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Texto Integral: Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo 
I – A……, com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo 
Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra de 
31 de Agosto de 2011, que julgou improcedente a reclamação de 
decisão de órgão de execução fiscal por si deduzida do acto de 
indeferimento de arguição de nulidade da citação para efeitos de 
reversão, no âmbito do processo de execução fiscal nº 
1503200401066340. 
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes 
conclusões: 
A) A citação em apreço é nula, por não respeitar o comando do art. 
22 n° 4 da LGT, que estipula que a citação da execução contra o 
responsável subsidiário deve conter os elementos essenciais da 
liquidação, incluindo a fundamentação, até porque o responsável 
subsidiário tem a faculdade de, na sequência da citação, reclamar ou 
impugnar os actos respectivos. 
B) A citação é assim nula porque, na falta de tais elementos, o citado 
está impedido de exercer cabalmente a sua defesa, o que a afecta 
irremediavelmente, nos termos do art. 198° do C.P.C., aplicável por 
força do art. 2°-e) do C.P.P.T. 



C) A sentença recorrida reconhece a factualidade referente à omissão 
da entrega dos elementos em causa, mas sustenta que a omissão 
apontada consubstancia uma mera irregularidade, que se deve 
considerar sanada se o contribuinte não usou da faculdade prevista 
no art. 37° n° 1 do C.P.P.T. 
D) Porém, a regra do art. 37° do C.P.P.T. - como decorre do seu 
elemento literal e da sua inserção sistemática, logo a seguir ao art. 
36° do C.P.P.T., que versa sobre as "notificações em geral" - não se 
aplica à citação, que é o acto através do qual se chama uma pessoa 
à execução, nos termos do art. 35° n° 2 do C.P.P.T. 
E, neste âmbito, rege uma garantia especial, a qual consta do art. 22° 
n° 4 da LGT, que, nos casos de responsabilidade tributária, impõe 
que os elementos essenciais da liquidação, incluindo a 
fundamentação, sejam comunicados à pessoa visada. 
E) Ademais, extrai-se do próprio princípio do acesso ao direito e a 
uma tutela jurisdicional efectiva, que o art. 20° da CRP consagra, que 
a citação para uma execução - como, de resto, para o chamamento a 
juízo de quem quer que seja - há-de conter os elementos essenciais 
que permitam ao cidadão compreender o procedimento que lhe é 
movido, em ordem a garantir a sua defesa. 
F) E, assim sendo, sempre seria inconstitucional, por violação do 
supra mencionado princípio, a interpretação do art. 198° n° 1 do 
C.P.C., na sua conjugação com o art. 37° ns. 1 e 2 do C.P.P.T., no 
sentido em que, num caso de responsabilidade tributária, não 
consubstanciaria uma nulidade a omissão da entrega - àquele que é 
citado para uma execução tributária - dos elementos essenciais da 
liquidação contemplados pelo art. 22° n° 4 da LGT. 
II- A recorrida, Fazenda Pública, não apresentou contra-alegações. 
III-O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que 
o processo não deve ser tramitado como urgente uma vez que não foi 
invocado prejuízo irreparável. 
IV – Colhidos os vistos legais, cabe decidir. 
V- Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte 
matéria de facto com relevo para a decisão da causa: 
A. Corre termos no Serviço de Finanças de Cascais - 1 o processo de 
execução fiscal n.º 1503200401066340 e apensos, em que é 
executada "B……, Lda." (fls. 42/50). 
B. Para efeito de citação do reclamante como executado por 
reversão, o Serviço de Finanças remeteu-lhe carta registada com 
aviso de recepção, contendo a nota de citação, cópia do despacho a 
ordenar a citação e cópias das certidões das dívidas, nos termos que 
constam de fls. 39/53, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido, a qual foi recebida no dia 28/03/2011 por pessoa que se 
comprometeu a entregá-la ao reclamante (fls. 39/53). 
C. No dia 30/03/2011, o Serviço de Finanças remeteu carta registada 
ao reclamante, por ter ocorrido citação em pessoa diversa (fls. 53). 
D. O reclamante veio então arguir a nulidade da sua citação, tendo o 
Chefe de Finanças, por decisão datada de 12/05/2011, considerado 
válida tal citação, nos termos constantes de fls. 54/55, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido (fls. 54/55). 
E. No dia 27/05/2011, o reclamante remeteu ao Serviço de Finanças 



