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RESUMO:  

As organizações internacionais se tornaram parte integrante da comunidade internacional há 

mais de um século, dado que os Estados enfrentam uma miríade de questões comuns, 

envolvendo saúde, economia, demografia, refugiados e diferendos político, os quais não têm 

condições de resolver de forma isolada. Uma das mais relevantes dessas organizações inter-

estatais é a Organização Mundial da Saúde - OMS, a qual, em épocas de pandemias, como a 

da recente Covid-19, emite recomendações e oferece apoio científico e material aos Estados, 

bem como serve como guia sobre saúde pública a governos e autoridades da saúde em todo o 

mundo. Este artigo pretende examinar de forma sintética suas origens, importância para a 

comunidade internacional e modus operandi, que ficou ainda mais evidente na crise mundial 

provocada pelo Covid-19. 

PALAVRAS-CHAVE: OMS. Pandemia covid-19. Importância para a comunidade 

internacional. 

   

ABSTRACT: 

International organizations have been part and parcel of the international community for over 

a century, as States face a myriad of common issues concerning health, economic, 

demography, refugees and political differences, which they are not able to solve individually. 

One of the most relevant of these inter-state institutions is the World Health Organizations-

WHO, which, in times of pandemics, such as the recent Covid-19, issues recommendations 

 
1 Mestre, Doutor e Livre-Docente em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo-USP; autor de 21 livros e mais de 60 artigos jurídicos sobre Direito Internacional, Processo Civil, Direito 

Empresarial e Direito Administrativo; Advogado internacional baseado em São Paulo, com 40 anos de 

experiência em negócios internacionais. E-mail: jcretellaneto@gmail.com 
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and offer scientific and material support to the States and serve as a public health guidance to 

governments and health officials around the globe. This article seeks to briefly examine its 

origins, its importance to the international community and its modus operandi, which became 

even more evident during the world crisis caused by Covid-19. 

KEYWORDS: WHO. Covid-19 pandemic. Importance for the international community. 

 

 

1. A ATUAL PANDEMIA DO COVID-19 E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE-OMS 

De forma inesperada, a partir de dezembro de 2019, as atenções do mundo se 

voltaram para Wuhan, capital e maior cidade da província de Hubei, na China, que conta com 

mais de 10 milhões de habitantes.  

Um vírus ainda desconhecido, da cepa dos coronavírus, se espalhava desde 

01.12.2019 entre sua população, causando internações e mortes às centenas, e provocando 

pânico no país, obrigando as autoridades a ordenarem um completo e rigoroso isolamento 

(lockdown) da cidade entre 23.01.2020 e o final de abril. 

Na mesma ocasião, ganhou as manchetes das publicações em todo mundo e em 

todas as mídias, a Organização Mundial da Saúde-OMS, com as entrevistas quase diárias de 

seu Diretor Geral, o etíope Thedros Adhanom Ghebreyesus2 e seu Diretor Diretor-Executivo 

do Programa de Emergências em Saúde, o irlandês Michael Joseph Ryan3. 

O vírus foi identificado em 31.12.2019 e denominado SARS-CoV-2 e Covid-

194, e, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde-OMS declarou que se tratava de uma 

pandemia. 

 
2 Eleito em 2017, Adhanom tem Mestrado em Imunologia de Doenças Infecciosas pela Universidade de Londres 

e Doutorado em Saúde Comunitária pela Universidade de Nottingham, ambas no Reino Unido. 
3 Ryan é um ex-cirurgião que se especializou em epidemiologia de doenças infecciosas. 
4 “Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo (serve diretamente para 

a síntese proteica); pertencem ao Grupo IV((+)ssRNA), e à subfamília taxonômica Orthocoronavirinae da 

família Coronaviridae, da ordem Nidovirales” (DE GROOT RJ, BAKER SC, MARIC R, ENJUANES J, 

GORBALENYA AE, HOLMES KV, PERLMAN S, POON L, ROTTIER PJ, TALBOT P, WOO PC, ZIEBUHR 

J (2001). “Family Coronavriridae”. In: AMQ KING, E LEFKOWITZ, MJ ADAMS, EB CARSTENS. Ninth 

Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. [S.I.]: Elsevier, Oxford, pp. 806-828. SARS-

Cov-2 é o nome oficial do vírus que atingiu o mundo em 2019 e pernaneceu atuante por alguns anos. Foi 

escolhido pela OMS para facilitar a identificação em estudos científicos e também a divulgação na imprensa, 

além de evitar confusões com outros vírus da mesma família. Já o SARS-Cov-1 (ou apenas SARS) é o nome 

dado ao “irmão” do SARS-Cov-2, que causou uma epidemia na China em 2002. Em inglês, SARS-Cov-2 

significa "Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2" (Síndrome Respiratória Aguda Grave do 

Coronavírus 2, em tradução livre nossa). COVID-19 é o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus, 

também escolhido pela OMS. Entre outras epidemias causadas por coronavírus pode ser citada a epidemia da 

síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS) em 2012. Os coronavírus foram descobertos em 1964 pela 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 6  NOVA SÉRIE    2020  PRIMAVERA/VERÃO 

63 
 

 

Dentro de pouco tempo, a partir de janeiro de 2020, os noticiários passaram a 

informar várias vezes por dia o número de casos de pessoas infectadas pelo Covid-195, bem 

como de óbitos dele decorrentes na Espanha, na Itália, na França, nos EUA e em outros 

países, até que, em 26.02.2020 foi confirmado o primeiro caso de infecção no Brasil. Não 

tardaria até que acontecesse a primeira morte pela doença no País, o que viria a ocorrer em 

17.03.2020. 

