
 

 

Biografia  

Professor renomado da Universidade de Leiden, da Faculdade de 
Direito da Universidade de Nova York e conselheiro acadêmico na 
Universidade de Hiroshima, Hisashi Owada começou seus estudos 
em 1955 na universidade de Tóquio e continuou sua carreira em 
países como Inglaterra, Índia e Holanda. Natural de Niigata no 
Japão, Owada já foi desde Embaixador do Japão junto as Nações 
Unidas (ONU) e presidente do Conselho de Segurança até 
Conselheiro Sênior do Presidente do Banco Mundial. Sua influência 
no cenário internacional favoreceu sua ocupação como presidente 
do Instituto Japonês de Relações Internacionais de 1999 a 2003. Hoje 
com 84 anos, ocupa diversas funções como membro e presidente de 
órgãos do Direito Internacional, e é membro do Tribunal 
Permanente de Arbitragem. Com carreira dedicada à área 
acadêmica e à diplomacia, é autor de diversas publicações sobre o 
Direito Internacional e Organizações Internacionais.  

Hisashi Owada serve à Corte Internacional de Justiça desde 2003, 
primeiramente como juiz por dois mandatos e em 2009 assumiu a 
posição de primeiro presidente japonês da CIJ por três anos. Sua 
carreira começou no Ministério de Relações Exteriores do Japão em 
1955 e através de seu posto foi enviado a Trinity College em 
Cambridge, Inglaterra para iniciar seus estudos em Direito e mais 
tarde um doutorado em Filosofia. Em 1968 ele ocupou seu primeiro 
posto estrangeiro, como o secretário da missão permanente do 
Japão nas Nações Unidas e sempre defendeu e representou seu país 
como determinante no ambiente internacional e por isso merecia 
respeito dos países ocidentais principalmente na relação Japão e 
Estados Unidos. De pulso pacífico, é defensor da cooperação 
regional o que influenciou principalmente seu posicionamento na CIJ 
ao participar de casos como a disputa territorial entre a Malásia e 
Singapura pela soberania das ilhas Pedra Branca, Middle Rocks e 
South Ledge ou a disputa entre Argentina e Uruguai frente a 
construção de fábricas de celulose no rio Uruguai.  

 

 

Seu posicionamento humanitário vai além dos julgamentos 
na CIJ. Owada é membro da Iniciativa de Ameaça Nuclear, 
criada em 2001 com o objetivo de lutar contra a proliferação 
de armas nucleares e da Fundação das Nações Unidas (UNF) 
que desde 1998 existe com o objetivo de arrecadação de 
fundos para sustentar as ações da ONU. Devido a esses 
trabalhos, ao longo de sua carreira foi nomeado em diferentes 
prêmios, sendo os mais importantes o Prêmio Humanitário de 
Direito Internacional da Universidade de Cambridge, o 
primeiro Grau da Ordem do Al-Istiqlal do Reino Hachemita da 
Jordânia em 1990 e a Cruz de Ordem de Mérito da República 
Federal da Alemanha em 1994. 
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