstáculo.    

 
93 Veja-se supra o ponto 2.1.2., em que explica como o TJUE utiliza como argumento para justificar que se está 
perante a aplicação de direito da UE o facto de a falha na cobrança de impostos (no caso analisado IVA) ser 
suscetível reduzir os recursos próprios da UE e, por conseguinte, os Estados-Membros, à luz do artigo 325.º do 
TFUE estão obrigados a combater as atividades ilícitas lesivas dos interesses financeiros da União. 
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Desta forma, constata-se que as posições do TEDH e do TJUE convergem relativamente ao 

âmbito de proteção do princípio ne bis in idem, aceitando ambos restrições à sua aplicação em 

condições tendencialmente coincidentes94. 

É certo que o TEDH põe a tónica na relação estreita que se tem que gerar entre os dois 

processos, enquanto o TJUE frisa mais o aspeto da proporcionalidade das sanções aplicadas. 

No entanto, a jurisprudência do TEDH já demonstrou (em matéria não fiscal) que ainda que as 

autoridades competentes não interajam expressamente, o que sim é significativo é que o cúmulo 

das sanções não seja excessivo, no sentido de não ferir a proporcionalidade entre crime e 

castigo. 

A posição do TJUE e do TEDH apenas parece distanciar-se relativamente a um ponto.  O TJUE, 

ao contrário do TEDH, permite que se justifiquem restrições ao princípio ne bis in idem no caso 

de cúmulo de processos consecutivos, e não apenas de processos paralelos. O TJUE não exige, 

então, que se tome em consideração o lapso temporal que existe entre os dois processos, o qual 

é, por si só, suscetível de gerar maiores encargos para a pessoa em causa. Esta constatação é 

problemática na medida em que o nível de proteção conferido pela Carta tem de ser idêntico ou 

superior à proteção oferecida pela CEDH, podendo o TJUE tomar um rumo diferente 

relativamente ao TEDH quando tal não implique uma aplicação mais restritiva do direito 

fundamental em causa95. Neste caso, o distanciamento de posições parece evidenciar uma 

aplicação mais restritiva do princípio ne bis in idem pelo TJUE. 

Em terceiro lugar, não pode deixar de se notar que ambos os Tribunais, ao analisar se os 

processos e sanções que se cumulam prosseguem finalidades complementares, utilizam sempre 

como fator de ponderação o facto de que cada sanção aplicável vise aspetos diferentes da mesma 

conduta ilícita. Significa isto que os elementos essenciais com que o direito nacional define 

determinada infração e o subjacente interesse jurídico por si protegido são completamente 

indiferentes para averiguar se nos encontramos perante uma “mesma infração”, mas, pelo 

contrário, assumem uma importância preponderante na averiguação da complementaridade dos 

fins prosseguidos pelos processos e sanções que se cumulam.    

 
94 Em sentido oposto, considerando que a posição dos dois tribunais é diferente, veja-se LIESBETH VERMEIRE e 
LUK CASSIMON, “Ne Bis In Idem: The Court of Justice of the European Union Weighs in on the Tax Debate”, 
European Taxation, Volume 60, n.º 6, 2020, pp. 246; Bruno Peeters, “Ne bis in idem rule: do the EUCJ and the 
ECtHR follow the same track”, EC Tax Review, 2018/4, p. 185. 
95 LIESBETH VERMEIRE e LUK CASSIMON, “Ne Bis In Idem: The Court of Justice of the European Union Weighs 
in on the Tax Debate”, European Taxation, Volume 60, n.º 6, 2020, pp. 245. Os autores questionam-se se esta 
posição será realmente compatível com o artigo 52.º, n.º 3 da Carta. 
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Desta forma, ainda que determinada conduta acione duas normas sancionatórias (penais ou 

administrativas) que visem a proteção de interesses jurídicos diferentes e que ponham ênfase 

em aspetos diferentes dessa conduta (p.e. no incumprimento de uma obrigação tributária; na 

culpa com que esse incumprimento foi cometido), estaremos perante uma mesma infração, 

porque a aplicação dessas normas tem por base os mesmos factos. No entanto, com a viragem 

da jurisprudência através dos casos A and B v. Norway (TEDH) e Menci (TJUE), os elementos 

essenciais das infrações e os interesses juridicamente protegidos já não são ignorados: serão 

tidos em conta no estabelecimento de sanções proporcionais. 

Em último lugar assinale-se que este novo posicionamento do TEDH e do TJUE transfigura o 

verdadeiro sentido do princípio ne bis in idem: a proibição da duplicação de processos e 

sanções, porque tal pressupõe um exercício do poder punitivo público redundante, tendente à 

arbitrariedade. O princípio ne bis in idem constitui um limite ao poder sancionatório dos 

Estados. Este princípio não contém um mando de proporcionalidade das sanções, mas sim de 

racionalidade e razoabilidade no exercício do poder punitivo num Estado de Direito, no qual a 

um crime deve corresponder um só processo e uma só pena96.  

Por conseguinte, o direito fundamental a acautelar por estes Tribunais não deveria ser 

reconduzido à garantia de que as sanções aplicadas aos contribuintes são proporcionais na sua 

globalidade. Antes pelo contrário, estes Tribunais deveriam proteger o direito dos contribuintes 

a não se submeterem a um exercício tentacular do poder punitivo por parte dos Estados.  

