
Câmaras modernas, bem estru-
turadas e que dão a possibilida-
de de que as partes mantenham
o caso em sigilo, se assim opta-
rem, são uma ferramenta que
vem ganhando espaço desde
que a lei brasileira de arbitra-
gem foi aprovada, em 1996, e
principalmente após o método
ter sido reconhecido como cons-
titucional pelo STF, em 2001.

No entanto, a história da arbi-
tragem é bastante antiga. Seu
conceito — a resolução de confli-
tos sem usar a estrutura do Di-
reito estatal e com maior agilida-
de — existe desde o ano 3000
a.C, segundo alguns pesquisado-
res do assunto. À época, para ga-
rantir a validade do método, o
resultado da arbitragem era gra-
vado em placas de mármore ou
de metal, colocado nos templos
e exposto publicamente.

Durante a Idade Média, na Eu-
ropa, a ferramenta ganhou espa-
ço. Havia normas sobre o com-
promisso da arbitragem destina-
das especificamente à solução
de disputas familiares.

No Brasil, a arbitragem apa-
rece pela primeira vez como
forma possível de dirimir con-
flitos por volta de 1600, duran-

te as ordenações Filipinas.

Arbitragem entre nações
Diferentes tipos de problemas
entre países também podem ser
resolvidos com arbitragem. Se-
diada em Haia, na Holanda, a
Corte Permanente de Arbitra-
gem da Organização das Nações
Unidas é o local para onde elas
costumam ser encaminhadas.

É o que pode acontecer com a
recente decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) em não ex-
traditar o ex-ativista italiano Ce-
sare Battisti, como desejava o
governo de seu país. Represen-
tantes da Itália já manifestaram
a intenção de contestar a deci-
são brasileira, levando o caso à
Corte. No entanto, em situações
como essa, para que a arbitra-
gem possa ser iniciada, os dois
países teriam de aceitar Haia co-
mo a jurisdição adequada para
debater o assunto.

Nem sempre, porém, a esco-
lha da arbitragem nos litígios en-
tre nações é garantia de um
acordo rápido. Um exemplo dis-
so é um painel aberto entre Gré-
cia e Macedônia em 2008.

Tudo teve origem quando,
em 1991, a Macedônia procla-
mou sua independência da en-
tão Iugoslávia. Desde aquela
época, a Grécia desconfia que o

novo país tenha ambições terri-
toriais sobre uma província do
mesmo nome localizada no nor-
te de seu território. Além de se
arrastar por anos sem encontrar
decisão definitiva, o conflito im-
pede a entrada dos macedônios
na União Europeia e na Otan.

Sem um desfecho previsto
em curto prazo, as provocações
entre os países ganharam novos
contornos recentemente. No úl-
timo dia 15, a Grécia denunciou
a Macedônia pela instalação de
uma estátua gigante de Alexan-
dre, o Grande, em Skopje, capi-
tal do país. Esse projeto “é a es-
pinha dorsal adequada da histó-
ria grega, a fim de atiçar o nacio-
nalismo e o conflito, é uma polí-
tica provocativa e repreensí-
vel”, disse o porta-voz do Minis-
tério dos Negócios Estrangeiros
grego, Grigoris Delavekuras.

Um dia antes, as autoridades
da Macedônia colocaram a está-
tua de bronze em praça pública.
Com altura de 22 metros e custo
estimado de US$ 13 milhões, a es-
cultura integra um ambicioso pro-
jeto que tem como principal obje-
tivo revitalizar a região. Atual-
mente, o território onde ficava o
antigo Reino da Macedônia, re-
gião de origem de Alexandre,
tem partes em ambos os países. ■
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● Durante a Idade Média,
na Europa, a ferramenta
ganhou espaço. Havia normas
sobre arbitragem destinadas
especificamente à solução
de disputas familiares.

● No Brasil, a arbitragem
aparece pela primeira vez como
forma possível de dirimir
conflitos por volta de 1600.
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Decisão do STF de não
extraditar Cesare
Battisti é um caso
que poderia ser
encaminhado à Corte
Permanente de
Arbitragem, se
ambos os países
concordassem
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