
 

 

Biografia  

O juiz Patrick Lipton Robinson é jamaicano e nasceu em 1944. É 
membro da Corte Internacional de Justiça (CIJ) desde 2015 e seu 
mandato vai até 2024. Graduou-se pela University of West 
Indies em Inglês, Latim e Ciências econômicas em 1964 e em 
Direito pela Middle Temple. Logo em seguida tornou-se 
professor de Inglês. Feito isto, ele passou a trabalhar para o 
governo de seu país, a Jamaica, onde atuou por mais de três 
décadas. Atuou como advogado da Coroa no Escritório do 
Diretor do Ministério Público de 1968 a 1971. No ano 
subsequente, ele atuou como conselheiro legal do Ministério de 
Relações Exteriores de seu país. Depois disso, dentre outros 
cargos, foi diretor do setor de Direito Internacional do governo 
da Jamaica. Construiu uma longa experiência nas Nações Unidas 
(ONU), sendo que, atuou por 26 anos como representante da 
Jamaica no sexto comitê da Assembleia Geral. Ele atuou em 
diversos cargos de liderança dentro deste comitê, tendo, por 
exemplo, contribuído para a definição de agressão para o Direito 
Internacional e a construção do projeto de estatuto de um 
Tribunal Penal Internacional. 

Ademais, entre os anos de 1981 e 1998 ele liderou as delegações 
de seu país na ONU para a negociação de tratados sobre vários 
assuntos, o que lhe garantiu grande experiência com a definição 
de tratados e a execução dos mesmo. Dentre os assuntos 
abordados, inclui-se questões de extradição, delimitação 
marítima, assistência jurídica mútua, e promoção e proteção de 
investimentos. Pode-se ressaltar aqui, sua experiência com a 
questão dos investimentos internacionais, experiência que 
certamente contribuirá para a construção de seu Voto no caso 
do Irã v. Estados Unidos, sendo que, além disso, pode-se dizer 
que uma de suas especialidades principais são os Tratados 
Internacionais. Dessa maneira, ele tende a preservar e assegurar 
uma boa interpretação dos mesmos. 

 

 

Ao longo de sua carreira se tornou um membro de inúmeros 
órgãos internacionais o que certamente contribuiu para sua 
indicação como juiz da CIJ. Foi membro da Comissão 
interamericana de Direitos Humanos de 1988 a 1995, tendo 
contribuído para construção de um corpo jurídico nesta área. Foi 
também membro da Comissão Internacional de Direito entre 1991 
e 1996 onde trabalhou novamente na elaboração de um estatuto 
para a Corte Criminal Internacional. Atuou também na Comissão 
de justiça e verdade do Haiti, e serviu como membro do comitê de 
bioética da UNESCO. Ademais, serviu seu país, representando-o 
internacionalmente em diversas ocasiões em vários órgãos 
internacionais e atuou em outras cortes como o Tribunal Criminal 
Internacional. 
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