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O Professor Carlos Pinto Coelho Motta não nos deixou ór-
fãos. Sua vida, ainda que breve, foi intensa, profícua e genero-
samente compartilhada, não só com seus familiares e amigos, 
mas com seus inúmeros discípulos e profi ssionais dos diversos 
segmentos do Direito, especialmente os do Direito Administra-
tivo. Portanto, seu espírito de retidão, amizade, cordialidade, 
profi ssionalismo, empreendedorismo, humanismo e devoção 
ao magistério, à Ciência do Direito e à prática jurídica perma-
nece entre nós. 

Como um mineiro genuíno, Carlos Motta nasceu, cresceu 
e realizou-se, em plenitude, nas alterosas... no solo sagrado 
das tradições libertárias, do acolhimento familiar, da boa-con-
vivência social e da dedicação à vida pública... e todas essas 
expressões do espírito mineiro se refl etiram na pessoa de Car-
los Motta e no homem público, jurista e empreendedor Carlos 
Motta. 

Assim, a saudade que ora sentimos do Professor Carlos Pin-
to Coelho Motta não nos deixa tristeza, mas a certeza de que há 
seres destinados a nos ensinar muito além das Ciências... seres 
tão especiais que se eternizam na singularidade da obra que 
realizaram e no aconchego dos corações que tocaram. 

Antonio Anastasia 
Governador do Estado de Minas Gerais

Professor de Direito Administrativo
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“Um dos desafi os de escrever um texto em homenagem ao 
nosso querido professor Carlos Motta é ser simples. Só assim 
poderemos nos aproximar da sua fi gura. Embora seja autor de 
mais de uma dezena de livros, colaborador de diversas revistas 
científi cas, consultor e advogado requisitadíssimo em todo o 
Brasil, o professor Carlos era um ser humano simples, cordial, 
de trato afável e carinhoso com todos, sem distinção.

Nos últimos tempos, pude conviver um pouco mais com 
o nosso homenageado. Vi a sua disposição para o trabalho e 
o engajamento na produção doutrinária, sempre atual com as 
mudanças legislativas. Um de seus maiores orgulhos é a obra 
‘Curso Prático de Direito Administrativo’, na qual reuniu seus 
mais próximos amigos, discípulos e colegas.  Digo orgulho, 
porque por meio dessa obra, o professor, de modo generoso, 
lançou jovens autores e estudiosos do Direito Administrativo. 
O estimado colega Leonardo Motta, sobrinho e afi lhado do pro-
fessor, bem representa esse grupo, expressando a enorme gran-
deza do homenageado: ‘tio, padrinho, amigo, companheiro de 
muitas jornadas e mestre’. 

Como mineiro, sinto-me orgulhoso pela produção científi ca 
do professor Carlos, que, embora extremamente simples, era 
o mais requisitado para além de nossas montanhas. Tudo sem 
afetação e sem vaidade, vícios tão comuns no mundo de hoje, 
especialmente entre ‘juristas’.

Nessas breves palavras, solidarizo-me com toda a família e 
amigos do professor Motta e expresso minha sincera adminis-
tração e apreço.”

Flávio Henrique Unes Pereira
Professor de Direito Administrativo
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Jovem, promissor, quarenta anos atrás. Crescimento pes-
soal e profi ssional sem alarde, a quatro mãos. Caminhada sem 
pressa. Anjos existem: um, a seu lado, companheira de eterni-
dade. Paciência de beneditina, olhos de lince, Angélica antevia 
o futuro. Chega a maturidade. Respeito dos amigos, muitos; 
assédio da clientela, numerosa, a disputar-lhe os serviços.

Caminhou, cresceu, chegou. Travessia longa, dos fortes. No 
grande sertão, de mistérios e silêncios. Riobaldo e Diadorim.

Não me surpreendo às vitórias, que soube merecer. Nem 
ao exemplo, de trabalho e honradez, legado aos jovens de hoje, 
apressados, perplexos. Lembrança maior, a acicatar-me, a sere-
nidade ao julgar o qualifi ca e distingue.

Sempre desculpava; atenuantes, muitas; agravantes, raras. 
Nunca o vi de semblante crispado. Explícito ou recolhido, sor-
riso de quem compreendia o ser humano. Julgava-se, antes de 
a outrem julgar.

