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Resumo 

 
1. Histórico do Caso 

 
Através de uma licitação pública dos Fundos de Propriedade Nacional da 
República da Eslováquia, em dezembro de 1994 a empresa B C T, a.s. (“BCT”) 
foi privatizada para atrair investidores estrangeiros à indústria têxtil da 
República da Eslováquia. No momento da privatização, BCT tinha tributos 
devidos e outras obrigações. 
 
Os Requerentes, um casal holandês, entre 1994 e 1996 adquiriram 
aproximadamente 68% das ações da companhia e introduziram mudanças na 
administração da BCT, incluindo o estabelecimento de um número de 
subsidiárias da companhia na Eslováquia (1996-1997). As ações de 
propriedade da BCT foram assim transferidas às companhias subsidiarias. Os 
tributos devidos e obrigações da BCT aumentaram sob a administração dos 
Requerentes. À pedidos de BCT, a República da Eslováquia cedeu à 
companhia deduções fiscais assim como extensões para pagamentos de 
impostos, fazendo com que as dívidas de imposto acumuladas fossem pagas 
em parcelas. 
 
Em 1999, as responsabilidades da BCT e suas subsidiárias (“Grupo BCT”) 
excediam suas ações e a maior parte das ações de propriedade do Grupo BCT 
foi penhorada. Em 17 de fevereiro de 2000, a Autoridade Fiscal da Bratislava 
II (a “Autoridade Fiscal”), dentre outros credores, notificou BST que seus 
tributos devidos totalizavam SKK 57,886,634 (cinquenta e sete milhões, 
oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro korunas eslovacas). 
 
Em 14 de abril de 2003, o Regional Court declarou a falência de BCT e nomeou 
trustes. BCT apelou à decisão. Em 20 de junho de 2003 o Supreme Court of the 
Slovak Republic confirmou a falência de BCT. Entre 2001 e 2005, os tribunais 
registraram 491 credores de BCT, incluindo a Autoridade Fiscal da Bratislava. 
Em cumprimento ao estatuto aplicável à falência e composição2 (o “BCA”), os 
credores resolveram que BCT seria vendida através de um plano de 
realização por meio de um leilão, por um preço mínimo de 25% do valor total 

                                                        

1 Sentença ¶ 36, p. 11. 
2 Act No. 328/1991 on Bankruptcy and Composition, como aditado. 
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determinado por um assessor i.e., SKK 507,947,000. Um contrato de venda 
para BCT foi concluído com uma companhia registrada da República da 
Eslováquia em setembro de 2005 pelo preço de SKK 175,002,000. O 
administrador da massa falida apresentou seu relatório final sobre a execução 
do estado de falência em 8 de novembro de 2006, e em 9 de abril de 2008 o 
Reginal Court decidiu a maneira que o procedimento de liquidação seria feito. 
Os procedimentos da falência foram fechados em 12 de junho de 2008, com o 
acordo parcial das disputas aceitos nestes procedimentos.  
 
Os Requerentes apresentaram uma Notificação de Arbitragem em 28 de 
março de 2006 (antes do fechamento dos procedimentos da falência) de 
acordo com as Regras de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas em 
Direito Comercial Internacional de 1976 (as “Regras UNCITRAL”). Em 1º de 
março de 2007, o Tribunal determinou Genebra como a sede de arbitragem e 
inglês como o idioma da arbitragem. Os Requerentes apresentaram seu 
Requerimento de Arbitragem em 6 de novembro de 2007 e em 29 de maio de 
2008, após discussões infrutíferas sobre acordo, a Requerida apresentou sua 
Resposta ao Requerimento de Arbitragem, apresentando objeção à jurisdição. 
Subsequentemente, o Tribunal 3 , em face das objeções jurisdicionais da 
Requerida e de acordo com o Artigo 21(4) das Regras UNCITRAL, decidiu 
bifurcar o procedimento e determinar a questão da jurisdição antes de se 
referir ao mérito. 
 
2. Questões Jurídicas Abordadas na Decisão 

 
 

(a) Jurisdição (paras. 52-66, 134-137) 
 

 
O Tribunal afirmou sua jurisdição em Decisão sobre Jurisdição4 separada (a 
“Decisão sobre Jurisdição”) em abril de 2010. 
 