via fax a presente reclamação (fls. 5). 
VI – Do mérito do recurso 
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se padece 
de nulidade, por falta de requisitos legais, a citação do recorrente por 
reversão no processo de execução fiscal e, consequentemente se 
incorre em erro de julgamento a sentença recorrida que confirmou a 
decisão do órgão de execução fiscal que indeferiu tal arguição de 
nulidade. 
A decisão recorrida considerou que «a notificação do acto tributário 
desacompanhada da respectiva fundamentação não é nula ou 
ineficaz, mas apenas irregular».  
E que «tratando-se de uma mera irregularidade, caso o contribuinte 
não faça uso da faculdade prevista no artigo 37.°, n.º 1, do CPPT, 
verificar-se-á a sua sanação.» 
Prosseguindo neste discurso argumentativo a o tribunal a quo, 
admitindo que no caso o reclamante se deparou com uma citação 
incompleta, por falta de inclusão no respectivo acto da 
fundamentação dos actos tributários de liquidação que estavam na 
origem das dívidas exequendas, concluiu, contudo, que o mesmo não 
usou da faculdade prevista no artigo 37.°, nº 1, do CPPT pelo que 
ocorreu a sanação da deficiência, não se verificando a invocada 
nulidade da citação. 
Contra o assim decidido insurge-se o recorrente alegando que a regra 
do art. 37° do C.P.P.T. - como decorre do seu elemento literal e da 
sua inserção sistemática, logo a seguir ao art. 36° do C.P.P.T., que 
versa sobre as "notificações em geral" - não se aplica à citação, que é 
o acto através do qual se chama uma pessoa à execução, nos termos 
do art. 35° n° 2 do C.P.P.T 
E que neste âmbito, rege uma garantia especial, a qual consta do art. 
22° n° 4 da LGT, que, nos casos de responsabilidade tributária, impõe 
que os elementos essenciais da liquidação, incluindo a 
fundamentação, sejam comunicados à pessoa visada. 
Vejamos então se ocorre a invocada nulidade de citação.  
Resulta do artº 198º nº 1 do Código de Processo Civil que é nula a 
citação quando não hajam sido, na sua realização, observadas as 
formalidades prescritas na lei.  
E acrescenta-se no nº 4 que a arguição só é atendida se a falta 
cometida puder prejudicar a defesa do citado. 
Não há, pois, em matéria de nulidades de citação, como se refere no 
Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 10.04.2002, 
recurso 26503, in www.dgsi.pt «uma obsessiva preocupação 
legislativa em garantir o cumprimento da legalidade, antes este 
princípio cede perante considerações de ordem pragmática, atinentes 
à relevância processual da irregularidade praticada». 
Assim, sublinha-se no referido aresto, «a arguição não deve ser 
atendida se se demonstrar que não existiu prejuízo para a defesa do 
citado, a nível da globalidade dos direitos processuais que podem ser 
exercidos na sequência da citação».  
Importa deste modo apurar, em primeiro lugar se houve preterição 
das formalidades legais e, em caso afirmativo, se houve possibilidade 
de prejuízo ou mesmo prejuízo para a defesa do executado, tendo 



sempre presente que no âmbito da defesa do executado por reversão 
devem ser consideradas não só as faculdades processuais de 
impugnação da liquidação mas também as faculdades processuais de 
reacção no processo de execução. 
Ora nos termos do disposto nos arts. 23° nº 4 e 22° nº 4 da LGT a 
citação do devedor subsidiário em processo de execução fiscal deve 
incluir a declaração fundamentada dos pressupostos e extensão da 
reversão e conter os elementos essenciais da respectiva liquidação, 
incluindo a fundamentação nos termos legais, a fim de o citando 
poder reclamar ou impugnar a dívida, nos mesmos termos do 
devedor principal.  
Por outro lado dispõe o artº 77º nº 2 da Lei Geral Tributária que a 
fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma 
sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a 
qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de 
apuramento da matéria tributável e do tributo. 
A jurisprudência desta Secção do Contencioso Tributário do STA tem 
vindo a pronunciar-se também no sentido de que a citação dos 
responsáveis revertidos em execução fiscal deve incluir a declaração 
fundamentada dos pressupostos e extensão da reversão e conter os 
elementos essenciais da respectiva liquidação, incluindo a 
fundamentação nos termos legais, a fim de poderem "reclamar ou 
impugnar a dívida, cuja responsabilidade lhes for atribuída, nos 
mesmos termos do devedor principal".  
Não contendo a citação tais elementos, padece de nulidade a arguir 
no processo executivo - cf. neste sentido Acórdãos de 21.05.2008, 
recurso 309/08, de 6/6/02, in rec. nº 832/02 e de 24/8/05, in rec. nº 
934/05.  
No caso subjudice resulta do probatório que o serviço de finanças 
remeteu ao recorrente carta registada com aviso de recepção, 
contendo a nota de citação, cópia do despacho a ordenar a citação e 
cópias das certidões das dívidas, nos termos que constam de fls. 
39/53, ali se incluindo o despacho que ordenou a reversão.  
Do despacho que ordenou a reversão contra os responsáveis 
subsidiários, nomeadamente o recorrente e outro, consta, ipsis verbis, 
o seguinte (cf. fls. 42 e 43): «Através da análise do presente 
processo, constata-se a insuficiência de bens pertencentes à 
originária devedora B…… SA, NPC ……, com sede na …… – … 
ALCABIDECHE, que garantam o pagamento da dívida exequenda e 
acrescido, verificando-se, assim, a insuficiência do património da 
executada para solver a dívida, pelo que nos termos do artigo 23.° nº 
2 da LGT e artigo 153.°, nº 2 do C.P.P.T., devem ser chamados à 
execução os responsáveis subsidiários. 
As informações oficiais prestadas e documentadas referem que: 
1º -- A constituição da Sociedade foi matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Cascais, sob o nº ……; 
2.° - A executada iniciou o exercício da sua actividade em 1990-11-
19; 
3.°- Verifica-se, desde logo, nos termos do artº 153.°, nº 2 alínea b) 
do CPPT, fundada insuficiência do património da originária devedora 
para a satisfação da dívida. 



