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ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
- As organizações internacionais apareceram no século XIX, mas a partir da 
segunda metade do século XX se difundiram. 
 
Conceito: entidades criadas e compostas por Estados ou por outras 
organizações internacionais, através de um tratado, dotadas de um aparelho 
institucional permanente e de personalidade jurídica própria, com o objetivo 
de tratar de interesses comuns por meio da cooperação entre seus membros. 
 
- respeito aos princípio da soberania e igualdade 
 
- Organizações internacionais  X ONG’s 
 
- Características:  
* arcabouço institucional permanente 
* objetivos comuns 
* presença de personalidade jurídica própria 
* poder regulamentar 
* caráter voluntário de associação 
 
- Competência: normativa, controle, operacional e impositiva 
 
- Tipos: 
* regionais e universais 
* gerais e especiais 
* intergovernamentais e supranacionais 
* integração e cooperação 
 
 
ONU 
 
- Carta das Nações Unidas 
- A ONU foi criada por ocasião da Conferência de São Francisco, em 
26/06/1945, quando foi firmada a Carta das Nações Unidas (Carta da ONU), 
ato constitutivo da organização, e iniciou suas atividades em 24 de outubro 
de 1945. 
- Sede: Nova Iorque, e também com sede em Genebra (Suíça) 
- Sucedeu a Liga das Nações (1919 a 1947) 
- consequência direta da II Guerra Mundial 
 
- Objetivos: 
* manter a paz e a segurança internacionais, e, para atingir essa finalidade, 
tomar coletivamente medidas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de 
agressão ou qualquer ruptura da paz 
* solução de controvérsias 
* desenvolver relações amistosas 



* cooperação internacional 
 
- Princípios da ONU: art. 2o, CNU 
 
- Órgãos: 
* Assembleia Geral 
* Conselho de Segurança (art. 39, 40 a 42, 51. CNU): legitimado a empregar 
a força. 15 membros, sendo que 5 têm poder de veto (membros 
permanentes: China, EUA, França, Reino Unido e Rússia) Os demais têm 
mandato de dois anos, mediante eleição na Assembleia Geral, sem 
possibilidade de reeleição para o período seguinte. 
Aplica solução pacífica de controvérsias (arts. 33 a 38 da CNU), e em último 
caso legitimado a utilizar meios coercitivos. 
* Secretaria Geral 
* Corte Internacional de Justiça (julgamento de Estados) 
* Conselho de Tutela 
* Conselho Econômico e Social 
 
 
ORGANIZAÇÕES REGIONAIS 
 
- OEA: Organização dos Estados Americanos. Fundada em 1890, aberta a 
todos os Estados americanos. 
Objetivo: promover a cooperação entre Estados americanos em um amplo 
número de áreas, como fortalecimento da democracia, promoção dos direitos 
humanos, cooperação para problemas como pobreza, drogas, corrupção, etc. 
 
 
BLOCOS ECONÔMICOS:  
 
MERCOSUL: Tratado de Assunção e Protocolos. 
 
NAFTA 
 
TIGRES ASIÁTICOS 
 
UNIÃO EUROPÉIA 
 
Etc. 
 
 


