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RESUMO

A Corte Interamericana de Direitos Humanos/CIDH é o órgão jurisdicional do sistema interamericano, sendo composta por sete juízes nacionais 
de Estados membros da OEA eleitos pelos Estados partes da Convenção Americana e, de acordo com o artigo 33 do referido tratado é 
competente para conhecer casos contenciosos quando o Estado demandado tenha formulado declaração unilateral de reconhecimento da sua 
jurisdição. A CIDH apresenta dois tipos de competências: a consultiva e a contenciosa. No âmbito contencioso a Corte tem competência para 
examinar os casos em que a Comissão Interamericana acionou o Estado violador perante ela. Se a Corte decidir que houve realmente violação dos 
Direitos Humanos elencados na Convenção Americana determinará a adoção de medidas necessárias à restauração do direito violado, podendo, 
ainda, condenar o Estado a pagar uma justa compensação à vítima. A decisão da Corte tem força vinculante e obrigatória, cabendo ao Estado 
violador o cumprimento imediato da sentença. Se a Corte fixar uma compensação à vítima, terá força de título executivo, em conformidade com 
os procedimentos internos relativos à execução de sentença desfavorável ao Estado. No Brasil, o pagamento acaba ocorrendo da mesma forma 
que no procedimento interno de uma ação contra o Estado. Os Estados manifestam sua vontade na cooperação internacional através da 
ratificação de tratados internacionais. Com esse ato expressam seu poder soberano de aceitar ou não as regras dos tratados, acordos de vontade, 
no plano internacional. Assim, impõem-se restrições e limites sem que possam, em seguida, libertarem-se das obrigações que a si mesmos 
impuseram, em um dever de cooperação. Nesse sentido, quando um Estado se vincula a um determinado tratado, ele mesmo se autolimita ou, 
melhor dizendo, limita seu poder soberano, por expressão de sua vontade própria. É ato voluntário. Por este prisma, quando um Estado ratifica 
um tratado, não diminui sua soberania, mas pratica um verdadeiro ato soberano decorrente da sua Constituição, ou seja, limita-se por sua 
vontade. Essa limitação leva à responsabilidade internacional do Estado, caso não cumpra o acordo. A responsabilização será concretizada após a 
prática de ato ilícito pelo Estado, pela inobservância de obrigações inerentes à preservação da ordem pública ou pela negligência na fiscalização 
dos atos praticados por terceiros. Desta forma, a implementação das políticas de segurança e a atuação dos agentes públicos têm repercussão no 
direito internacional e gera como consequência a responsabilização do Estado perante a comunidade internacional, principalmente em cenários 
como os de grandes eventos, que elevam os riscos de ameaças e impõem à Administração Pública atenção especial na atuação de seus agentes. 
Faz-se necessária a observação e aplicação do Código de Conduta para Forças Policiais na prática cotidiana; verificar como se dá o monopólio da 
força física no domínio simbólico, através das diretrizes da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro e agir na atividade policial pela 
legitimação do uso da força e não pelo poder. São conhecimentos e processos necessários para que o Brasil seja reconhecido como um ente 
estatal que respeita os tratados ratificados e que seus agentes primam para cumprir as regras determinadas no palco internacional, através dos 
textos destes tratados. Trata-se de pesquisa jurisprudencial da CIDH, em casos de atividade policial agressiva aos Direitos Humanos e a doutrina 
internacionalista publicista. O tema tem relevância visto o Brasil passar pelos grandes eventos, culminando na Olimpíada.
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