4.°- No CONTRATO DE SOCIEDADE, Comercial, conforme a 
matrícula da Cons. Registo Comercial de Cascais, AP.04/199012127 
refere que designa como Administradores:1º C……, residente em 
…… LISBOA e 2.º A……, residente na ……. ESTORIL, sendo a forma
de obrigar a sociedade com a assinatura de dois Administradores. 
5º - Assim, de acordo com o disposto nos artigos 23.° da LGT e al. b) 
do nº 1 do art° 24º LGT e 153.° e 160.° do CPPT, podemos identificar 
como subsidiários responsáveis os Administradores: C…… e A……, 
relativamente à referida firma, pelas dividas exequendas, constantes 
da relação anexa e cujo prazo de cobrança voluntário terminou 
durante o período da sua gerência que estão na base da instauração 
do processo de execução fiscal nº 1503200401066340 e Aps.. 
Fundamentos da liquidação: 
As dívidas constantes da relação assinaladas com a letra a) 
IVA· LO -Imposto sobre o valor Acrescentado, liquidação oficiosa 
pelos Serviços centrais - Se a declaração periódica prevista no artigo 
40.° do CIVA. não for apresentada, a Direcção-Geral dos Impostos 
procede à liquidação oficiosa do imposto, com base nos elementos de 
que disponha. 
As dívidas constantes da relação assinaladas com a letra b) 
IRC - LO - Liquidação oficiosa pelos Serviços centrais - Se a 
declaração periódica prevista no artigo Art° 101° do CIRC não for 
apresentada, a Direcção-Geral dos Impostos procede à liquidação 
oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha, 
conforme dispõe o artº 83°, alínea b). 
As dívidas constantes da relação assinaladas com a letra c) 
IRS/IRC - Juros Compensatórios Juros compensatórios devidos pelo 
retardamento da entrega do imposto retido ou a reter no âmbito da 
substituição tributária conforme dispõe o art° 35° da LGT. 
Projectado esse sentido de decisão, foi por Despacho de 2011.02.14, 
proferido a folhas que antecedem, determinado que se desse 
cumprimento ao disposto no artigo 60.°, nº 4 da LGT, tendo em vista a
observância do artigo 23.° nº 4 da mesma Lei Geral Tributária. 
Assim se cumpriu. 
Foram enviadas aos Administradores C…… e A……, notificação para 
exercer o direito de audição, assinou o Registo e considera-se 
notificado nos termos do artº 39°, nº 3 do CPPT; 
Nesta sequência não exerceram o direito de audição. 
Constatada a insuficiência de bens da originária devedora, tendo com 
fundamento legal no disposto do artigo 153.° nº 2 alínea b) do CPPT e
al. b) do nº 1 do art° 24.° LGT, ORDENO A REVERSÃO DO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, contra os subsidiários 
responsáveis: C…… e A……, pelas dividas supra indicadas no valor 
total de 24.816,44€, pela divida que está na base da instauração do 
Processo de Execução Fiscal nº 1503200401066340 e Aps.. 
Citações necessárias, considerando os efeitos e cominações 
constantes do artigo 160.° do C.P.P.T., que se explicitarão, e tendo 
em atenção o disposto no artigo 191.° n.º 3 do mesmo código. 
Averbamentos necessários.» 
Sobre o cumprimento das formalidades legais da citação (arts. 23° nº 
4 e 22° nº 4 da LGT) diz-se na sentença recorrida que o reclamante 