 

4. CONCLUSÕES 

Enquanto direito humano fundamental, o princípio ne bis in idem conta com múltiplas 

consagrações legais, entre as quais destacamos o artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da Convenção 

Europeia e o artigo 50.º da Carta.  

A CEDH e a CDFUE andam a par e passo na medida em que, quando os direitos previstos na 

Carta correspondam aos direitos garantidos pela Convenção Europeia, o nível de proteção 

conferido pela Carta tem de ser idêntico ou superior à proteção oferecida pela Convenção 

Europeia. 

 
96 Neste sentido INÊS FERREIRA LEITE, “Ne bis in idem”, in Comentário da Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos e dos Protocolos Adicionais, Volume III, 2019, p. 2469. 



NE BIS IN IDEM E INFRAÇÕES TRIBUTÁRIAS À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA EUROPEIA 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                                                                     (2021) I:1 
31 || 32 

Nos dois instrumentos, o princípio ne bis in idem consubstancia-se na proibição de duplo 

julgamento ou punição de uma pessoa pelo mesmo crime. No entanto, estes instrumentos não 

protegerão sempre exatamente as mesmas situações, dadas as diferenças ao nível do seu âmbito 

territorial de aplicação. O artigo 4.º do Protocolo n.º 7 da CEDH é mais amplo, sendo 

potencialmente aplicável a qualquer cumulação de processos e sanções que tenham por objeto 

a mesma infração tributária, desde que esse cúmulo apenas envolva as leis de um único Estado. 

Já o artigo 50.º da CDFUE acautelará exclusivamente a duplicação de processos e sanções em 

que esteja em causa a aplicação do direito da UE. Qualquer infração tributária que diga respeito 

a um imposto harmonizado, que decorra do incumprimento de uma obrigação estabelecida por 

uma Diretiva, ou que envolva o exercício de uma liberdade de circulação implica a aplicação 

de direito da UE. Em contrapartida, para a aplicação do artigo 50.º da CDFUE é indiferente que 

a situação em causa apenas envolva as leis de um único Estado ou de vários. 

Na definição do âmbito de proteção do princípio ne bis in idem tal como garantido pela CEDH 

e pela CDFUE, é essencial a interpretação que o TEDH e o TJUE fazem de cada componente 

que enforma este direito fundamental. Na interpretação do que se entende por “julgado ou 

punido”, “infração penal” e “mesma infração penal”, a jurisprudência dos dois Tribunais é 

coincidente, predicando uma aplicação do direito fundamental favorecedora da posição do 

contribuinte.  

Com efeito, entende-se que este princípio engloba não só a proibição de ser punido duas vezes 

pela mesma infração, como também a proibição de ser julgado duas vezes pela mesma infração 

penal, precavendo-se a duplicação de processos e de sanções.  

Relativamente ao que se entende por infração penal, os dois Tribunais não ficam presos à 

qualificação prevista nos direitos nacionais, abrindo o âmbito de proteção do princípio ne bis 

in idem a infrações de natureza penal, pelo que as infrações estabelecidas no âmbito do direito 

administrativo sancionatório não perdem importância. Para aferir essa natureza penal, ambos 

os Tribunais recorrem aos critérios Engel.  

Por sua vez, segundo os dois Tribunais, estará em causa o cometimento de uma mesma infração 

quando as normas sancionatórias são acionadas por factos idênticos ou que sejam 

substancialmente os mesmos, entendidos no sentido da existência de um conjunto de 

circunstâncias concretas indissociavelmente ligadas entre si.  

Finalmente, no que se refere à apreciação do elemento bis (punido ou julgado duas vezes pela 

mesma infração penal), a posição dos dois Tribunais já não é tão unânime nem garantística.  
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O TEDH aceita a cumulação de sanções sempre que exista uma relação material e temporal 

suficientemente estreita entre processos que decorrem em paralelo. Nestes casos, o TEDH 

considera que em rigor o elemento bis não está preenchido.  

O TJUE também aceita a cumulação de sanções, não porque o elemento bis não esteja 

verificado, mas porque restrições à aplicação do princípio ne bis in idem são admissíveis, 

sempre que justificadas.  

Para determinar o que significa uma relação material e temporal suficientemente estreita entre 

processos paralelos e para apreciar se a restrição ao direito fundamental está justificada, cada 

Tribunal fixa os critérios aparentemente diferentes. Não obstante, uma análise mais atenta 

demonstrou que, afinal, esses critérios parecem convergir no sentido de não passar por cima 

dos diferentes interesses jurídicos protegidos por cada norma sancionatória que é acionada por 

uma mesma conduta ilicita, privilegiando a proporcionalidade entre crime e castigo. 

Resta por saber se o pendor para a proporcionalidade que a jurisprudência europeia evidencia 

não descaracteriza o direito fundamental ao ne bis in idem, o qual não procura garantir que as 

penas não sejam excessivas, mas sim assegurar que o poder punitivo dos Estados não é exercido 

de forma redundante e tentacular.  

 


