
 

PRONUNCIAMENTO DO DEPUTADO BERNARDO 
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Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o 

Estado de Minas Gerais e o Brasil acabam de perder o emérito 

professor de Direito Administrativo Carlos Pinto Coelho Motta, 

autoridade máxima na área de licitações e contratos 

administrativos, homem da maior integridade moral, exemplo de 

sabedoria e de consciência cívica, um ser humano verdadeiramente 

notável, digno de todos os tributos de admiração, reconhecimento e 

louvor  que lhe possamos prestar. 

Foi com imenso pesar que recebemos a notícia de seu 

falecimento. Trata-se, com efeito, de enorme perda, tanto para os 

familiares e amigos, quanto para a ciência jurídica e a 

administração pública.  

 

Carlos Pinto Coelho Motta, nascido na cidade de Santa 

Bárbara, em Minas Gerais, em 24 de abril de 1942 foi aluno do 



 

  

renomado Colégio do Caraça, antigo e importante educandário 

onde estudaram muitos conterrâneos que viriam a se tornar nomes 

ilustres, que ascenderam a posições de grande relevo, inclusive 

como governadores e presidentes da República. 

Também a Carlos Motta estava reservado futuro brilhante, de 

numerosas conquistas, mercê de esforços continuados e muita 

dedicação aos estudos e ao trabalho. 

Em Belo Horizonte, viveria ele importantes momentos de sua 

profícua existência. Na capital mineira, casou-se constituiu família, 

formou-se na Faculdade Mineira de Direito, da antiga Universidade 

Católica, atual Pontifícia. Graduou-se também como Administrador 

de Empresas pela FUMEC/MG. Sempre se distinguindo pela 

competência e pelo senso de responsabilidade, fez carreira no 

Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais, onde exerceu a 

função de procurador. Na Universidade Católica, foi também 

significativa a sua contribuição, atuando como consultor jurídico e 

como professor de Direito Administrativo.  Entre as numerosas 

atividades e funções que desempenhou com extrema coerência e 

lucidez, não se pode deixar de mencionar ainda a atuação como 

Secretário de Estado de Educação; Membro do Conselho Curador 

da Universidade Federal de Minas Gerais; Membro efetivo do 



 

  

Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB); e Coordenador técnico da 

revista Fórum de Contratação e Gestão Pública; membro do 

Conselho Editorial das revistas Fórum Administrativo e Síntese 

Licitações, Contratos e Convênios/IOB; do Conselho de Orientação 

das revistas Boletim de Direito Administrativo e Boletim de 

Licitações e Contratos/NDJ. 

Além de advogado, com o escritório Motta, Bicalho & 

Carvalho Sociedade de Advogados, especializado em Direito 

Administrativo, era consultor de entidades públicas e privadas.  

Muito dedicado e muito estudioso, desenvolveu intensa 

atividade de pesquisa, notabilizando-se pela visão acerca das 

necessidades práticas. Ao mesmo tempo, foi assíduo palestrante 

em eventos de grande interesse, como os promovidos pelo TCU, 

pela Sociedade de Membros dos Tribunais de Contar (ATRICON) e 

pelas Editoras Fórum e NDJ. Especial atenção dedicou à situação 

do servidor público, às atividades essenciais do Estado, à reforma 

administrativa. Trabalhou bastante na elaboração de leis. Merecido 

renome conquistou como especialista em licitações e ordenação de 

despesas. Seguindo o exemplo de eminentes juristas como Sobral 

Pinto, Celso Antônio Bandeira de Mello, Seabra Fagundes e Carlos 



 

  

Ayres Britto, enfatizou insistentemente o valor do Estado de Direito 

e a necessidade de respeito à lei.  

Fazem parte de sua extensa bibliografia os seguintes títulos: 

Licitação e contrato administrativo; Práticas de Direito 

Administrativo; O novo servidor público – Regime Jurídico Único; 

Curso de Direito Administrativo; Eficácia nas licitações e contratos 

(12ª edição); Responsabilidade fiscal – Lei Complementar 101 de 

4/5/2000 (2ª edição); Pregão – teoria e prática – nova e antiga ideia 

em licitação pública (2ª edição); Gestão fiscal e resolutividade nas 

licitações; Aplicação do Código Civil às licitações e contratos; 

Eficácia nas concessões, permissões e parcerias (2ª edição); 

Divulgação institucional e contratação de serviços de 

publicidade.   Como coordenador, publicou o Curso prático de 

Direito Administrativo (3ª edição – no prelo). Foi colaborador efetivo 

dos periódicos: Boletim de Licitações e Contratos, Boletim de Direito 

Administrativo, JAM-Jurídica Administração Municipal, Fórum 

Administrativo, Fórum de Contratação e Gestão Pública, Revista 

JML de Licitações e Contratos, Revista Consulex, O Pregoeiro, 

Negócios Públicos, Governet, Síntese Licitações, Contratos e 

Convênios/IOB e outros. 



 

  

Igualmente numerosas foram as condecorações que recebeu: 

Insígnia e Grande Medalha da Inconfidência, Medalha Santos 

Dumont; Colar do Mérito da Corte de Contas "José Maria de 

Alkmim"; Colar do Mérito da ATRICON "Ministro Miguel Seabra 

Fagundes", Medalha da Associação Nacional dos Procuradores 

Federais   (ANPAF), “Professor SanTiago Dantas”, Medalha “Reitor 

Mendes Pimentel”, da Universidade Federal de Minas Gerais. 

O mestre justa e amplamente consagrado assumiu também 

veemente e oportuna defesa de uma consolidação do Direito 

Administrativo. Conforme dizia: “Não é possível convivermos com 

surpresas. (...) Não se sabe qual é a próxima e desagradável edição 

normativa. Nós precisamos ter mais perenidade das normas”. Ao 

assinalar a necessidade de o País contar com um texto 

uniformizado, universal, na área de licitação, na área de contratos, 

revelava ainda o cuidado de esclarecer que: “A lei não evita 

corrupção. O que evita é a vigilância, é o processo educacional”. 

Tinha o Professor Carlos Motta, sobretudo, a disposição firme 

de contribuir, mediante a ativa participação, o estudo, a realização 

de cursos, o constante aprendizado, a escrita e a apresentação de 

sugestões. Assim, ele procedeu durante toda sua vida, deixando-



 

  

nos precioso legado de lições, ensinamentos e obras de extremo 

valor. 

Por fim, solidarizo-me com o sentimento da família do 

Professor Carlos Pinto Coelho Motta, por ele tanto prezada e 

amada; a sua esposa Maria Angélica ao seus filhos Magno e Silvia 

sua nora Marcilia, seus netos, parentes, amigos, discípulos como o 

querido Dr. Leonardo Motta, tantos alunos e admiradores. 

Tive a alegria de com ele conviver, de ser seu aluno, ouvir e 

aprender tanto com este grande ser humano, brilhante jurista, 

juntos, havemos de prestar justo e permanente tributo em memória 

do querido e saudoso professor. 

Muito obrigado. 

 

 