As entrevistas coletivas diárias de dirigentes da OMS passaram a ocupar 

posição de destaque nos noticiários: nelas eram apresentadas estatísticas, os números de 

infectados e de óbitos, os progressos científicos na pesquisa de uma vacina e, muito 

especialmente, suas recomendações para mitigar os efeitos da disseminação do vírus e para 

oferecer tratamento aos infectados. 

Problemas de saúde em larga escala ocorreram em outras épocas, como a Peste 

Negra (Black Death), na Europa entre 1346 e 1353, que causou a morte de 30% a 60% da 

população da época (entre 75 e 200 milhões de pessoas, de um total estimado de 475 

milhões)6. Antes disso, uma epidemia de sarampo, na Grécia, em 430 A.C. foi relatada por 

Tucídides, assim como uma epidemia de peste bubônica em Constantinopla, entre 542-543 

A.D., diversas pestes e epidemias na China, entre 15 A.D. e 1.500 A.D., e uma epidemia de 

sarampo no Japão entre 735-737 A.D.7. 

Há relatos idílicos de chefes maias e incas, dos séculos 15 e 16, de que, antes 

da chegada dos europeus às Américas, seus povos viviam até 150 anos ou mais, e não havia 

registros de doenças epidêmicas, o que atribuíam à sua vida saudável e boa alimentação. 

Contudo, autores nativos ou que viveram nas Américas, e que escreveram nos séculos 16 e 

17, como Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1615), Garcilaso de la Vega (1503-1536), e o 

médico mexicano Martin de la Cruz (1510-1555), relataram a incidência de graves epidemias, 

períodos prolongados de fome e constantes guerras bem antes de 1492. Relatos de 

observadores europeus da mesma época, como os Padres Pablo Joseph de Arriaga (1564-

 
virologista escocesa June Hart Almeida (1930-2007), cientista que se notabilizou por seu pioneirismo no 

desenvolvimento de novos métodos para a visualização e o diagnóstico dos vírus. 
5 Desde o início de fevereiro de 2020, a OMS passou a denominar oficialmente a doença causada pelo 

coronavírus de Covid-19. A sigla é um acrônimo de COrona Virus Disease (Doença do Coronavírus), e o 

número 19 se refere ao ano de 2019, quando os primeiros casos foram divulgados pelo governo chinês, em 

dezembro daquele ano. 
6 ALCHON, Suzanne Austin. A Pest in the Land: New World Epidemics in a Global Perspective, University of 

New Mexico Press, 2003, p. 21; também HERLIHY, David, The Black Death and the Transformation of the 

West, Harvard, Harvard University Press, 1997, p. 17. 
7 McNEILL, William H. Plagues and People, Garden City, Nova York, DoubleDay/Anchor Books, 1977, pp. 

260-269. 
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1622), no Peru, e Bernardino de Sahacún (1499-1590), no México, descrevem e confirmam a 

ocorrência de inúmeras doenças que afligiam essas populações nativas das Américas, de 

modo que a descrição romântica da vida das populações nativas não corresponde à realidade. 

Estudos paleográficos e paleontológicos mais atuais também confirmam a existência de 

diversas doenças infecciosas que atingiam as tribos americanas. 

Mais recentemente, a equivocadamente denominada Gripe Espanhola (Spanish 

Flu)8, entre 1918-1920, foi a primeira causada pelo vírus influenzaH1N1 (a segunda ocorreu 

em 2009), provocou entre 17 e 50 milhões de vítimas no mundo todo, conforme a fonte. Na 

época, a população da Terra era de cerca de 2 bilhões de habitantes e a epidemia infectou 

cerca de 20% das pessoas. 

As crises econômicas de 1929 (a Grande Depressão), de 2001 (bolha da 

internet, provocada por um avanço exagerado na comercialização de empresas e ações pela 

internet, quando esta ainda era excessivamente lenta e ineficaz, e não foram atingidos os 

objetivos empresarias; a chamada internet bubble) e de 2008-2009 (inúmeras hipotecas com 

financiamentos a pessoas de baixa renda, as chamadas sub prime mortgages, que levaram ao 

colapso do hipertrofiado e pouco regulado sistema bancário) tiveram causas muito diferentes 

das da atual crise provocada pelo Covid-19. 

A crise atual – comparada, por alguns, à crise do petróleo de 1973 – provocou 

o lockdown de cidades inteiras, com a quarentena paralisando por meses grande parte das 

atividades econômicas, tais como as dos setores têxteis e vestuário, veículos, turismo e 

viagens, bares e restaurantes, hotelaria, transportes, e serviços em geral. Além disso, a 

economia, atualmente, é muito mais globalizada do que jamais foi, e as complexas cadeias 

produtivas demandam a integração de empresas situadas em diversos países. 

As economias de diversos Estados, em 2020, encolheram entre 10 e 30% em 

relação a 2019, e as generosas ajudas governamentais à população e às empresas (handouts), 

aliada à queda na arrecadação de tributos, fizeram explodir o déficit público em praticamente 

todos os países.  

