
 

 

Biografia  

A juíza  Julia Sebutinde é ugandesa, nascida em Entebbe, 
Uganda em 1954, ela é membro da Corte desde fevereiro de 
2012 com mandato até 2021. Ao longo de sua história se 
concretizou como uma renomada jurista, tendo se graduado 
como bacharel em Direito pela Makerere University, Uganda em 
1977, e se tornado doutora com méritos em Direito pela 
University of Edinburgh, do Reino Unido, por seu trabalho 
renomado no campo dos Direitos Humanos. Foi embaixadora da 
boa vontade nas Nações Unidas (ONU) para United Nations 
Population Fund (UNFPA), e é membro da Associação 
Internacional  de Mulheres Juízas. 

Possui uma vasta experiência com Direitos Humanos, tendo um 
apreço especial pelos direitos das mulheres e pela promoção da 
paz. A juíza foi a representante de seu país na abertura da 
Década das Mulheres  das Nações Unidas em Addis Ababa, 
Etiópia (1975). Além disso, possui publicações diversas como 
“Security Sector Reform: Transitional Justice Instruments: A 
Chance for Women”, que aborda questões de segurança 
relacionando a situação da mulher. Ademais, trabalhou com 
recrutamento e treinamento no programa da ONU International 
Civilian Peace keeping and Peace building Training Programme. 
Portanto, ela tende a prezar enormemente pelo asseguramento 
e preservação destes direitos, sempre com um foco na questão 
das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

Escreveu ainda, diversos artigos e publicações, que foram feitas em 
diversos idiomas e publicados em vários países ao longo de sua 
trajetória. Por fim, pode-se dizer que através de seus feitos, ao 
longo de sua carreira e publicações, a juíza zela por um direito mais 
humanizado com foco na promoção da paz e direitos humanos, 
com ênfase na igualdade de gênero. Sendo também uma área de 
interesse da juíza o crime internacional e a abordagem do direito 
internacional nesses casos. Portanto, ao Votar, sua tendência é a 
construção de um direito mais humanizado, ainda com uma forte 
perspectiva judicial, tendo assim uma forte influência da temática 
dos Direitos Humanos. 
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