(b) Lei aplicável ao mérito da disputa (paras. 138-146) 
 
Em relação ao Artigo 8(6) do BIT, o Tribunal decidiu aplicar, como lei 
aplicável, o BIT, lei doméstica, e princípios gerais do direito internacional. Em 
relação à interpretação do BIT, o Tribunal decidiu se voltar à Convenção de 
Viena sobre o Direito dos Tratados, a qual ambos o Estado das Requerentes e 

                                                        

3 Através da Ordem Procedimental Nº 14 de 11 de maio de 2009, como descrito na Sentença ¶ 
50, p. 13. 
4 A Decisão sobre Jurisdição do Tribunal Arbitral datada de 30 de abril de 2010, citada na p. 5 
da Sentença. 



 5 

a Requerida eram partes e a qual é reconhecida como uma codificação do 
direito costumeiro internacional aplicável à interpretação dos tratados5. 
 

(c) Ônus da prova (paras. 146-148) 
 
O Tribunal decidiu aplicar o princípio de actori incumbat probation e as 
Requerentes foram obrigadas a produzir provas dos fatos em que basearam 
suas alegações6. 
 

(d) Atribuição de responsabilidade ao Estado (paras. 149-163) 
 
As Requerentes basearam sua reclamação nos supostos atos e omissões do 
Judiciário da República da Eslováquia, suas autoridades fiscais, Ministros, os 
administradores provisórios e da massa falida e a suposta “máfia financeira”7. 
Na Decisão de Jurisdição, o Tribunal determinou que as ações dos oficiais de 
Estado e juízes apareciam prima facie imputáveis ao Estado8. De acordo com o 
artigo 4 dos Artigos da Comissão Internacional de Direito sobre a 
Responsabilidade do Estado (os “Artigos da ILC”) e também ao fato de que 
nenhuma das partes disputava que o Judiciário da República da Eslováquia, 
suas autoridades fiscais e Ministros de Finanças seriam órgãos do Estado, o 
Tribunal concordou que o Estado é responsável pelas ações realizadas por 
eles em suas capacidades oficiais. 
 
Entretanto, em concorrência com a visão expressa em Plama v. Bulgaria9, o 
Tribunal determinou que sob a lei da Eslováquia, os trustes provisórios e de 
falência não seriam órgãos de Estado para aquelas ações que o Estado é 
responsável sob o Artigo 4 dos Artigos da ILC10. Outrossim,, em relação ao 
Artigo 5 (Conduta de pessoas ou entidades exercitando elementos de 
autoridade governamental) e Artigo 8 (Conduta direcionada ou controlada 
por um Estado), o Tribunal decidiu, após revisar as provas, que os atos dos 
administradores da massa falida preliminares e de falência tampouco foram 
feitos em exercício de autoridade governamental, e tampouco nas instruções 
ou sob a direção ou controle do Estado. Isso se deu porque (a) ambos os tipos 
de administradores da massa falida eram independentes do Estado na 
realização de suas funções de acordo com § § 8 e 9 do BCA, e (b) sob a lei de 
falências da Eslováquia, o administrador da massa falida , e não o Estado, é 

                                                        

5 Sentença ¶ 140, p. 33. 
6 Sentença ¶ 148, p. 35. 
7 Sentença ¶ 149, p. 36. 
8 Sentença ¶ 150, p. 36. 
9 Plama Consortium v. Republic of Bulgaria, Caso ICSID Nº ARB/03/24, Sentença, 27 de agosto de 
2008. 
10 Sentença ¶ 155, p. 37. 
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reponsável pelos danos inflingidos às partes dos procedimentos de falência 
ou à terceiros como resultado do inadimplemento de obrigações11. 
 
O Tribunal também concordou com a Requerida que o Estado não é 
responsável pelos atos da chamada ‘mafia das finanças” pois “... nenhum dos 
fundamentos para atribuição contidos nos Artigos 4, 5 e 8 dos Artigos da ILC 
se aplicam”12. 
 

(e) Tratamento Justo e Equitativo – Artigo 3.1 do BIT (paras. 200-308) 
 
O Tribunal, no começo de sua análise, notou que Tribunas anteriores 
enfatizaram que a garantia de tratamento justo e equitativo (“TJE”) presente 
no Artigo 3.1 do BIT deve ser apreciado in concerto, considerando as 
circunstâncias específicas de cada caso 13 . Ao analisar se o Artigo 3.1 foi 
inadimplido, o Tribunal considerou se (i) as expectativas razoáveis das 
Requerentes foram frustradas, (iii) as Requerentes vivenciaram uma 
denegação de justiça, (iii) os órgãos do Estado agiram em má fé, e (iv) todos 
os atos da Requerida tomados por inteiro, apresentavam violação ao Artigo 
3.1. 
 
