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PREFÁCIO 

Uma das mais fundamentais características do Direito é 
a de que ele constitui uma ciência prática destinada a promo
ver coesão social e, por isso mesmo, com presença necessária 
no cotidiano das pessoas. Essa sua faceta propiciou, ao longo 
da história, o surgimento de certos enunciados, não raro de 
fácil compreensão popular, mas com aptidão para sintetizar 
razões jurídicas com elevado poder de expressividade, que 
conseguem atravessar os tempos, preservando sua carga sua
sória para muito além dos séculos, dos sistemas de governo e 
das diferenças culturais. São diretrizes que, a despeito do 
sintetismo de sua formulação escrita, possuem alcance quase 
universal, projetando-se sobre os mais variados ordenamentos, 
como normas, valores ou orientações hermenêuticas. Enqua
dram-se naquelas referências jurídicas as quais a Lei de Intro
dução às Normas do Direito Brasileiro identifica como "prin
cípios gerais de direito" (art. 4Q do Decreto-lei 4.657/42). 

A vedação ao bis in idem é certamente uma dessas dire
trizes, ocupando posição de destaque na antologia jurídica 
ocidental. O aforismo é de crucial relevância para os Estados 
Democráticos de Direito em geral, sobretudo no contexto do 
desempenho das funções de controle social, como o do ius 
puniendi, pois funciona como um verdadeiro moderador de 
cidadania dessas atividades, impedindo que sejam exercidas 
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de modo excessivo ou aflitivo à paz social. Sua incidência no 
ordenamento brasileiro é inquestionável. Embora não esteja 
positivado na Constituição Federal de 1988 numa formulação 
linguística que se possa dizer genérica, o ne bis in idem ou non 
bis in idem traduz um ideário que está subjacente a diversos 
preceitos do texto constitucional e do ordenamento nacional. 

Numa acepção bastante simplista, a vedação ao bis in 
idem repudia a possibilidade de que um mesmo fato, normal
mente ilícito, venha a ser tomado, simultânea ou sucessiva
mente, como objeto de diferentes juízos estatais de censura 
capazes de culminar na imposição de mais de uma sanção 
contra o infrator. Sob o influxo dessa noção, o Pacto Interna
cional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, internalizado 
no direito nacional pelo Decreto Presidencial 592, de 6 de julho 
de 1992, enuncia, em seu art. 14, n. 7, que "ninguém pode ser 
julgado ou punido novamente por motivo de uma infração da 
qual já foi absolvido ou pela qual já foi condenado por sentença 
definitiva, em conformidade com a lei e o processo penal de cada 
país". Eis, portanto, uma concepção jurídica de conteúdo in
variavelmente humanista, postada a serviço da proteção da 
dignidade humana frente ao arbítrio estatal. 

Por mais vetusta que seja a sua origem, esse conhecido 
princípio vem ampliando seu domínio normativo nos diferen
tes planos do direito, percorrendo uma trajetória de dispersão 
que, se inicialmente fincou raízes no âmbito do direito penal e 
sancionatório em geral, hoje expande sua influência para mui
tas outras raias. A despeito, porém, da transcendentalidade 
que atualmente experimenta e da larga presença do ne bis in 
idem nas decisões judiciais, o cenário jurídico nacional ressen
te-se de uma sensível lacuna dogmática a respeito do tema. 
Ressalvada a literatura produzida nos lindes do direito penal, 
pouquíssimos são os trabalhos jurídicos brasileiros que lhe 
prestam a devida reverência científica, o que tem contribuído 
para que a sua aplicação se mostre muitas vezes desvestida de 
critérios seguros. 
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A presente obra chega, portanto, com o honroso papel de 
contribuir para a superação desse hiato. Em boa hora, o jovem 
e talentoso advogado Fabio Brun Goldschmidt, em cuja forma
ção acadêmica tive a honra de poder auxiliar, oferece à comu
nidade jurídica nacional uma análise extremamente lúcida a 
respeito da noção jurídica de proibição do bis, formulada a 
partir das experiências sorvidas durante programa de douto
rado por ele cursado junto à tradicional Universidade de Sa
Iamanca, na Espanha, e do tirocínio acumulado em incursões 
científicas e profissionais na área do Direito Tributário. 

Essas qualificações pessoais repercutiram significativa
mente no formato do trabalho ora apresentado, composto 
basicamente por duas grandes linhas de investigação. A pri
meira delas perscruta o conceito, a estrutura e O alcance desse 
postulado a partir de perspectivas, quase incomuns no plano 
doutrinário, do direito tributário material e do direito proces
sual, campos pelos quais o autor transita com percuciência 
notável. O segundo fio condutor da obra examina o enunciado 
do ne bis in idem no direito sancionador tributário, conduzindo, 
à luz do direito comparado, a uma proposta de aplicação mais 
ampla do postulado no direito brasileiro. 

Antes, porém, de incursionar por esses caminhos, o autor 
cuidou de situar a máxima da vedação ao bis in idem no plano 
histórico, registrando suas oscilações segundo os diversos siste
mas jurídicos ocidentais. Nessa análise, desenvolveu um compe
tente relato sobre o evolver do conteúdo normativo da proibição, 
dando a ver que, após surgir como mera vedação ao cúmulo de 
sanções, foi depois assumindo novas eficácias, passando a repe
lir também a cumulação de ações referentes aos mesmos fatos 
(eficácia preclusiva) e a se impor como verdadeiro lastro de 
coerência interna dos sistemas jurídicos modernos (eficácia in
formativa), em que funciona ora como regra, ora como princípio 
e ora como vetor hermenêutico. O capítulo de abertura do livro 
contém ainda uma meticulosa recapitulação dos principais jul
gados do Supremo Tribunal Federal sobre a proibição ao bis in 
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idem, com um olhar especial para o Direito Tributário, área de 
concentração dos estudos do autor, em que se demonstra como 
a jurisprudência brasileira tem lidado com o tema. 

