
 

 

Biografia  

A juíza Joan E. Donoghue é estadunidense, nascida Yonkers, 
Nova York em 1956, e é membro da Corte Internacional de 
Justiça (CIJ) desde setembro de 2010, sendo reeleita em 
Fevereiro de 2015 com mandato até 2024. Ao longo de sua 
história se concretizou como uma renomada jurista, tendo se 
graduado em Direito pela Boalt Hall School of Law, na 
Universidade da Califórnia. Foi consultora em todos os aspectos 
do Direito Internacional para a secretária de Estado Clinton e 
para o presidente Obama. Foi também consultora no 
desenvolvimento do Direito Humanitário Internacional e direito 
dos Direitos Humanos.  Além disso, a juíza, foi supervisora da 
defesa dos Estados Unidos no processo de arbitragem entre 
investidores entre Irã e Estados Unidos e do Acordo de Livre 
Comércio da América do Norte (NAFTA). 

Possui uma vasta experiência com a consultoria de políticas 
incluindo as internacionais, sendo esta uma área de recorrentes 
trabalhos principalmente no que tange a condução político 
estadunidense. No que tange suas publicações acadêmicas a 
juíza possui um forte apreço pelo Direito Internacional como 
tema central, bem como as questões ambientais e a soberania 
dos Estados. Portanto, ela tende a prezar enormemente pelo 
asseguramento do Direito, da soberania, dos interesses 
nacionais e as questões ambientais. Além disso, outro 
importante feito foi sua participação como Chefe da Delegação 
dos Estados Unidos nas negociações bilaterais de reivindicações 
com o Iraque, o que demonstra sua capacidade de 
entendimento sobre questões relacionadas a negociações e 
consequentemente tratados. 

 

 

 

 

 

Por fim, pode-se dizer que a juíza Joan E. Donoghue buscou ao 
longo de seus Votos nas Cortes em que exerceu sua profissão 
construir um Direito Internacional com um caráter que valorize o 
próprio Direito. Portanto, ao Votar ela tende a relacionar questões 
das mais variadas com o Direito, a soberania e os interesses dos 
respectivos Estados envolvidos. 
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