Do bem, desde menino. Assim permaneceu, vida toda.
Sem medo de errar: um homem bom.

Des. José Fernandes Filho
Professor de Direito Administrativo
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Inverno, estação da morte, / do luto da natureza,

 como em ti, em mim só reina / agitação e tristeza.
 (Maria Browne, O Inverno)

Carlos Pinto Coelho Motta deixou-nos no dia 18 de agosto 
de 2011, em pleno inverno, estação da morte, como está no po-
ema. Deixou-nos, é verdade, para o regaço da eternidade, aban-
donando, por vontade de Deus, a fugaz vida terrena. Ficou-lhe 
a saudade, não a tristeza, pois se acredita na ressurreição.

Morrer é ser iniciado, li numa antiga antologia grega, nos meus 
tempos do Caraça; Caraça, vizinho de Bom Jesus do Amparo, ter-
ra do Motta, Caraça, que o acolheu durante 3 anos, sob o manto de 
Nossa Senhora Mãe dos Homens, de quem era grande devoto.

Dia 10 de setembro de 2011, era a agenda do Motta também, 
juntamente com o Arnaldo, o Plínio e minha família: acertamos nos-
sa piracema ao Caraça, para agradecer à Nossa Senhora Mãe dos 
Homens a minha recuperação. Em janeiro fomos pedir, em setem-
bro voltamos para agradecer. Vamos agora aumentar nosso agrade-
cimento: agradecer pelo amigo fraterno que tivemos; pelo jurista 
que trouxe grande contribuição senão a maior de nosso Estado ao 
Direito Administrativo; pelo homem de família, que sempre se re-
velou modelo; pelo compromisso com a palavra, pelo compromisso 
com a cidadania e pelos exemplos de vida que nos legou. 

A saudade dói, Motta, mas a eternidade que você vive re-
conforta. 

Quem tomou água do Caraça não se dispersa nunca; estare-
mos sempre juntos. 

E sob este Toque de Silêncio, a música nos reúne: AMIGOS 
PARA SIEMPRE! 

José Nilo de Castro 
Professor de Direito Administrativo
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Carlos Pinto Coelho Motta, sem perder as virtudes da mi-
neiridade, especialmente a discrição e o recato intelectual, 
conseguiu inserir-se no cenário nacional protagonizando a dis-
cussão de grandes temas do Direito Público que elegeu como 
objeto de seus estudos. Neles, conseguiu imprimir a marca de 
sua vocação como jurista, sempre desafi ado pelas difi culdades 
da pragmática do Direito, associando o rigor acadêmico e cien-
tífi co ao talento para a busca de soluções. Por essas e outras 
qualidades, o Professor Carlos Motta, ao longo da vida, gran-
jeou o respeito e a admiração da comunidade jurídica mineira 
e brasileira. Faço, ainda, um registro de natureza pessoal: foi 
por suas mãos que, recém-saída dos bancos acadêmicos, pude 
inaugurar, na década de 80, minha vocação para o magistério 
do Direito em uma de suas turmas na Faculdade Mineira de 
Direito/PUC Minas. À sua memória, o profundo respeito, a ho-
menagem sincera e saudades.

Maria Coeli Simões Pires
Professora de Direito Administrativo
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“Eu somente passei
para o outro lado do Caminho

O que eu era para vocês,
eu continuarei sendo.”

(Santo Agostinho)

“Minha convivência com Carlos Pinto Coelho Motta foi 
das mais proveitosas e agradáveis da minha vida de servidor 
público, de professor e, mais recentemente, de editor-adjunto 
da Del Rey. Figura simpática, sorriso aberto (e o principal, ho-
nesto), ético por natureza, elegante em sua postura, fi rme em 
suas convicções, Carlos Motta, com suas raízes nas montanhas 
férreas das Minas Gerais, sabia ser rígido e suave ao mesmo 
tempo. Anos atrás (lembro-me, com saudade) trabalhamos jun-
tos em excelentes seminários de Direito Administrativo. Ele, 
pela Fundação Dom Cabral, da PUC Minas, e eu, pela Escola 
Judicial Des. Edésio Fernandes, do TJMG. Iniciou-se, aí, esse 
convívio amigo, renovado a cada encontro social ou profi ssio-
nal. Minha mulher, Janice, foi professora de seu fi lho Carlos 
Magno, o que gerou, também, uma amizade entre ela e Ma-
ria Angélica. Só não fi co muito triste com o seu passamento, 
porque sei que os verdadeiros mestres se perpetuam em suas 
lições. Ele estará vivo e lido em seus escritos.”
 

Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza
Professor de Direito Constitucional
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“No último dia 4, recebi do professor Carlos Motta um exem-

plar de seu festejado Curso Prático de Direito Administrativo 
– 3ª ed. – Del Rey Editora, em que me homenageia com generosa 
dedicatória, especialmenre com os dizeres Ao caríssimo amigo 
Prof. Plínio com a minha crescente amizade e admiração.

De fato a vida laureou-me com a amizade de Carlos Mot-
ta. Ele era bom, por natureza, por índole, por formação e por 
retidão de caráter. Dotado daquela natural simplicidade que en-
canta, Carlos Motta jamais buscou a notoriedade, mas a fama 
chegou à sua pessoa, espontânea e celeremente, por força de 
seus altíssimos méritos como jurista, professor e advogado.

Lembrando-me de bela oração proferida pelo professor e 
Desembargador José Fernandes Filho em homenagem a Sea-
bra Fagundes, o Semeador de Ideias (Minha Candeia), Carlos 
Motta guardou exemplar fi delidade ao compromisso de exer-
cer a advocacia com dignidade e independência, observando os 
preceitos da ética e defendendo as prerrogativads da profi ssão, 
não pleiteando contra o Direito, contra os bons costumes e a 
segurança do País, e defendendo, com o mesmo denodo, hu-
mildes e poderosos, como recomenda o Estatuto da Ordem dos 
Advogados.

É notável a contribuição do mestre Carlos Motta ao Direito 
Administrativo Brasileiro pelo seu magistério, pelas suas obras 
e conferências realizadas pelo Brasil afora. Cargos públicos, 
os mais expressivos, exerceu, demonstrando sua competência e 
singular espírito cívico. Dedicou uma vida inteiramente à famí-
lia, ao Direito e à causa pública.

Maria Angélica, esposa, Carlos Magno e Silvia, fi lhos, Mar-
cília, nora, Victor e Natália, netos, Gibran, do alto de sua elevada 
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espiritualidade, já dizia, quando vos separais de vosso ente que-
rido não vos afl ijais, pois o que amais nele pode tornar-se mais 
claro na sua ausência, como para o alpinista a montanha aparece 
mais clara, vista da planície.Temos, pois, familiares e amigos de 
Carlos Motta, não que sentir tristeza pela separação física, mas 
pedir a Deus que nos faça amar o momento da trasladação espi-
ritual por descobrirmos nele as infi nitas riquezas que nos pro-
porcionaram a convivência e a amizade de Carlos Motta. Saído 
da vida terrena, porque serviu e construiu, Carlos Motta encon-
tra bom agasalho na felicidade que Deus lhe dá na eternidade. 
Agora, se junta ao também inesquecível mestre Paulo Neves de 
Carvalho, ambos tendo-nos legado o exemplo de um patrimônio 
intelectual, ético e moral.”

Plínio Salgado
Professor de Direito Administrativo
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Carlos Pinto Coelho Motta

• Advogado pela Faculdade Mineira de Direito da PUC/MG.
• Administrador de Empresas pela FUMEC/MG.
• Professor de Direito Administrativo.
• Membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros 

– IAB. 
• Procurador aposentado do IPSEMG.
• Consultor de entidades privadas e públicas. 
• Membro do Conselho Curador da Universidade Federal 

de Minas Gerais.
• Membro do Conselho Editorial da Revista Fórum Ad-

ministrativo, do Conselho de Orientação do Boletins de 
Direito Administrativo e de Licitações e Contratos, da 
Editora NDJ.

• Coordenador técnico da publicação Fórum de Con tra-
tação e Gestão Pública, da Editora Fórum.
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