Na segunda parte do estudo, sem dúvida alguma a mais 
original, o autor examina a incidência do ne bis in idem no 
campo dos atos lícitos. Em sua seção inaugural, desponta um 
ensaio absolutamente rico a respeito da assimilação do fenô
meno da coincidência tributária pelo contexto normativo do 
sistema tributário nacional. Com grande desenvoltura, o autor 
revisita os fundamentos do federalismo brasileiro para mostrar 
como o sistema rígido de distribuição de competências impo
sitivas adotado pela Constituição Federal, que não admite a 
outorga implícita do poder de instituição de tributos, limita as 
possibilidades de múltiplas incidências apenas às hipóteses de 
autorização expressa. 

Ainda nessa seção, são traçadas considerações gerais a 
respeito da estrutura do postulado da vedação do bis in idem 
que fomentam a análise individualizada de várias das regras 
constitucionais expressas. À luz dessas propostas teóricas, o 
autor apresenta interpretações para diversas questões polêmi
cas do direito tributário, como, V.g., a da inclusão do valor do 
tributo na sua própria base de cálculo. 

Na seção seguinte, são exploradas situações específicas 
de direito processual em que o postulado do ne bis in idem 
imbrica-se com conceitos constitucionais de grande magnitu
de, tais como a coisa julgada, a inafastabilidade da jurisdição 
e o devido processo legal. Aqui, a vedação ao bis in idem é 
exaltada como argumento valioso para a superação de contro
vérsias clássicas a respeito da atuação do Poder Judiciário, 
como a (im)possibilidade de que a Administração busque so
corro jurisdicional para reverter decisão proferida em proces
so administrativo fiscal que lhe tenha sido desfavorável e a (in) 
viabilidade de tramitação simultânea de processos administra
tivos e judiciais. 
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o capítulo derradeiro examina o papel do ne bis in idem 
no direito sancionador tributário. Servindo-se das bases dog
máticas encampadas por diversas decisões da Corte Constitu
cional espanhola e dos tribunais da União Europeia - cuja 
jurisprudência, de um modo geral, é refratária à possibilidade 
de que a mesma pessoa venha a ser duplamente responsabi
lizada, nas instâncias penal e administrativa, por um mesmo 
ato ilícito -, o autor desfiou críticas contundentes a compreen
sões ainda plenamente arraigadas na tradição jurídica brasi
leira, tais como (e sobretudo) o dogma da independência das 
esferas de responsabilização, que, por aqui, ainda é rotineira
mente invocado para legitimar a superposição de processos e 
de sanções como resposta aceitável para a censura de uma 
única infração. 

Partindo da indistinção ontológica entre grande parte 
dos ilícitos penais e administrativos - protetores que são de 
bens jurídicos muitas vezes coincidentes e do patrocínio de 
uma leitura material da vedação do bis in idem - que enxerga 
a ação estatal punitiva como uma só -, o estudo defende que a 
comunicação entre as esferas de responsabilização penal e 
administrativa é um problema que deveria merecer a máxima 
atenção do aplicador da norma. Como a proibição do bis in 
idem retira sua fundamentação de diversos princípios enun
ciados pela Constituição Federal (a segurança jurídica, a cul
pabilidade, a proporcionalidade, a legalidade e a tipicidade), 
figurando como um verdadeiro padrão objetivo de justiça ba
lizador da aplicação das censuras prometidas pela lei brasilei
ra, o autor sustenta que a comunicação entre as instâncias 
penal e administrativo-tributária poderia ser viabilizada pelo 
socorro a soluções hermenêuticas como as que disciplinam o 
concurso de normas no âmbito do nosso direito penal, tais como 
a especialidade, a subsidiariedade, a consunção e alternativi
dade, além de outras menos vistas por aqui, mas chanceladas 
pelo direito comparado, como as técnicas de exasperação, 
absorção, desconto e cumul planfonné. 
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Embora se possa eventualmente discordar de algumas 
das formulações ou propostas apresentadas nesta obra, isso de 
modo algum desmerece o relevante valor científico que lhes 
conferiu o autor, sobretudo porque enaltece o ne bis in idem 
como instrumento de garantia dos cidadãos, de modo especial 
na sua condição de contribuintes. 

Como os leitores haverão de comprovar, o resultado final 
das pesquisas de Fabio Brun Goldschmidt foi vertido numa 
obra que impressiona não apenas pelo seu ineditismo, como 
também pela abrangência e profundidade com que versou o 
tema. Ao reunir, num único volume, uma análise do papel do \,ne bis in idem no sistema jurídico brasileiro capaz de integrar 
tanto a fenomenologia dos atos lícitos (direito tributário mate
rial e processual) como os ilícitos (direito sancionador tributá
rio), o autor cumpriu, com grande êxito teórico, uma emprei
tada acadêmica de alta complexidade, que revelou, sob uma 
perspectiva singular, como esse preceito é caro à realização da 
dignidade humana e, consequentemente, à afirmação das ga
rantias do contribuinte. É por isso que se pode atestar, sem 
risco de erro, que se tem em mãos uma obra que haverá de 
ocupar um espaço de relevo na literatura jurídica. 

Teori Albino Zavascki 

Ministro do Supremo Tribunal Federal 
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