Sem qualquer dúvida, a atual pandemia, embora em número de mortos e 

infectados nem de longe se aproxime dos das vítimas da Gripe Espanhola, causou impactos 

muito mais profundos e duradouros na vida econômica das pessoas, levando alguns 

 
8 Não se sabe a origem exata da gripe. Após a 1ª Guerra Mundial, os censores dos governos da Alemanha, do 

Reino Unido, da França e dos EUA retiveram informações sobre a pandemia, mas os artigos publicados na época 

estavam livres para relatar os efeitos da gripe na Espanha, país cuja população foi relativamente pouco atingida, 

mas onde o rei Alfonso III (1886-1941) foi infectado. Para uma descrição detalhada, vide BARRY, John M. The 

Great Influenza: The Epic Story of the Greatest Plague in History, Viking Penguin 2004. 

https://archive.org/details/greatinfluenzaep00john
https://archive.org/details/greatinfluenzaep00john
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economistas – como Kenneth Rogoff, Professor de Economia na Universidade Harvard e 

Economista-Chefe e Diretor de Pesquisa do Fundo Monetário Internacional-FMI entre 2001-

2003, e José Juan Ruiz Gómez, ex-Economista-Chefe do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID –  a considerarem a pior crise da História da Humanidade9. 

Por sua importância, em especial em um momento de grave crise internacional 

causada pelo novo coronavírus (como também é chamado o Covid-19), tanto no plano da 

saúde quanto por suas drásticas consequências sobre a economia mundial, dedicaremos esse 

breve estudo à Organização Mundial da Saúde-OMS, cujo papel é de fundamental 

importância para a sociedade internacional. 

 

 

2. ORIGEM E CONCEITO DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

Até o final do século 19, os Estados decidiam sobre questões que os afetavam, 

em suas relações com os demais Estados, por meio de conferências diplomáticas. 

Contudo, essas conferências diplomáticas apresentavam uma série de 

dificuldades, tais como: a) a comunicação aos participantes de que os eventos iriam ser 

realizadas; b) preparação do material; c) enorme tempo dispendido para as negociações; e d) 

inadequação do método pelo qual as decisões deveriam ser adotadas, que era o consenso. 

Hoje, com a facilidade proporcionada pelos meios de comunicação 

praticamente instantâneos e de baixo custo e o desenvolvimento da internet, as dificuldades 

apontadas (exceto a última) já não subsistem. 

O método do consenso se contrapõe ao das decisões por maioria, quando há 

duas ou mais posições defendidas pelos representantes dos Estados participantes. Votações 

levam menos tempo do que o convencimento de numerosas delegações pois, bastando que um 

participante se oponha, não se terá atingido o consenso. 

No final do século 19, e princípios do século 20, outros fatos relevantes se 

observaram, tai como necessidade de regulamentação internacional da navegação em certos 

rios europeus, como o Reno e o Danúbio; o desenvolvimento dos correios e do telégrafo; 

invenção do motor a combustão, com base em derivados do petróleo, em lugar das máquinas a 

vapor; e domínio das técnicas de utilização da eletricidade para diversas finalidades, como 

 
9 Fonte: Pandemia de Coronavírus mergulha a Economia no Desconhecido, jornal El País, ed. de 15.03.2020, 

acessível em https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-

desconhecido.html. 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-desconhecido.html
https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-15/pandemia-do-coronavirus-mergulha-a-economia-no-desconhecido.html
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iluminação urbana e geração de energia para as fábricas, que se multiplicavam desde a 

Revolução Industrial, que teve início em meados do século 18. 

O cuidado com os feridos em campo de batalha e seu tratamento é anterior ao 

surgimento dessas organizações. 

Registre-se a Batalha de Solferino, travada em 24.06.1859, combate decisivo 

da Segunda Guerra da Independência Italiana, resultante da invasão do Piemonte-Sardenha 

por tropas austríacas, sob o comando do Imperador Francisco José I (1830-1916). Nessa 

batalha, saíram vitoriosas as tropas francesas de Napoleão III (1808-1873) e seus aliados 

sardo-piemonteses de Vitor Emanuel II (1820-1878) sobre as tropas austríacas. 

A seguir à batalha, presenciada por um homem de negócios suíço, Henri 

Dunant (1828-1901) – que se deslocara até o local para conferenciar com Napoleão III e 

tentar obter sua autorização para um empreendimento no Egito, então sob o domínio da 

França – este ficara impressionado com a carnificina causada pelo conflito e com os milhares 

de soldados feridos e sem assistência após o encerramento do conflito, simplesmente 

abandonados à própria sorte no campo de luta. Ao regressar à Suíça, reuniu um grupo de 

comerciantes e iniciou uma campanha humanitária que resultaria na Convenção de Genebra, 

que criou a Cruz Vermelha Internacional, em 17.02.1863, cujo Comitê tem personalidade 

jurídica internacional, participando de conferências e promovendo a elaboração de tratados 

em matéria de Direito Humanitário. 

A criação de organizações internacionais atendeu às necessidades da sociedade 

internacional, que se transformava rapidamente e necessitava de soluções amplas para seus 

mais prementes problemas, muitos deles agora não mais restritos a seu espaço geográfico 

interior. 

A doutrina clássica define organização internacional como: 

 

“ ... associação voluntária de sujeitos de Direito 

Internacional constituída por atos internacionais e 

disciplinada nas relações entre as partes por normas de 

Direito Internacional, que se concretiza em um ente de 

caráter estável, munido de um ordenamento jurídico 

interno próprio e dotado de órgãos e institutos próprios, 

por meio dos quais realiza as finalidades comuns de seus 
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membros mediante funções particulares e o exercício de 

poderes que lhe foram conferidos”10. 

