SÉRIE DE REFERÊNCIA

Os 10 Principais Argumentos em favor da Arbitragem Suíça
1.

A Suíça oferece um ambiente comprovadamente neutral e estável

A longa neutralidade Suíça em conﬂitos internacionais e a sua estabilidade polí7ca e económica tem
contribuído enormemente para a tornar um local ideal e ﬁável para a resolução de disputas
internacionais. Apesar de ligada parcialmente à União Europeia através de vários tratados bilaterais,
a Suíça não é membro da União Europeia e, assim, não está automa7camente vinculada às leis desta.
A estabilidade e neutralidade Suíças tornam-na especialmente talhada para local de arbitragem em
contratos duradouros.
2.

A Suíça tem acessos fáceis

A Suíça está localizada no centro da Europa e é facilmente acessível por comboio ou avião. Os
centros das cidades estão geralmente localizados a 20 minutos dos maiores aeroportos
internacionais. As infraestruturas são modernas, atra7vas e seguras.
3.

A Suíça e os seus juristas têm uma vocação internacional

Sendo um pequeno país historicamente dependente do comércio e cooperação internacionais, a
diplomacia, economia e legislação da Suíça estão especialmente sintonizadas com as necessidades
do comércio internacional. Do mesmo modo, a Suíça oferece uma vasta panóplia de juristas que
falam várias línguas e que estudaram ou trabalharam pelo mundo inteiro. Muitos deles provêm de
países estrangeiros.
4.

A Suíça pode recorrer a um vasto manancial de arbitralistas experimentados

Devido à sua importância como local de arbitragem, a Suíça detém uma vasta reserva de arbitralistas
que possuem uma intensa experiência como advogados em arbitragem. O ﬁgurino internacional
destes arbitralistas, que receberam formação na Suíça e no estrangeiro, bem como a sua
familiaridade com várias línguas, é um ponto favorável muito forte no atual mundo em crescente
internacionalização.
Além disso, os árbitros Suíços cons7tuem um grupo nacional favorito de árbitros para arbitragens
CCI. São conhecidos pela sua eﬁciência e destreza na gestão do processo arbitral e sentem-se
perfeitamente confortáveis em disputas provindas de todos os cantos do mundo, o que acontece
graças à sua exposição a diferentes culturas e sistemas jurídicos.
5.
Uma audiência em arbitragem Suíça pode ser organizada com alguns cliques a par0r da sua
secretária
O “Swiss Arbitra7on Hub” é uma plataforma acessível online a par7r de qualquer computador que
facilita a organização de todos os aspetos de uma audiência arbitral na Suíça, incluindo as
instalações da audiência, quartos de hotel, relato do tribunal e serviços de tradução (consulte Swiss
Arbitra7on Hub, www.swissarbitra7onhub.com).
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6.
A lei de arbitragem Suíça é moderna, concisa e ﬂexível
Em apenas 19 ar7gos concisos, a lei Suíça fornece um quadro legal simples, mas eﬁcaz e ﬂ ex í ve l ,
para os procedimentos de arbitragem internacional, beneﬁciando de um longo historial de
arbitragem na Suíça.
Em conjunto com uma abordagem muito amigável da arbitragem por banda dos tribunais S u í ç o s ,
ela proporciona um ambiente legal que está perfeitamente talhado para uma resolução eﬁciente
das disputas internacionais através de arbitragem (veja Lei de Arbitragem Moderna e Flexível).
7.
O “es0lo Suíço” de arbitragem é eﬁciente do ponto de vista económico e é talhado para as
necessidades das partes
As partes podem conﬁar num equilíbrio perfeito do procedimento: existe uma orientação ﬁrme e
suﬁciente por parte do tribunal arbitral, que não interfere em demasia; a produção de prova
documental é facultada às partes onde e na medida em que seja necessário sem, no entanto,
sobrecarregar o processo; a inquirição de testemunhas e peritos faz parte do processo, mas nunca
se estende por semanas e pode ser dispensada se as partes acordaram que tal diligência é
supérﬂua. Os árbitros Suíços são também conhecidos por serem par7cularmente experientes em
facilitar as transações desde que as partes conﬁram conjuntamente esse poder ao tribunal. Em
suma, o processo é ﬂuído, amigo do u7lizador e eﬁciente em termos de custos, o que cons7tui
uma razão para que o “es7lo Suíço” de arbitragem tenha construído uma reputação como um
processo de resolução de disputas eﬁciente e orientado para um homem médio.
8.

A Suíça é um dos mais populares locais de arbitragem no mundo

A Suíça encontra-se consistentemente entre os locais de arbitragem mais frequentemente
escolhidos, compe7ndo apenas com França—onde a CCI tem a sua sede—para a categoria de local
mais popular para arbitragens CCI. A Suíça é também o principal local internacional de arbitragens
de desporto onde são decididas várias centenas de casos por ano.
9.
Os processos judiciais de anulação de laudos demoram apenas 6 meses, são
economicamente eﬁcientes e podem ser totalmente dispensados
Os laudos internacionais apenas podem ser objeto de anulação no Supremo Tribunal Suíço e
apenas com base em fundamentos muito restritos. Pode-se conﬁar que uma decisão ﬁnal em
relação a um pedido de anulação demore cerca de seis meses após a data do laudo e a custos
limitados. Quando nenhuma das partes seja domiciliada na Suíça, elas podem também afastar o
processo de anulação do laudo, em todos ou apenas em alguns dos fundamentos.
10. Os tribunais Suíços são facilitadores da arbitragem
Os tribunais Suíços consistentemente remetem as partes para a arbitragem. Os pedidos de
anulação dos laudos arbitrais são ro7neiramente rejeitados, com uma taxa de apenas 10% de
sucesso nessa anulação— na maior parte dos casos apenas onde a anulação é necessária para
assegurar observância das garan7as processuais e do processo equita7vo.
Em suma, a Suíça oferece uma série única de vantagens
Essas vantagens explicam porque a Suíça é tão popular como local de arbitragem, com cerca de
dois terços dos casos de arbitragem internacional envolvendo apenas partes “não Suíças”. Estas
vantagens estão já há muito testadas e são ﬁáveis: a cláusula de arbitragem Suíça garante hoje um
futuro processo de resolução de disputas sem diﬁculdades.
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