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Sérvulo Correia – Mestre da Escola de Lisboa de Direito
Público*

Sérvulo Correia – Master of the Lisbon Public Law School

Francisco Paes Marques**

contrariamente ao que se poderia pensar, a razão de ser deste encontro não
é, em sentido próprio, uma homenagem. essa foi feita no momento adequado,
aquando da jubilação e da publicação dos estudos dedicados ao Professor sérvulo

* discurso de abertura proferido na conferência sérvulo correia e o direito Público – apresentação
dos escritos de direito Público, que teve lugar no dia 1 de outubro de 2019, na Faculdade de direito
da universidade de lisboa. nela intervieram discípulos do Professor sérvulo correia, que abordaram
criticamente alguns dos aspectos mais significativos da sua obra: FRancisco Paes MaRQues: O conceito
de Direito Administrativo de Sérvulo Correia; david duaRte: Princípios, legalidade e discricionariedade
no pensamento de Sérvulo Correia; MaFalda caRMona: Procedimento e ato administrativo no pensamento
de Sérvulo Correia; beRnaRdo diniZ de ayala: Sérvulo Correia e a Arbitragem; JosÉ duaRte coiMbRa:
A conceção de Contencioso Administrativo de Sérvulo Correia; Rui MedeiRos: Sérvulo Correia e os
Direitos Fundamentais; tiaGo FidalGo de FReitas: Sérvulo Correia, jus-internacionalista.
** Professor auxiliar da Faculdade de direito da universidade de lisboa.
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Resumo: a obra do Professor sérvulo correia
constitui um marco no direito Público por-
tuguês, sendo fruto de uma escola fundada
por Marcello caetano, e que tem deixado
inúmeros discípulos. a escola de lisboa de
direito Público, que tem no Professor sérvulo
correia um dos seus maiores expoentes,
apresenta-se como expressão indelével da
transmissão intergeracional do saber que é
a essência da universidade.
Palavras chave: universidade; direito Público;
escola de lisboa de direito Público; direito
administrativo.

Abstract: Professor sérvulo correia’s work
constitutes a landmark in Portuguese Public
law, being the result of the school founded
by Marcello caetano, which has left countless
disciples. the lisbon Public law school,
which has Professor sérvulo correia as one
of its greatest exponents, presents itself as
an indelible expression of the intergenera-
tional transmission of knowledge that is the
essence of the university.
Keywords: university; Public; Public law;
lisbon Public law school; administrative
law.



correia1. de resto, o próprio, quando lhe falei da ideia deste encontro, com a
modéstia e a discrição que lhe são características, disse que concordava com a sua
realização desde que esta não assumisse um tom laudatório.

o motivo que nos traz aqui é a publicação de uma obra, a obra reunida do
Professor sérvulo correia, publicada em quatro volumes pela almedina2. É,
portanto, em torno dessa obra que assenta este encontro, sendo uma reunião
daqueles que se reveem e se formaram através dessa obra e que nela colheram os
ensinamentos de um Mestre.

este podia, assim, ser um acto de afecto, de demonstração de reconhecimento
e de gratidão para com o Professor sérvulo correia. com toda a naturalidade o
seria porque o significado de um Mestre transcende em muito a mera orientação
científica. como escrevi, há já quase dez anos, nos agradecimentos da minha tese
de Mestrado, no exemplo do Professor sérvulo correia podíamos encontrar o que
é ser um verdadeiro Mestre: aquele que alia o elevado saber científico à nobreza
de carácter e à dedicação à academia3. e daí em diante, sempre uma referência
iluminante do meu percurso científico e académico, como recentemente assinalei,
em contexto idêntico, na minha dissertação de doutoramento4.

trata- se, porém, nesta ocasião, de cultivar aquilo que a universidade tem de
mais essencial e mais profundo. a universidade deve prover a formação para hoje
e para o futuro, gerar conhecimento, estimular as economias nacionais e regionais,
servir de autoridade crítica e ser fórum de ideias inovadoras5. Mas a ideia de
universidade, quer actualmente, quer desde os seus primórdios na idade Média,
repousa nos ideais do ensino e da investigação6. e tal, não obstante a abertura à
modernidade, pela inevitabilidade das universidades serem global brands numa
competição que não conhece fronteiras, não pode ser conseguido à margem de
um quadro de perenidade, transgeracionalidade e transtemporalidade. Porque esse

