
MASATO NINOMIYA 

 

A condecoração e os principais fatos meritórios indicados pelo Japão 

Honraria conferida: Ordem do Tesouro Sagrado, Raios de Ouro com 

Laço. 

Professor Doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; 

Presidente do Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior – 

CIATE 

 

Como Professor da Faculdade de Direito e da Faculdade de Filosofia 

Letras e Ciências Humanas da USP, ao longo dos anos, realizou cursos 

relacionados ao Japão e lecionou como professor visitante em diversas 

universidades japonesas, contribuindo para a promoção da compreensão 

mútua, envidando esforços para o firmamento de convênios de 

intercâmbios acadêmicos entre universidades dos dois países.  

Ainda, para auxiliar na resolução de vários problemas relacionados ao 

trabalho no Japão, fundou o Centro de Informação e Apoio ao 

Trabalhador no Exterior (CIATE), tendo ocupado a presidência desde 

então por 27 anos, dedicando-se ao apoio a trabalhadores que vão ao 

Japão e também aos retornados ao Brasil.  

Além disso, por diversas ocasiões, atuou como tradutor-intérprete da parte 

brasileira para negociações diplomáticas entre o Japão e o Brasil, visitas 

de altas autoridades e de membros da Família Imperial, contribuindo, 

grandemente, para a promoção da compreensão mútua e o fortalecimento 

das relações entre os dois países. 

 

Saudação do Professor Doutor Ninomiya: “tudo que sou devo aos 

outros” 

Dr. Ninomiya, o único homenageado como “condecorado japonês”, 

escolheu como traje a beca usada em cerimoniais. Diante da plateia, fez 

uma emocionada saudação: 

“Sou grato ao Brasil por ter me possibilitado alcançar a minha formação. 

Sou grato ao governo japonês por ter me concedido a bolsa de estudos 

durante 10 anos que me permitiu obter o título de mestre e doutor em 

Direito e me possibilitou, mais tarde, ao retornar ao Brasil, prestar concurso 

na Faculdade de Direito do Largo São Francisco onde leciono há 36 anos. 

Sou grato à minha Faculdade de Direito, na Universidade de Tokyo, onde 

estudei e a todas as faculdades onde lecionei e leciono, porque lecionando 

aprendi mais. 



Se estou sendo homenageado por causa do intercâmbio Brasil-Japão, 

preciso agradecer também a outras pessoas que me ajudaram 

principalmente aqui, no Bunkyo, no Museu Histórico da Imigração 

Japonesa e também no CIATE onde presido há quase 28 anos. Sozinho, 

jamais teria conseguido fazer alguma coisa. 

Sou muito grato à minha família, principalmente a minha esposa Sonia, e 

também a dois dos meus três filhos aqui presentes. Agradecido porque se 

pude trabalhar para a comunidade, fui um grande ausente em minha casa. 

Mas, graças à minha esposa, Dona Sonia, os meus filhos foram criados e 

ainda cuidou da minha mãe durante 17 anos. 

Enfim, tudo que sou devo aos outros. Devo ao Brasil, devo ao Japão, devo 

à Faculdade de Direito da USP que me treinou na oratória, me treinou na 

elaboração de textos, se fui interprete, se fui tradutor, devo às escolas onde 

estudei. 

Fui agraciado com esta condecoração, creio que, aqui mesmo, havia 

pessoas que mereciam mais do que eu, mas com toda humildade, recebo 

emocionado esta condecoração, agradecido a todos, a todos os meus 

familiares, aos meus amigos presentes. Muito obrigado.” 

 


