
 

 

Biografia  

O juiz Antônio Augusto Cançado Trindade é brasileiro, nascido 
em Belo Horizonte, Minas Gerais em 1947, e é membro da Corte 
desde Fevereiro de 2009 com mandato até 2018.  Ao longo de 
sua história se concretizou como um renomado jurista, tendo se 
graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais 
em 1969, e se tornado PhD. em Direito Internacional em 1977 
pela Universidade de Cambridge com a tese Developments in the 
Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law que foi 
consagrada com o prêmio York Prize. Foi professor de Direito 
Internacional Público na Universidade de Brasília e no Instituto 
Rio Branco além de em diversas outras instituições como 
conferencista e professor convidado. Foi também consultor 
jurídico do Ministério de Relações exteriores de seu país de 1985 
a 1990. 

Possui uma vasta experiência com Direitos Humanos, sendo esta 
talvez sua principal área de conhecimento e especialização, uma 
vez que foi presidente e juiz da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, e, por este motivo, então, sempre ele tende a prezar 
enormemente pelo asseguramento e preservação deste direito. 
Além disso, outro importante feito foi sua participação como 
Chefe Adjunto da Delegação do Brasil na Conferência das 
Nações Unidas sobre o Direito dos Tratados entre Estados e 
Organizações Internacionais em Viena em 1986, o que 
demonstra sua capacidade de entendimento sobre questões 
relacionadas a Tratados e a importância dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

Escreveu 52 livros, diversos artigos e publicações, que foram feitos 
em diversos idiomas e publicados em vários países ao longo de sua 
trajetória, tendo se tornado membro da Academia Brasileira de 
letras jurídicas. Por fim, pode-se dizer que o juiz Cançado Trindade 
buscou construir ao longo de seus Votos nas Cortes em que 
exerceu sua profissão um Direito Internacional com um caráter 
humanizado. Portanto, ao Votar ele tende a relacionar questões 
das mais variadas com os Direitos Humanos, mesmo para questões 
que em um primeiro olhar nada pareçam se relacionar com esta 
temática, como por exemplo, nada da abordagem tradicional do 
Direito Internacional sobre questões relacionadas a território toca 
na questão dos direitos humanos, mas para o juiz esta conexão não 
só existe como é necessária para a humanização do Direito 
Internacional. 
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