1 Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, edição da Faculdade de direito de lisboa,
coimbra editora, coimbra, 2010, em 4 volumes.
2 J. M. sÉRvulo coRReia, Escritos de Direito Público, almedina, coimbra, 2019, em 4 volumes,
organizados por FRancisco Paes MaRQues, JosÉ duaRte coiMbRa e tiaGo FidalGo de FReitas.
3 cfr. FRancisco Paes MaRQues, As Relações Jurídicas Administrativas Multipolares, almedina,
coimbra, 2011.
4 cfr. FRancisco Paes MaRQues, Conflitos entre Particulares no Contencioso Administrativo, almedina,
coimbra, 2019.
5 Muito recentemente, sobre essas funções, cfr. JoHan östlinG, Humboldt and the Modern German
University, lund university Press, lund, 2018, p. xii e segs.
6 cfr. GuilHeRMe bRaGa da cRuZ, O Essencial sobre a História da Universidade, incM, lisboa,
2008, p. 5 e segs.
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ensino e essa investigação, pelo menos com os níveis de excelência que ambicionamos,
tem de assentar em modelos com certo grau de estabilidade, num continuum de
transmissão intergeracional do saber.

a universidade possui este traço distintivo em face de outras instituições
também geradoras de conhecimento, como as empresas ou os laboratórios estatais:
é um corpo congregador de Mestres e discípulos, produtor de uma sinergia virtuosa
que se afirma e renova ciclicamente.

a área científica a que o Professor sérvulo correia se dedicou é bem paradigmática
a esse respeito, se pensarmos no grande vulto da ciência do direito administrativo
que, em itália, foi Massimo severo Giannini7, discípulo de Guido Zanobini8 e
santi Romano9, ele que, por seu turno, foi Mestre do ainda contemporâneo sabino
cassese10.

Mas também na alemanha, otto bachof, talvez o juspublicista germânico
mais influente do pós- guerra11, foi discípulo de Walter Jellinek12 e continuador do
Manual de Hans- Julius Wolff13, que hoje continua a viver, em sucessivas edições,
pela mão de Rolf stober e Willfried Kluth14.

7 de entre cujas obras mais significativas destacaríamos, Istituzioni di Diritto Amministrativo, 2.ª
edição, Giuffrè, Milão, 2000; Diritto Amministrativo, vol. i e ii, Giuffrè, Milão, 1993; “discorso
generale sulla Giustizia amministrativa, RdProc, 1963, Parte i, p. 523-549; 1964, Parte ii, p. 12-46,
Parte iii, p. 217-252; L´ Interpretazione dell´Atto Amministrativo, Giuffrè, Milão, 1939; Il Potere
Discrezionale della Pubblica Amministrazione, Giuffrè, Milão, 1939.
8 Corso di Diritto Amministrativo, volume i, ii, ii, iv, v, 8.ª edição, Giuffré, Milão, 1958.
9 Corso di Diritto Amministrativo, 3.ª edição, cedaM, Pádua, 1937; Principii di diritto amministrativo
italiano, tip. a. berni, Milão, 1905.
10 Diritto Amministrativo – Una Conversazione, com l. torchia, il Mulino, bolonha, 2014; Le Basi
del Diritto Amministrativo, 6.ª edição, Garzanti, Milão, 2000; Lo Spazio Giuridico Globale, laterza,
Roma-bari, 2003; La Crisi dello Stato, laterza, Roma-bari, 2002.
11 “verfassungswidrige verfassungsnormen”, in Wege zum Rechtsstaat, athenäum verlag, Regensburg,
1979, p.1-48; “über öffentliches Recht”, Festgabe für das Bundesverwaltungsgericht, beck, Munique,
1978, p. 1-21; Die Verwaltungsgerichtliche Klage auf Vornahme einer Amstshandlung, 2.ª edição,
Mohr siebeck, tübingen, 1968; “Reflexwirkungen und subjektive Rechte im öffentlichen
Recht”, in bacHoF/dRatH/GönnenWein/WalZ, Forschungen und Berichte aus dem Öffentlichen
Recht- Gedächtnisschrift für Walter Jellinek, Gunter olzog, Munique, 1955, p. 287-308;
“beurteilungsspielraum, ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff im verwaltungsrecht”, JZ,
1955, p. 97-102.
12 Verwaltungsrecht, 3.ª edição, lehrmittel, offenburg, 1948; Der fehlerhafte Staatsakt und seine
Wirkungen. Eine verwaltungs- und prozessrechtliche Studie, Mohr siebeck, tübingen, 1908.
13 Organschaft und Juristische Person – volume i – Juristische Person und staatsperson, scientia
verlag, aaalen, 1968; “das unterschied zwischen öffentlichem und privatem Recht”, aöR,
1950/51, p. 205-217.
14 Verwaltungsrecht, i, 13.ª edição, beck, Munique, 2017; ii, 7.ª edição, beck, Munique, 2010.
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de cepa igualmente virtuosa à destes grandes Mestres surgiu, entre nós, o
Professor sérvulo correia15, que se tornou uma das mais cimeiras figuras, senão
mesmo, estou em crer, a mais cimeira figura do direito Público português que se
sucedeu ao fundador da escola de lisboa de direito Público.

