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REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO E INFRAESTRUTURA (RDAI) - A1
primeira pergunta é a mais pessoal. Conte-nos um pouco sobre a escolha do Direito. E
pela Advocacia Pública e depois Privada. E pela docência. Como o senhor vê o exercício
da advocacia pública, da privada e da atividade docente?
TOSHIO MUKAI-Olha, eu sou da região de Suzana, Mogi das Cruzes, onde eu nasci e cresci.Joguei futebol , uma série de coisas .. . Depois eu vim para São Paulo para fazer o
colégio, naquela época tinha o científico e o clássico. Naquela época, 1955, 56, 5 7, eu fiz
o colégio Presidente Roosevelt, que , naquela época, era o segundo melhor colégio de São
Paulo, o primeiro era o Bandeirantes, e até hoje. Aí eu comecei a estudar aqui, e depois
eu fui para o Rio de janeiro, morar com as minhas irmãs, trabalhei em Banco, e fui chefe
do escritório de marcas e patentes aqui de São Paulo lá no Rio. Aí tive contato com o Direito pela primeira vez, porque precisava ver a questão do Código de Propriedade Industrial, eu estudei, tinha que fazer razões ... Aí eu comecei a pensar, naquela época: "Já que
estou mexendo com Direito, então vou fazer Direito". E me candidatei, lá no vestibular,
passei, e fiz a Faculdade de Direito no Rio de janeiro, que naquela época se chamava Estado da Guanabara; o Governador era o Carlos Lacerda, que eu considero o maior político que o Brasil já conheceu, e o maior administrador público que o Brasil já conheceu.
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