 

Quanto às comunicações, foi criada, em1874, a União Postal Geral (cujo nome 

foi alterado, em 1878, para União Postal Universal-UPU, reorganizada em 1947 e 1964); com 

o desenvolvimento dos métodos de previsão do tempo, foi estabelecida, em 1873, a 

Organização Meteorológica Internacional-OMI (cuja denominação era Organização 

Meteorológica Mundial-OMM, tendo sido alterado em 1947); em relação ao trabalho, 

estabeleceu-se, em 1919, a Organização Internacional do Trabalho-OIT; e assim por diante. 

Ao final da 1ª Guerra Mundial, foi assinado, em 28.06.1919, o Pacto da 

Sociedade das Nações (The Covenant of the League of Nations), sua carta constitutiva como a 

Parte I do Tratado de Versalhes, que entrou em vigor com o restante desse tratado em 

10.01.1920. Com sede em Genebra, funcionou até 20.04.1946. Foi a precursora da 

Organização das Nações Unidas-ONU, que surgiria após o término da 2ª Guerra Mundial.    

O tratado constitutivo da ONU (a Carta das Nações Unidas) foi firmado em 

26.06.1945 por representantes dos 50 Estados que participaram da Conferência de São 

Francisco; a ONU passou a funcionar, oficialmente, em 24.10.1945, com sede em Nova York, 

quando a Carta foi ratificada por EUA, China, França, Reino Unido e União Soviética e pela 

maioria dos demais signatários.  

É preciso enfatizar que as organizações internacionais não surgiram como 

resultado de um planejamento racional e pré-concebido pelos Estados, mas foram por estes 

criadas para atender às novas e crescentes necessidades e aos interesses diversos que passaram 

a afligir a comunidade internacional.  

Esses fatores impulsionaram vigorosamente o extraordinário aumento em 

número e em amplitude funcional e operativa das organizações internacionais a partir do final 

da 2ª Guerra Mundial, mal podendo ser comparadas, em importância, estrutura e 

funcionamento, às precursoras instituições e uniões administrativas do final do século 1911. 

Com o aumento do deslocamento das pessoas através de países e entre 

continentes, e o crescimento das atividades industriais e comerciais entre as nações, também 

várias doenças se espalharam e se multiplicaram entre os Estados, o que exigiu atuação 

conjunta da comunidade internacional.  

 
10 SERENI, Angelo Piero. Organizzazioni Internazionale, Milão, Ed. Giuffrè, 1959, p. 34.  
11 CRETELLA NETO, José. Teoria Geral das Organizações Internacionais, 3ª ed., São Paulo, Ed. Saraiva, 

2013, p. 81.  
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Também os conflitos armados, internos e internacionais, constituem 

importantes vetores para a disseminação de doenças. 

Consoante estabelecia o Preâmbulo do Pacto da SdN, a organização visava 

desenvolver a cooperação entre as nações e, para lhes garantir a paz e a segurança, 

determinava que estas: aceitassem certas obrigações com a finalidade de não recorrer à 

guerra; mantivessem claramente relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra; 

observassem rigorosamente as prescrições do Direito Internacional, reconhecidas a partir da 

criação da SdN como regra de conduta efetiva dos Governos; fizessem reinar a justiça e 

respeitassem escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos 

povos organizados.  

A SdN criou diversos Comitês para se dedicar às mais variadas questões, tanto 

econômico-financeiras, quanto de pessoas deslocadas, estudos demográficos, estudos fiscais, 

tráfico de entorpecentes etc.12. 

Com base no Artigo 23 do Pacto, por meio de uma Resolução da Assembleia 

datada de 07.07.1923, criou um Comitê de Higiene (Health Committee), cuja missão era a de 

“se dedicar a adotar medidas em questões de preocupação internacional referentes à 

prevenção e ao controle de doenças”. A constituição e o funcionamento do Comitê obedeciam 

a uma Resolução do Conselho da SdN de 26.09.193613.  

A estrutura institucional da Organização da Saúde da Sociedade das Nações 

(League of Nations Health Organisation) era composta pelos seguintes órgãos: 1) O Conselho 

de Saúde (The Health Council); 2) O Conselho Consultivo Geral da Saúde (The General 

Advisory Health Council); 3) A Seção de Saúde da Secretaria da Sociedade das Nações (The 

Health Section of the Secretariat of the League of Nations); e 4) O Comitê Consultivo do 

Escritório Oriental (The Advisory Committee of the Eastern Bureau). 

Na prática, o Comitê oferecia apoio aos governos por meio de assistência 

técnica e financeira, e aconselhava a Assembleia e o Conselho da Saúde em todas as questões 

internacionais relativas à saúde pública. Por sua atuação, o Comitê de Higiene é considerado  

um dos mais bem sucedidos órgãos da Sociedade das Nações, tendo atuado, em especial, na 

prevenção e no tratamento da malária, do câncer, da hanseníase (lepra) e se dedicado a temas 

tais como nutrição, padronização biológica e tráfico de drogas.  

 
12 The Committees of the League of Nations – Classified List and Essential Facts, Publicações da SdN, V.2, 

Genebra, Sociedade das Nações, 1945, pp. 62e ss. 
13 Official Journal, 17th Year, No. 11, November 1936, Sociedade das Nações, p. 1175. 
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Após a 2ª Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, cuja última sessão ocorreu 

em 1946, foi sucedida pela Organização das Nações Unidas. 

 

  

3. DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE-OMS 

O Acordo Constitutivo da OMS (“Constituição”) foi concluído em Nova York 

em 22.07.1946, e entrou em vigor em 07.04.1948, após a 26ª ratificação por parte de um 

Estado-Membro, nos termos do Artigo 79 – data na qual é celebrado o Dia Mundial da Saúde 

–, que marca a entrada em funcionamento da organização. 

