
 

 

Biografia  

O juiz Giorgio Gaja é de nacionalidade italiana, nascido em 
Lucerne, Suíça em 1939, e é membro da Corte Internacional de 
Justiça (CIJ) desde Fevereiro de 2012 com mandato até 2021.  Ao 
longo de sua história se concretizou como um renomado jurista, 
tendo se graduado em Direito pela Universidade de Roma em 
1960. Tendo obtido posteriormente licença para a docência em 
Direito internacional e sendo condecorado com Honorary 
Doctor of Law, pela Dickinson Law School (1985). Foi professor 
de Direito Internacional na Universidade de Florença, tendo 
além disso também sido cônsul para o governo italiano antes de 
entrar na CIJ. 

Possui uma vasta experiência com Direito Internacional, uma 
vez que além de sua vasta participação na CIJ quanto a esse 
assunto e sua docência em variadas instituições de ensino 
superior o juiz também possui múltiplos artigos acerca do 
assunto como "Princípio Geral do Direito (Direito 
Internacional)”, Enciclopedia del diritto, Vol. XXXV, 1986 e “O 
esgotamento dos recursos internos no Direito Internacional”, de 
1967. Portanto Giorgio tende a prezar pela ideia e pelo próprio 
Direito Internacional, bem como demonstra apreço a 
recorrência à Corte por parte dos Estados. Além disso, ele 
também possui publicações relativas à tratados como "Reservas 
aos Tratados e aos Novos Estados Independentes", de 1975, e 
"Uma Nova Forma de Apresentar Observações sobre a 
Construção de Tratados Multilaterais à CIJ". Esta e outras 
publicações demonstram sua capacidade de entendimento 
sobre questões relacionadas a Tratados mas também um pouco 
de sua visão critica relativa aos mesmos. 

 

 

 

 

 

Por fim, pode-se dizer que o juiz Giorgio Gaja buscou ao longo de 
seus Votos nas Cortes em que participou, exercer um reflexo de sua 
construção ao longa da sua carreira, votando mediante um apreço 
ao Direito Internacional mas ao mesmo tempo revisando-o e 
aberto a inovações. Portanto, ao Votar ele tende a valorizar o 
próprio Direito Internacional e a Justiça da Corte ao mesmo tempo 
que tenta olhar para os interesses dos atores em questão, suas 
negociações e os interesses comunitários de modo a não deixar de, 
em seu voto, analisar uma perspectiva multifacetária. 
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