
 

 

Biografia  

O juiz James Richard Crawford é australiano, nascido na cidade 
de Adelaide em 1948. Tornou-se um juiz da Corte Internacional 
de Justiça (CIJ) em 2015 e portanto seu mandato vai até 2024. 
Possui uma formação acadêmica em Inglês, em história da 
política e em Direito, tendo se graduado em 1971 pela 
Universidade de Adelaide e se tornado doutor em Direito pela 
Universidade de Cambridge. Atuou como advogado em cortes 
de seu país inclusive na Suprema Corte. Além disso, já atuou 
também como professor e pesquisador, consolidando uma 
extensa e rica carreira acadêmica, tendo lecionado e pesquisado 
na área do Direito e do Direito Internacional Público em diversas 
universidades. Já atuou em instituições internacionais 
representando seu país, como na UNESCO e como membro da 
Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas (ONU). 
Ademais, Crawford faz parte de diversas associações 
internacionais como da Academia de Haia de Direito 
Internacional. 

Richard já escreveu diversos livros sobre as mais diversas áreas 
do Direito Internacional, o que fez dele um grande conhecedor 
de várias especificidades e especialidades. Já abordou em seus 
livros questões como: a criação dos Estados no Direito 
Internacional, questões referentes ao Direito Marítimo e aos 
Direitos Humanos. Além disso, o juiz já atuou como editor e 
coeditor de diversos periódicos científicos, tendo também 
escrito inúmeros artigos. Pode-se dizer, sobretudo, que o juiz 
tem interesse por questões que envolvem a natureza dos 
Estados como atores do Direito Internacional e, principalmente, 
a responsabilidade que os mesmo têm, perante este Direito, ou 
seja, a necessidade que os Estados têm de respeitar o Direito 
Internacional e as Cortes que os mesmos acionarem. 

 

 

 

 

Desse modo, ao longo de sua carreira Crawford se concretizou 
como um excelente acadêmico e jurista, tendo construído uma 
longa carreira em cortes e tribunais, o que lhe garantiu experiência 
e bagagem para lidar com os mais diversos assuntos. O juiz tende 
sempre, ao dar o seu posicionamento nos casos em que participa 
ser bastante fiel ao Direito Internacional Costumeiro, ou seja, 
aplicar aquilo que é tradicionalmente aplicado pelo Direito em 
casos passados no caso atual. Além disso, devido suas 
especializações citadas ele preza muito pela CIJ em si, e, portanto, 
pelos seus vereditos, visto que ele acredita que os Estados devem 
ser responsabilizados pelos seus atos no ambiente internacional e 
por isso punidos, de alguma maneira, quando fugirem do que era 
pra ser seu comportamento esperado. 
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