A natureza jurídica da Constituição da OMS é a de tratado internacional, nos 

moldes do definido pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e 

Organizações Internacionais ou entre Organizações Internacionais, assinada na capital da 

Áustria em 21.03.198614, que assim define tratado (Artigo 2, 1, a): 

 

“… um acordo internacional regido pelo Direito 

Internacional e celebrado por escrito: 

i) entre um ou vários Estados e uma ou várias 

organizações internacionais; ou 

ii) entre organizações internacionais, que ese acordó 

conste de um instrumento único ou de dois ou mais 

instrumentos conexos e qualquer que seja a sua 

denominação em particular”. 

 

A Constituição original foi elaborada com textos nas línguas oficiais da ONU, 

que são chinês, inglês, francês, russo e espanhol, sendo todos considerados igualmente 

autênticos (Artigo 74). 

Caso surjam questões ou divergências referentes à interpretação ou à aplicação 

da Convenção, devem, em um primeiro momento, ser resolvidas por negociações ou pela 

Assembleia da Saúde. Caso não sejam resolvidas dessa maneira, essas questões ou 

divergências podem ser “submetidas à Corte Internacional de Justiça, em conformidade com o 
 

14 Essa Convenção ainda não entrou em vigor internacionalmente, pois 44 Estados a assinaram até agosto de 

2020, mas ainda não se registraram as necessárias 35 ratificações para sua entrada em vigor (fonte: 

www.legal.un.org).mas apenas 39 a ratificaram até 22.07.2020 (fonte: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en ). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&lang=en
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Estatuto daquela Corte, a menos que as partes interessadas concordem num outro modo de 

solução” (Artigo 75). 

Com autorização da Assembleia Geral das Nações Unidas ou com autorização 

resultante de qualquer acordo entre a Organização e a ONU, a OMS “pode solicitar à Corte 

Internacional de Justiça um Parecer (Avis) sobre qualquer questão jurídica que seja suscitada 

dentro da competência da Organização” (Artigo 76). 

Uma das atribuições do Diretor-Geral da OMS é, se cabível, comparecer 

perante a Corte Internacional de Justiça, sediada na Haia, Holanda, em quaisquer 

procedimentos legais provenientes de qualquer solicitação de parecer. Nesse caso, o Diretor-

Geral “deverá tomar as disposições necessárias para apresentação da questão perante a Corte, 

incluindo os preparativos para a discussão das diferentes opiniões sobre o assunto” (Artigo 

77). 

Atualmente, aproximadamente 7.000 funcionários, originários de mais de150 

países, trabalham em cerca de uma centena e meia de Escritórios situados em seus Estados-

membros, em seis Escritórios regionais e na sede da OMS, em Genebra.  

A OMS promove a colaboração internacional no âmbito sanitário, incluindo 

tarefas tais como combater a propagação de epidemias e incentivar a cooperação mundial com 

a finalidade de melhorar a saúde dos povos.  

Uma questão que já foi acadêmica e politicamente muito debatida no passado é 

a origem da força normativa das organizações internacionais. 

Considera-se que as fontes da ordem jurídica das organizações internacionais 

são as reveladas pelos tratados constitutivos, pelos acordos que concluem e pelas práticas 

costumeiras que adotam, quando obrigatórias, bem como as decisões – seja qual denominação 

receberem – cuja adoção e respeito constitua obrigação dos membros15. 

Assim, por exemplo, o Artigo 1.34 da Convenção de Viena sobre a 

Representação de Estados em suas Relações com as Organizações Internacionais de Caráter 

Universal, de 1975, repetido pelo Artigo 2.1, j, da Convenção sobre o Direito dos Tratados 

concluídos entre Estados e Organizações Internacionais ou entre Organizações 

Internacionais, de 1986, dispõe que “as normas da organização são, em especial, os 

instrumentos constitutivos, decisões e Resoluções adotadas de acordo com estas, e a prática 

estabelecida pela organização”16. 

 
15 Cretella Neto, José. Direito Internacional Público, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2019, p. 467. 
16  Tradução livre de: “rules of the organization mean, in particular, the constituent instruments, decisions and 

Resolutions adopted in accordance with them, and established practice of the organization”. 
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Essa ordem jurídica pode manifestar-se, basicamente, em dois planos: em um 

deles, disciplinando as relações jurídicas relativas às estruturas e ao funcionamento da 

organização, o que ocorre, materialmente, com as normas constantes dos regulamentos 

internos dos órgãos e aquelas relativas às relações de trabalho dos funcionários com a 

organização; em outro, como normas — tanto as estabelecidas no tratado constitutivo quanto 

nas decisões obrigatórias — que podem influenciar o comportamento de demais sujeitos 

internacionais, em especial o dos Estados-membros. 

Assim, as convenções elaboradas pela OMS tornam-se vinculantes para os 

Estados-membros apenas após sua ratificação, enquanto as recomendações constituem atos 

não obrigatórios.  

Na realidade, embora não formalmente obrigatórias, as recomendações da 

OMS, sempre baseadas nas mais atualizadas pesquisas científicas e práticas da Medicina, 

acabam sendo adotadas pela esmagadora maioria dos Estados-Membros.  

