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Em nome daqueles que contribuíram para a elaboração 

desta obra, que celebra os oitenta anos do eminente professor Ives Gandra, e 

que muito apropriadamente destaca seu aspecto de humanista, fui incumbido de 

proferir uma pequena saudação ao nosso homenageado. 

    Trata-se de tarefa ao mesmo tempo simples, e complexa. 

Simples, dadas as muitas qualidades do professor Ives, fáceis de serem 

destacadas e realçadas; porém complexa, devido ao fato de que tudo que 

poderia ter sido dito sobre o eminente professor já o foi, nas inúmeras – e 

merecidas – homenagens que recebeu e recebe, ao longo de sua profícua 

carreira. 

    Mas, ciente de antemão desse desafio paradoxal, só me 

resta tentar desincumbir-me do encargo, o que procurarei fazer de forma 

bastante singela, como convém à personalidade humilde e despojada de nosso 

querido homenageado desta noite.  

    Ives Gandra da Silva Martins tem suas origens mais remotas 

em Portugal, na cidade de Braga, de onde veio seu pai, José da Silva Martins, 

representante de empresa francesa de perfumaria, e que conheceu na cidade 

de Ribeirão Preto sua mãe, Alay Gandra Martins, constituindo família cujos filhos 

se destacaram em seus respectivos campos de atuação: o empresário José 

Paulo e os pianistas José Eduardo e João Carlos Martins. Casado desde 1958 

com sua amada RUTH VIDAL DA SILVA MARTINS, a quem sempre se refere 

como musa inspiradora de toda uma vida, é pai de seis filhos e avô de 7 netos, 

sendo a Danielinha sua especial dileção.  

    Advogado tributarista, escritor, professor e poeta, nem todos 

sabem que também é faixa preta de karatê, que introduziu no Brasil, além de ter 

sido boxeador e piloto de avião, em personalidade bastante eclética. Presidente 

do Centro de Extensão Universitária, professor emérito das Universidades 

Mackenzie, Paulista e da Escola de Comando do Estado Maior do Exército.  

    Membro de diversas academias, dentre as quais a Academia 

Paulista de Letras, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da Ordem dos 



Advogados, secção de São Paulo, conselheiro vitalício do São Paulo Futebol 

Clube e ex-presidente do Conselho Consultivo desse clube. 

    Formado pela Faculdade de Direito do Largo do São 

Francisco em 1959 e doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, da qual foi professor Titular de Direito Econômico e de Direito 

Constitucional, atividade docente essa, aliás, que desenvolveu em inúmeras 

outras faculdades de direito.  

    Se fosse aqui enumerar todos os prêmios que Sua 

Excelência recebeu no transcorrer de sua notável trajetória, esta cerimônia 

adentraria madrugada afora, pois foram inúmeros; por isso, destaco apenas 

alguns deles: Colar do Mérito Judiciário dos Tribunais de Justiça dos Estados de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, Medalha Anchieta da Câmara Municipal de São 

Paulo, Medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da 

Magistratura e da Ordem do Mérito Militar do Exército Brasileiro.  

    Tampouco teria eu condições de discorrer sobre sua 

fecunda carreira como doutrinador, pois é autor de mais de 40 livros, 

individualmente, além de cerca de 150, em co-autoria, e outros 800 estudos 

sobre assuntos diversos, como direito, filosofia, história, literatura e música, 

traduzidos em uma dezena de línguas, em diversos países. 

    Como seria natural, para um grande jurista como é Ives 

Gandra, a maioria dessas obras discorre sobre variados aspectos do direito, 

ciência a cujo estudo ele tem se dedicado ao longo de sua vida profissional, e o 

que fez com que se tornasse um dos nomes mais respeitados do mundo jurídico 

nacional.  

    Mas, o que merece destaque, dentre essa profícua produção 

literária, são as poesias escritas pelo Professor Ives, a revelar sua rara 

sensibilidade, por detrás do austero profissional da advocacia. Devo, então, fazer 

alusão ao “Livro de Ruth”, coletânea que engloba dezenas de poemas escritos 

ao longo de sua vida, tendo sempre por inspiração sua amada esposa, que dá 

nome à obra. 

    Apesar do caráter intimista desta cerimônia, não poderia eu 

deixar de realçar que o professor Ives é um homem de convicções fortes, que 

nunca se curvou a modismos, e sempre defendeu, com galhardia e erudição, 

sua fé cristã, recebida de sua esposa e reforçada pelos ensinamentos de S. 

Josemaria Escrivá, e as posições que entende corretas, mas sem deixar de 

respeitar eventuais opiniões em contrário, como é próprio de seu caráter e 

cavalheirismo.  

    Como todos os senhores bem sabem, Ives Gandra da Silva 

Martins é um ser multifacetado: advogado, jurista, escritor, doutrinador, poeta, 



professor. Difícil discorrer sobre todas essas facetas de sua personalidade, pois 

ficaríamos aqui horas falando e não esgotaríamos o tema.  

    Por isso, optei, para encerrar, por escolher aquele de seus 

atributos que lhe é mais caro, por ser, acredito eu, o traço mais marcante da 

personalidade do homenageado, aquele que mais deixa transparecer seu 

caráter de grande humanista que é: o de professor!    

     Sempre que tem oportunidade, Sua Excelência reitera que, 

dentre todos os qualificativos que se lhe podem atribuir – e que no seu caso 

particular, são inúmeros – nada lhe sensibiliza mais que o título de professor. 

     Por isso, destaco sua incontida emoção quando recebeu, no 

ano de 2007, o Prêmio de Guerreiro da Educação, o mais importante Prêmio de 

Educação no Brasil e que é concedido anualmente, desde 1997, pelo Centro de 

Integração Empresa-Escola, àqueles que se notabilizaram pela dedicação de 

uma vida à docência.   

    E se permite, meu caro Ives, transcrevo aqui a lição que, ao 

agradecer o recebimento do mais importante dos prêmios que um educador pode 

receber no Brasil, Vossa Excelência proferiu, herdada que foi, de seu saudoso 

pai: “(...) todos nós fomos programados na vida ‘para não desistir’ e temos que 

batalhar sempre nos momentos bons ou maus, objetivando fazer o mundo 

melhor, mesmo que tudo sinalize em contrário e as circunstâncias e o ambiente 

privilegiem vícios e defeitos que ganham ares de ‘politicamente correto’, os quais 

perfilam na sociedade atual, em permanente conflito”. 

      Tenha certeza, meu caro professor, de que as lições que 

continuamente recebemos de Vossa Excelência, discípulos permanentes que 

somos de seus ensinamentos, servem como fonte de inspiração para que 

tentemos fazer desse, um mundo melhor e que certamente a lição recebida de 

seu saudoso pai foi muito bem assimilada e brilhantemente transmitida à sua 

legião de alunos, amigos e admiradores.       

   Assim, possa essa obra coletiva que hoje estamos a lançar, 

em comemoração aos seus oitenta anos de vida, servir como um preito de 

homenagem a esse extraordinário ser humano e professor de todos nós, Ives 

Gandra da Silva Martins. 

    Muito obrigado a todos.  


