
KIYOSHI HARADA 

 

A condecoração e os principais fatos meritórios indicados pelo Japão 

Honraria conferida: Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Laço. 

Ex-Professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário; Membro Nato do 

Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de 

Assistência Social 

 

Durante longos anos, promoveu atividades dentro da área do Direito de 

forma ampla, contribuindo para a promoção do intercâmbio acadêmico do 

Direito entre o Japão e o Brasil.  

Ainda, na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência 

Social (Bunkyo), utilizando-se de seus conhecimentos específicos da área 

jurídica, dedicou-se para a resolução de problemas da entidade, como a 

reforma estatuária.  

Além disso, editou e publicou a obra “O Nikkei do Brasil”, que reúne 

sistematicamente a história do nikkei em língua portuguesa, além de 

promover concursos de monografia sobre a imigração japonesa e a 

comunidade nikkei para as jovens gerações com o objetivo de buscar suas 

raízes, contribuindo grandemente para a herança do legado da 

comunidade nipo-brasileira para as próximas gerações. 

 

Saudação de Harada: sozinho, ninguém alcança seus objetivos  

O jurista Kiyoshi Harada, após ressaltar a “gratidão ao governo japonês”, 

conclamou: “sabemos, todos nós, que ninguém consegue alcançar o seu 

objetivo sem a ajuda das pessoas que nos cercam”. 

Por isso, continua, “quero agradecer, nesta noite, as pessoas que 

contribuíram para que eu pudesse galgar os elevados postos da hierarquia 

no exercício da profissão e buscar também a ascensão social no meio da 

comunidade nipo-brasileira”. 

“Assim, quero agradecer sobretudo a minha esposa Felícia, companheira 

inseparável de todos os momentos. Aos meus filhos Marcelo e Maristela, a 

minha nora e genro, e meus queridíssimos netos Felipe, Luiz, Melissa e 

Mario que, com seus sorrisos encantadores, nos animam a continuar”. 

“Quero agradecer também os companheiros de várias jornadas: do Instituto 

dos Advogados de São Paulo, a mais velha instituição jurídica deste país, 

Ordem dos Advogados do Brasil, membros do Conselho Superior de 

Direito da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, Conselho 



Superior de Estudos Jurídicos e Legislativos da Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo”. 

“Quero agradecer, especialmente, os meus companheiros da Associação 

Latino-Americana de Ex-Bolsistas do Ministério de Negócios Estrangeiros 

do Japão que tive a honra de presidir por dois anos. E um agradecimento 

especial também aos companheiros ex-bolsistas do Brasil com os quais 

tenho uma amizade profunda, com os quais convivemos quase que 

semanalmente”. 

“Enfim, quero estender a todos os meus agradecimentos a todos aqueles 

que, direta ou indiretamente, contribuíram para meu aprimoramento 

profissional para a condução da minha ascensão na escala social, inclusive, 

criando condições para que pudesse prestar alguns serviços à comunidade 

nipo-brasileira, que, creio que, tenha sido o grande responsável pelo fato de 

eu estar sendo condecorado com a Ordem do Sol Nascente, uma 

condecoração tão dignificante e honrosa para mim”. 

 