Algo semelhante ocorre com as recomendações da Organização da Aviação 

Civil Internacional-OACI, baseada em Montreal, que tomam por base os avanços 

tecnológicos nesse importante setor; quando suas normas não são seguidas, os Estados que 

não as adotam passam a ser alvo de sanções na forma de boicote das companhias aéreas, que 

não pretendem arriscar a segurança de seus passageiros, tripulação e aeronaves nos pousos e 

decolagens nesses países. Também as decisões do Órgão de Solução de Controvérsias-OSC 

da Organização Mundial do Comércio-OMC são acatadas pelos Estados não porque sejam 

vinculantes, mas porque não as seguir acarreta, em regra, sanções comerciais por outros 

Estados17. 

Já não cumprimento de recomendações da OMS não implica em sanções 

diretas a seus Estados-Membros, mas os países podem, por exemplo, impedir a entrada de 

pessoas provenientes dos Estados que não as adotam, como forma de assegurar a saúde de sua 

própria população. 

São particularmente importantes os Regulamentos Sanitários Internacionais-

RSIs, que constituem um dos raros tipos de atos unilaterais das organizações internacionais 

dotadas de obrigatoriedade imediata para os Estados-membros.  

Os RSIs entram no mundo jurídico quando adotados pela Assembleia Mundial 

da OMS, versando sobre as matérias taxativamente indicadas no Artigo 21 (medidas sanitárias 

 
17 CRETELLA NETO, José. Direito Processual na Organização Mundial do Comércio-OMC: Casuística de 

Interesse para o Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003, pp. 151-161. 
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ou de quarentena, nomenclatura das doenças, normas relativas a produtos farmacêuticos etc.), 

e seu cumprimento passa a ser obrigatório a partir da notificação aos Estados-membros. Estes 

podem, no entanto, recusar-se a aplicar determinado regulamento ou formular reservas. Neste 

último caso, a manifestação do Estado deverá ser comunicada ao Diretor-Geral dentro de um 

prazo estipulado no próprio regulamento. Apesar de suas limitações, é inegável que o RSI 

constitui, atualmente, por seu caráter vinculante, um dos mais expressivos exemplos de poder 

“semilegislativo” atribuído a uma organização internacional. 

Os princípios que norteiam a atuação da OMS são considerados “basilares para 

a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança”, segundo 

assevera o Preâmbulo da Constituição da OMS, onde estão consolidados, assim dispondo: 

 

I. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou 

de enfermidade. 

II. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir 

constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser 

humano, sem distinção de raça, de religião, de credo 

político, de condição econômica ou social. 

III. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir a 

paz e a segurança e depende da mais estreita cooperação 

dos indivíduos e dos Estados. 

IV. Os resultados conseguidos por cada Estado na promoção 

e proteção da saúde são de valor para todos. 

V. O desigual desenvolvimento em diferentes países no que 

respeita à promoção de saúde e combate às doenças, 

especialmente contagiosas, constitui um perigo comum. 

VI. O desenvolvimento saudável da criança é de importância 

basilar; a aptidão para viver harmoniosamente num meio 

variável é essencial a tal desenvolvimento. 

VII. A extensão a todos os povos dos benefícios dos 

conhecimentos médicos, psicológicos e afins é essencial 

para atingir o mais elevado grau de saúde. 
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VIII. Uma opinião pública esclarecida e uma cooperação ativa 

da parte do público são de uma importância capital para 

o melhoramento da saúde dos povos. 

IX. Os Governos têm responsabilidade pela saúde dos seus 

povos, a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento 

de medidas sanitárias e sociais adequadas. 

X. Aceitando estes princípios com o fim de cooperar entre si 

e com os outros para promover e proteger a saúde de 

todos os povos, as partes contratantes concordam com a 

presente Constituição e estabelecem a Organização 

Mundial da Saúde como um organismo especializado, nos 

termos do Artigo 57 da Carta das Nações Unidas. 

 

  O objetivo declarado da OMS e sua própria raison d’être é “a aquisição, por 

todos os povos, do nível de saúde mais elevado que for possível” (Artigo 1). 

  A estrutura institucional da OMC é constituída pelos seguintes órgãos (Artigo 

9): 

 

1) a Assembleia Mundial da Saúde; 

2) o Conselho Executivo, integrado por 32 Estados-

membros; e 

3) o Secretariado. 

 

Para conseguir atingir seus objetivos, a Constituição estabelece as vinte e duas 

funções da OMS no Artigo 2 (incisos a a v), das quais destaco as seguintes, especialmente 

relevantes nesta época da pandemia: 

 

a) Atuar como autoridade diretoria e coordenadora dos 

trabalhos internacionais no domínio da saúde; 

c) Auxiliar os Governos, a seu pedido, a melhorar os 

serviços de saúde; 

g) Estimular e aperfeiçoar os trabalhos para eliminar 

doenças epidêmicas, endêmicas e outras; 
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j) Promover a cooperação entre os grupos científicos e 

profissionais que contribuem para o progresso da saúde; 

n) Promover e orientar a investigação no domínio da 

saúde; 

q) Fornecer informações, pareceres e assistência no 

domínio da saúde; 

 

Todos os Estados, membros ou não da ONU, podem ser membros da OMS 

(Artigo 3). Os Estados membros da ONU podem tornar-se membros da OMS assinando ou 

aceitando de qualquer outra maneira sua Constituição, de acordo com as disposições do 

capítulo XIX e de acordo com as suas normas constitucionais (Artigo 4). 

O Artigo 54 da Constituição dispõe que: 

 

“A Organização Sanitária Pan-Americana, representada 

pelo Pan-American Sanitary Bureau, as Conferências 

Sanitárias Pan-Americanas e todas as outras 

organizações regionais intergovernamentais de saúde que 

existam antes da data da assinatura desta Constituição 

serão, em tempo oportuno, integradas na Organização. 