a obra que hoje se publica testemunha bem esse percurso e comprova essa marca
indelével que deixa no direito Público português contemporâneo, com crescente
reconhecimento além fronteiras16, sendo por sua causa que os discípulos do Professor
sérvulo correia hoje aqui se reúnem, para sobre ela reflectirem, explorarem renovados
campos de análise, e serem desafiados a ir mais longe nos caminhos trilhados pelo
Mestre. Porque, mesmo quando os discípulos seguem sozinhos, voltam sempre a
encontrar os Mestres dentro de si próprios, uma vez que estes são os progenitores
da respectiva identidade intelectual, académica e científica.

cabe, a este propósito, recordar as palavras atribuídas a alexandre o Grande
sobre o seu Mestre aristóteles. “Meu pai deu-me este corpo que é efémero, mas o
meu Mestre deu- me uma vida que é imortal”17.

15 cujo Manual de Direito Administrativo teve sucessivas edições, sendo a última a 10.ª edição, de
1973 publicada pela almedina; Estudos de Direito Administrativo, Ática, lisboa, 1974; Manual de
Ciência Política e Direito Constitucional, 6.ª edição, almedina, coimbra, 1972; Tratado Elementar
de Direito Administrativo, volume i, coimbra editora, coimbra, 1944.
16 destacamos o escrito “administrative due or Fair Process: different Paths in the evolutionary
Formation of a Global Principle and of a Global Right”, Values in Global Administrative Law, Hart
Publishing, oxford/Portland, 2011, pp. 313-361, que tem obtido amplo acolhimento na doutrina
estrangeira por autores renomados como Giacinto della cananea, Due Process of Law Beyond
the State, oxford university Press, oxford, 2016, p. 88, nota 17; aRMin von boGdandy, “common
principles for a plurality of orders ”, Jean Monet Working paper 16/14, nyu school of law, new
york, 2014, p. 28, nota 137; aRMin von boGandy, “basic Principles of states, supranational and
international organisations”, european university institute, 2013, p. 25, nota 133; ou ainda
RobeRto caRanta, “civil societies organizations and administrative law”, Hamline law Review,
vol. 36:1, 2013, p. 51, nota 46, p. 65, nota 114; ver também a referência em seRGio alonso de
león, Composite Administrative Procedures in the European Union, iustel, Madrid, 2017, p. 217,
nota 4 e nota 5; naRelle bedFoRd/GReG WeeKs, “doping in sports: what role for administrative
law”, in ulrich Haas and deborah Healey (eds), Doping in Sport: An In-Depth, Hart Publishing,
oxford/Portland, 2016, p. 23, nota 127; ZoltÁn sZente, “conceptualizing the principle of
effective legal protection in administrative law” in sZente/lacHMeyeR (ed.), The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law, Routledge, abingdon, 2016, p. 14, nota 21, p.
16, nota 32; baHadiR Kilinç, “a trial to understand the concept of fair trial”, selçuk üniversitesi,
2016, http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1277/1069, p. 318, nota 13.
17 as citações de alexandre em Plutarco, Vite Parallele, volume iv, utet, turim, 1999, p. 339.
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