
XV ENCONTRO INTERNACIONAL DE JURISTAS EM MILÃO ( ITÁLIA)

divulgação

Um dos mais renoma-
dos juristas do país, 
Kiyoshi Harada será 

patrono do 15º Encontro In-
ternacional de Juristas, que 
será realizado em Milão (Itá-
lia), entre os dias 25 e 30 deste 
mês, na Universidade de Mi-
lão, em homenagem a Cesare 
Beccaria, principal represen-
tante do iluminismo penal do 
século XVIII e que forneceu 
as bases do Direito Penal com 
a sua obra “Dos delitos e das 
Penas”. O evento será presi-
dido pelo professor Léo Da 
Silva Alves, que é também o 
organizador do XV Encon-
tro, juntamente com o jurista 
e político italiano Gianpiero 
Samori. Na ocasião, será ho-
menageado o jurista Kiyoshi 
Harada, que foi nominado 
como patrono desse tradicio-
nal Encontro de Juristas inter-
nacionais.

De acordo com a carta, 
encaminhada no último dia 2 
ao jurista pelo cordenador do 
evento, a indicação do nome 
de Kiyoshi Harada foi “aco-
lhido por unanimidade pelos 
organizadores da Itália, Espa-
nha e Brasil”. “É significativo 
o fato de, pela primeira vez, a 
indicação recair em conside-
ração a jurista brasileiro. Ao 
cumprimentarmos pelo reco-
nhecimento internacional da 
produção científica, informa-
mos que a homenagem se dará 
na sessão de abertura e ficará 
registrada no livro ‘Juristas do 
Mundo’, publicação oficial do 
evento”, destacaLéo da Silva 
Alves.

Realizado pela Rede Inter-
nacional de Excelência Jurí-
dica – grupo que reúne juristas 
da América do Sul, Europa e 
África unidos pela ética, a ci-
ência e os princípios gerais do 
Direito, o Encontro tem como 
objetivo promover o inter-
câmbio com juristas, autorida-
des da Administração Pública, 
políticos e Poder Judiciário 
para conhecer peculiaridades 
do sistema italiano nessas áre-
as de interesse; além de um 
maior conhecimento da vida e 
obra de Cesare Beccaria, que 
plantou as raízes do Direito 
Penal moderno.

Kiyoshi Harada, que rece-
beu inúmeras mensagens de 
congratulações pela homen-
magem - entre elas do presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf; 

do cônsul Jiro Takamoto; da 
empresária Chieko Aoki; do 
desembargador Euclides de 
Oliveira; do deputado esta-
dual Hélio Nishimoto e do 
diretor do Grupo IOB, Cristia-
no Basaglia, abordará o tema 
versando sobre “A evolução 
legislativa dos crimes tributá-
rios”.

Quem é Kiyoshi Harada – 
Com mais de 50 anos de ex-

periência, Kiyo-
shi Harada é um 
dos nomes mais 
conceituados em 
Direito Tributário 
e Direito Finan-
ceiro na América 
Latina. É au-
tor de inúmeras 
obras jurídicas e 
professor de Di-
reito Administra-
tivo, Tributário 
e Financeiro em 
diversas institui-
ções de ensino 
superior. Espe-
cialista em Di-
reito Tributário 
e Ciência das 
Finanças e Mes-
tre em Processo 
Civil, é membro 
da Academia 
Paulista de Letras 

Jurídicas, da Academia Brasi-
leira de Direito Tributária e da 
Academia Paulista de Direito, 
além de ex-Procurador-Chefe 
da Consultoria Jurídica do 
Município de São Paulo.

Bacharel em Direito pela 
Fadusp, em 1967, especia-
lista em Direito Tributário, em 
1968, e em Ciência das Finan-
ças, em 1969 – ambas pela Fa-
dusp – Kiyoshi Harada tam-
bém ocupa cargos de destaque 

na comunidade nikkei, con-
tribuindo significativamente 
para o estreitamento dos laços 
de amizade entre o Brasil e o 
Japão. Ex-presidente do Con-
selho Deliberativo do Bun-
kyo, coordenou, com a cola-
boração de 24 autores, o livro 
60 Anos de Bunkyo: passado, 
presente e futuro, primeiro li-
vro em português sobre a prin-
cipal entidade nikkei.

Coordendou também a 
obra coletiva “Intercâmbio 
Cultural Brasil-Japão” com 
a participação de 57 autores, 
entre eles intelectuais paulis-
tanos e líderes da comunidade 
nipo-brasileira. Em meados 
de 2018 lançará a 4ª edição da 
obra coletiva por ele coorde-
nada intitulada “O Nikkei no 
Brasil”.

Como vice-presidente da 
Associação Latino-Americana 
de Ex-Bolsistas do Gaimusho, 
coordenou a obra coletiva  “21 
Anos Consecutivos da Asso-
ciação Latino-Americana de 
Ex-Bolsistas de Gaimusho”, 
cujo lançamento, no dia 14 de 
dezembro do ano passado, no 
Museu Histórico da Imigração 
Japonesa no Brasil, contou 
com a presença do embaixa-
dor do Japão no Brasil, Akira 
Yamada.

(Aldo Shiguti)

Homenageado, Kiyoshi Harada 
palestrará no 15º Encontro 
Internacional de Juristas

Kiyoshi Harada, que será homenageado no 15º Encontro internacional de Juristas
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