Esta integração será efetuada, logo que seja possível, por 

uma ação comum, baseada no consentimento mútuo das 

autoridades competentes, expresso pelas organizações 

interessadas”. 

 

Nas Américas, releva a Organização Pan-Americana da Saúde-OPAS, 

organização internacional criada em 22.01.1902 e sediada em Washington, que é a mais 

antiga organização dedicada à saúde. 

Sua integração à ONU ocorreu quando a OPAS se tornou o Escritório Regional 

para as Américas da OMS. A OPAS/OMS integra também os sistemas da ONU e da 

Organização dos Estados Americanos-OEA. 

Os Estados-membros têm uma série de obrigações perante a OMS, 

especialmente de enviar: a) relatórios anuais sobre os progressos realizados para melhorar a 

saúde da sua população (Artigo 61); b) relatórios anuais sobre as medidas tomadas em relação 
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às recomendações que lhe tenham sido feitas pela Organização e em relação às convenções, 

acordos e regulamentos (Artigo 62); e c) relatórios anuais estatísticos e epidemiológicos pela 

forma a determinar pela Assembleia Geral (Artigo 64). 

Também devem comunicar prontamente à OMS as leis, regulamentos, 

relatórios oficiais e estatísticas importantes respeitantes à saúde que tenham sido publicados 

no mesmo Estado (Artigo 63). 

A pedido do Conselho, o Estado-membro deverá enviar, na medida do 

possível, “informações suplementares referentes à saúde” (Artigo 65). 

A OMS gozará, no  território de cada Estado membro “da capacidade jurídica” 

(Artigo 66) e também “dos privilégios e imunidades” (Artigo 67, a) para poder bem 

desempenhar suas funções e alcançar seus fins. Além disso, “os representantes dos Estados 

Membros, as pessoas designadas para fazer parte do Conselho e o pessoal técnico e 

administrativo da Organização gozarão semelhantemente dos privilégios e imunidades que 

são necessários para o livre exercício das suas funções relativas à Organização” (Artigo 67, 

b). 

Essa capacidade jurídica e os mencionados privilégios e imunidades devem ser 

definidos “num acordo separado que deve ser preparado em consulta com o Secretário-Geral 

das Nações Unidas e concluído entre os Estados membros” (Artigo 68). 

A OMS, como uma das instituições especializadas referidas no Artigo 57 da 

Carta das Nações Unidas, deverá estar em conexão com a ONU por meio de acordo ou 

acordos sujeitos à aprovação por uma votação de dois terços da Assembleia da Saúde (Artigo 

69). Também “estabelecerá relações efetivas e cooperará estreitamente com outras 

organizações intergovernamentais quando for conveniente”, sendo que “qualquer acordo 

formal concluído com tais organizações ficará sujeito à aprovação por uma votação de dois 

terços da Assembleia da Saúde” (Artigo 70). 

A cooperação internacional é de fundamental importância para o combate a 

moléstias, e o Artigo 71 estabelece, nesse sentido, que a OMS pode, em assunto de sua 

competência, “...tomar todas as disposições convenientes para consultar e cooperar com 

organizações internacionais ou governamentais e, com aprovação do Governo interessado, 

com organizações nacionais, governamentais ou não governamentais”. 

Como orçamento e a amplitude da OMS são maiores do que os de outras 

organizações, quando essas outras organizações não puderem fazer frente a determinadas 

situações, a organização pode, com a aprovação de dois terços da Assembleia da Saúde, 
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“tomar a seu cargo, de qualquer outra organização ou instituição internacional cujos fins e 

atividades caibam no domínio da competência da Organização, as funções, recursos e 

obrigações que possam ser atribuídos à Organização, por acordo internacional ou por acordos 

mutuamente aceitáveis, concluídos entre as autoridades competentes das respectivas 

organizações” (Artigo 72). 

Segundo estabelece o Artigo 79, Estados podem se tornar membros da OMS 

por meio de: 

 

1. Assinatura da Constituição, sem reserva de aprovação; 

2. Assinatura da Constituição, sob reserva de aprovação, 

seguida de aceitação; ou 

3. Aceitação, que é feita mediante a entrega de instrumento 

formal ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 

 

  

4. DA RETIRADA VOLUNTÁRIA DE UM ESTADO-MEMBRO DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 

Assunto dos mais delicados na diplomacia mundial é o da retirada voluntária 

de Estados-Membros de uma organização internacional, considerada medida drástica. 

Recente retirada dos EUA da OMS, seu maior contribuidor, trouxe novamente 

o tema à baila. 

Muitas vezes, esse direito de retirada se encontra previsto no acordo 

constitutivo, como era o caso do Pacto da Sociedade das Nações (mas não da Carta da ONU, 

omissa a respeito), e, durante sua existência, esse direito foi exercido nada menos do que 16 

vezes. 

Muitos entendem que essa previsão estatutária seria um sinal de 

enfraquecimento da organização18. 

A retirada de um Estado-Membro de uma organização internacional será 

sempre possível, desde que o membro entenda que não mais lhe convém estar submetido a 

determinado sistema normativo. Sanções e suspensões são medidas aplicadas pelas 

 
18 DIHN, Quoc. Droit International Public, 7a ed. Paris, L.G.D.J, 2009, pp. 654-655. 
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organizações a seus membros, segundo processo decisório próprio, previsto na carta 

constitutiva19. 