se deparou com uma citação incompleta, por falta de inclusão no 
respectivo acto da fundamentação dos actos tributários de liquidação 
que estavam na origem das dívidas exequendas 
Ora não é bem essa a realidade que se resulta do probatório. 
Como se constata do despacho de reversão acima transcrito, o 
mesmo contém uma referência aos “fundamentos da liquidação”. 
Porém, havemos de convir que tal fundamentação é manifestamente 
sucinta e incompleta. 
E se é certo que a fundamentação do acto tributário deve ser sucinta 
(cf. art. 125°, n. 1, do CPA), a mesma não pode deixar de levar ao 
conhecimento do contribuinte os elementos básicos tidos em conta no 
cálculo do imposto, nomeadamente as operações de apuramento da 
matéria tributável (artº 77º, nº 2 da Lei Geral Tributária, acima 
referido). 
Ora é isso que não sucede no caso subjudice, sendo que a 
expressão «a Direcção-Geral dos Impostos procede à liquidação 
oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha», 
utilizada em relação às liquidações de IVA e IRC é manifestamente 
vaga e imprecisa não permitindo ao contribuinte sindicar o “iter” 
seguido pela Administração quanto ao modo de apuramento da 
matéria tributável. Ocorre, pois, uma insuficiência de fundamentação 
quanto ao modo de apuramento do "quantum" tributário, o que 
equivale a falta de fundamentação. 
Daí que se entenda que a citação padece da nulidade que lhe foi 
arguida, e com prejuízo para a defesa do citado, a nível da 
globalidade dos direitos processuais que podem ser exercidos na 
sequência da mesma, afectando, nomeadamente, a impugnação das 
liquidações, que depende, essencialmente, do conhecimento do 
discurso formal fundamentador do acto.  
A arguição de nulidade deveria, pois, ter sido atendida à face do 
disposto no nº 4 do artº 198º do CPC.  
Porém a sentença recorrida teve em consideração que «a notificação 
do acto tributário desacompanhada da respectiva fundamentação não 
é nula ou ineficaz, mas apenas irregular».  
E «no que concerne à falta de inclusão na citação da fundamentação 
da liquidação, também exigida por aquele nº 4 do artº 22º da Lei 
Geral Tributária», julgou que «será aplicável o regime de sanação 
previsto no artº 37º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, pelo que estará afastada a possibilidade de tal constituir 
nulidade de citação». 
Não acompanhamos este entendimento e antes julgamos, aliás em 
sintonia com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal 
Administrativo que «a citação em processo de execução fiscal que 
não comunique a fundamentação do despacho de reversão não torna 
o acto de reversão inoponível ao responsável subsidiário, o qual pode 
invocar a irregularidade ou a nulidade da citação, e não socorrer-se 
do artigo 37.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
uma vez que este dispositivo legal é aplicável às comunicações de 
“decisões em matéria tributária” que não contenham a 
fundamentação legalmente exigível, e não se aplica a actos de 
natureza judicial como é a citação em processo de execução fiscal 



 
 
 
 

(Sublinhado nosso.)» - cf. neste sentido os Acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo de 21.09.2011, recurso 780/11, de 
19.01.2011, recurso 1034/11, de 13.10.2010, recurso 493/10, de 
12.05.2010, recurso 84/10, de 12.05.2010, recurso 632/09, de 
25.11.2009, recurso 552/09. e de 06.06.2007 recurso 91/07, todos in 
www.dgsi.pt.  
Como impressivamente se diz no Acórdão 493/10, de 12.05.2010, o 
artigo 37.º destina-se apenas aos casos em que a notificação diz 
respeito a actos tributários que possam ser objecto de meio legal de 
reacção contra a sua validade/existência, não se destinando a suprir 
as deficiências de comunicação de outro tipo de actos, 
designadamente de actos processuais, praticados no âmbito de 
processos judiciais, cujas regras de cumprimento e validade estão, 
primordialmente, previstas no Código de Processo Civil (artigos 193.º 
e seguintes).  
Neste contexto não será aplicável ao caso subjudice o regime de 
sanação previsto no artº 37º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, pelo que não pode manter-se a sentença recorrida que 
decidiu em contrário.  
VI. Decisão:  
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgando-se procedente a reclamação deduzida e nula a citação 
efectuada ao recorrente, por não conter os elementos legalmente 
exigidos, devendo a citação ser repetida com observância das 
formalidades legais no que respeita também à fundamentação das 
liquidações.  
Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, já que não 
contra-alegou neste Supremo Tribunal.  
Lisboa, 20 de Dezembro de 2011. – Pedro Delgado (relator) – Dulce 
Neto – Francisco Rothes.


