
 

 

Biografia  

O britânico Christopher Greenwood nasceu na cidade de 
Wellingborough e com 62 anos é um dos maiores nomes do 
Direito Internacional Público. Começou sua carreira acadêmica 
no Direito em 1976 na Universidade de Cambridge, primeiro 
como estudante e depois como pesquisador. Foi professor de 
Direito Internacional na London School of Economics até ser 
admitido como juiz na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 
2009.  

Seu processo de admissão na CIJ foi um dos mais rigorosos 
devido a seu histórico de casos resolvidos para o governo que 
mudou o rumo de assuntos chaves nos últimos tempos. Um dos 
mais importantes foi seu serviço prestado em 2003 de 
preparação de documentos relacionados a invasão britânica no 
Iraque, em que seu parecer jurídico foi sancionado pelo 
Conselho de Segurança da ONU. Seu parecer diante do caso se 
voltava em saber se o Reino Unido acreditava que o Iraque 
possuía armas de destruição que poderiam ser lançadas em um 
curto período de tempo, e por isso foi nomeado pela mídia da 
época como “the War QC”. Greenwood representa uma minoria 
na CIJ por ser advogado, sendo que, a maioria dos outros juízes 
são embaixadores, funcionários públicos ou acadêmicos.  

Esse diferencial o tornou conselheiro na CIJ em casos que 
envolviam segurança internacional e principalmente uso da 
força em conflitos armados. Devido a seu posicionamento 
centrado também faz parte do Centro Internacional para a 
Arbitragem de Disputas sobre Investimentos além de ter 
passado a atuar como arbítrio em convenções da ONU, como, 
por exemplo, a Convenção sobre os Direitos dos Mares.  

 

 

 

 

Autor de diversas publicações sobre Direito Internacional e conflitos 
armados, o advogado também conquistou postos de conselheiro no 
Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Corte de Justiça das 
Comunidades Europeias, Tribunal Penal Internacional para Ex-
Yugoslávia e outros tribunais arbitrários internacionais. Sua 
capacitação ainda gera conclusões na mídia e em 2007 foi divulgada 
a informação que Greenwood havia servido o Departamento 
Canadense de Defesa Nacional para uma opinião sobre a 
responsabilidade do Canadá para com os prisioneiros apreendidos 
no Afeganistão. No entanto, a presença de um formador de opinião 
na CIJ pode representar um novo papel nas resoluções de casos 
dentro da corte.  
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