 A retirada voluntária de uma organização internacional equivale à denúncia do 

tratado constitutivo da entidade da qual se retira, aplicando-se, especialmente, os Artigos 54 e 

56 das Convenções de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e 1986. Entre as 

possibilidades de retirada, segundo o Artigo 54, caso não haja previsão no tratado, o Estado 

(ou organização internacional) somente poderá se retirar depois de obtido o consentimento de 

todas as partes. Em qualquer caso, segundo o Artigo 56, a parte que desejar se retirar deverá 

notificar sua intenção à Secretaria com antecedência mínima de 12 meses. 

Retiradas temporárias têm sido registradas, como ocorreu em relação à 

Organização Internacional do Trabalho-OIT: África do Sul, em 1966; Albânia, 1967; Lesoto, 

1971; e EUA, 1977, retornando em 1982. Os EUA, a Grã-Bretanha e Cingapura também se 

retiraram da UNESCO em 1984, voltando em 1995. 

Os EUA e Israel se retiraram da UNESCO em dezembro de 2018, por 

considerarem suas resoluções contrárias aos interesses de Israel. 

Agora, recentemente, em 06.07.2020, o Presidente Donald Trump enviou um 

comunicado ao  Congresso norte americano e à ONU e uma carta ao Diretor-Geral da OMS 

informando que os EUA deixariam a organização, iniciando o processo formal de retirada, 

que deverá ocorrer em 06.07.2021, a pretexto de que essa organização teria cedido às pressões 

da China “to mislead the world when the virus was first discovered by Chinese Authorities” e 

que se encontraria “sob total controle da China”.  

Além disso, segundo o Presidente Trump, apesar de os EUA terem trabalhado 

em conjunto com a OMS para definir as reformas que entendiam necessárias, a organização 

teria se recusado a fazer qualquer mudança. Trata-se de ato unilateral dos EUA, e Trump 

sofreu duras críticas de muitas entidades médicas, entre elas a American Medical Association, 

que entendem que a saúde da população americana será severamente prejudicada, pois 

impedirá o acesso a vacinas e a medicamentos20. Os EUA pagavam uma contribuição anual de 

US$ 450 milhões, enquanto a China contribuía com apenas US$ 40 milhões. Os US$ 198 

 
19 VIGNES, Daniel. La Participation aux Organisations Internationales, in: Manuel sur les Organisations 

Internationales (A Handbook on International Organizations), René-Jean DUPUY (ed.), 

Dordrecht/Boston/Londres, Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, 2ª ed., 1998, pp. 61-87. 
20 Fonte: Kavanagh, Matthew M. e Pillinger, Mara. Leaving the WHO will hurt American’s Health. Foreign 

Policy, ed. digital de 07.07.2020, disponível em www.freignpolicy.com. Contudo, sem citar a China, o Ministro 

da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, concordou com Trump quanto à necessidade de serem feitas reformas na 

OMS, principalmente quando a “governance and accountability”, para saber exatamente “where the money 

goes”, conquanto entenda que a retirada vem em má hora (Fonte: site Politico, disponível em www.politico.eu). 
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milhões que os EUA ainda devem à OMS, segundo Trump, serão doados a instituições 

engajadas na luta contra o Covid-1921. 

 

  

5. CONCLUSÕES 

 

1. As organizações internacionais surgiram como instituições interestatais destinadas a 

coordenar as ações da comunidade internacional na solução de problemas comuns que 

afetam os Estados, complexos demais para serem resolvidos de forma individual. 

2. Inicialmente, no século 19, foram criadas para regulamentar a navegação nos rios 

Reno e Danúblio, mas logo outras foram estabelecidas para regulamentar os correios e 

telégrafos, a propriedade intelectual e as atividades militares. 

3. Após a 1ª Guerra Mundial, a Sociedade das Nações – predecessora da Organização das 

Nações Unidas-ONU – criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, estabeleceu, em 

1923, um Comitê de Higiene (Health Committee), órgão da Organização da Saúde. 

4. Terminada a 2ª Guerra Mundial, em 1945, foi criada a ONU. 

5. Em 1948 foi aprovada a Constituição da Organização Mundial da Saúde-OMS, que 

atua em todas as áreas relativas à saúde pública internacional, oferecendo suporte 

científico e material aos Estados. 

6. A OMS é referência mundial na saúde pública internacional e suas recomendações e 

diretivas têm caráter legislativo quase-obrigatório, como é próprio da estrutura 

normativa da sociedade internacional. 

7. Em todas as epidemias e pandemias causadas por microrganismos infecciosos, sua 

atuação é decisiva para promover o combate às doenças causadas, como ebola, SARS 

e, mais recentemente, a Covid-19, bem como erradicá-las no mais breve espaço de 

tempo, empregando os métodos científicos e os recursos econômicos disponíveis para 

possibilitar sua atuação, tornando-se indispensável para debelar mais essa crise 

sanitária e econômica mundial. 

8. Recentemente os EUA anunciaram sua retirada da OMS, o que significa que os mais 

de US$ 400 milhões de sua contribuição anual não mais serão vertidos à organização. 

Vários países da Europa anunciaram que suprirão essa falta. 

 
21 Trump, Donald. Comunicado à Imprensa, divulgado pela rede CNN em 07.07.2020. 
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9. O papel da OMS é fundamental importância no combate à atual pandemia, por ser um 

organismo internacional de referência na área da saúde, na coordenação de estudos e 

no estabelecimento de orientações aos Estados da comunidade internacional para o 

combate às mais variadas doenças. 
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