O Tribunal considerou atentamente as provas das Requerentes de sua alegada 
‘expectativa razoável, ’ como descrita no ponto 2(e)(i) supracitado. 
Considerando que não era disputado que no momento do investimento a BCT 
tinha responsabilidades substanciais às autoridades fiscais e que no momento 
da compra das ações da BCT, as Requerentes estavam informadas da 
quantidade de tributos devidos da BCT, o Tribunal determinou que “Na 
ausência de segurança específica, não parece razoável ou legítimo que um 
devedor de impostos espere ser perdoado de responsabilidades fiscais. De 
fato é uma das funções importantes de um Estado coletar tributos. Todo 
devedor de tributos deve esperar que seus impostos serão coletados.”14 O 
Tribunal também não encontrou evidências de uma aplicação discriminatória 
de penas fiscais. 15Ainda, considerando que (a) as Requerentes deixaram de 
cumprir com as condições para o perdão da dívida fiscal que teria sido 
determinada em negociações feitas pela Requerida, (b) as dívidas fiscais das 
Requerentes continuaram a aumentar e (c) a atividade tradicional da BCT no 
campo de fios e tecidos foi abandonada, o Tribunal considerou sem 
justificativa as expectativas das Requerentes que as autoridades continuariam 

                                                        

11 Sentença ¶¶ 157, 158, pp. 37, 38. 
12 Sentença ¶ 163, p. 39. 
13 Sentença ¶ 221, p. 58. 
14 Sentença ¶¶ 234-236, pp. 62-63. 
15 Sentença ¶ 241, p. 64. 
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a manter uma atitude indulgente em relação ao acúmulo de dívidas 
passadas16. 
 
Em relação ao pedido de Tratamento Justo e Equitativo baseado na decisão da 
Autoridade Fiscal de abrir um pedido de falência e o momento da decisão (ao 
invés de auferir pledged assets) o Tribunal observou que: “... é o dever das 
autoridades fiscais coletar tributos e é sua prerrogativa escolher o meio de 
fazê-lo.”17 Como a Autoridade Fiscal era um dos maiores credores da BCT e a 
companhia teria repetidamente falhado ao cumprir com seus compromissos 
de pagamento apesar de repetidas extensões, o Tribunal decidiu que as 
Requerentes não poderiam questionar o meio da coleta de tributos. 
 
Considerando o que foi mencionado acima, entre outros pontos, o Tribunal 
decidiu que a conduta do Ministro de Finanças e da Autoridade Fiscal foi 
justificada e não foi suficiente para ter frustrado as expectativas legítimas das 
Requerentes18. O Tribunal determinou que: “A flexibilidade mostrada pela 
administração por um certo período de tempo não criou um direito em favor 
das Requerentes. O fato que a atitude indulgente do Estado terminou em um 
momento não constituiu uma quebra no tratado.”19 
 
Em relação à questão da “denegação de justiça” (Ponto 2(e)(ii)), o Tribunal 
notou que a alegação de denegação de justiça sob o direito internacional é 
uma alegação exigente que implica na falha de um sistema nacional “como 
um todo” para satisfazer padrões mínimos.20 Para estabelecer denegação de 
justiça, o ônus da prova recaiu sobre as Requeridas, para que estas 
demonstrassem tal injustiça sistemática 21. O Tribunal decidiu que a alegação 
de denegação de justiça não deveria prosperar porque: 
 
- as Requerentes deixaram de oferecer provas suficientes das supostas falhas 
no procedimento de falência22; 
 
- meras sugestões de condutas ilegítimas, alegações gerais de corrupção e 
deficiências de um sistema legal não constituem uma quebra de tratado nem 
uma violação do direito internacional23; 
 

                                                        

16 Sentença ¶ 248, pp. 66-67. 
17 Sentença ¶ 259, p. 70. 
18 Sentença ¶ 269, p. 72. 
19 Sentença ¶ 270, p. 72. 
20 Sentença ¶ 273, p. 73. 
21 Sentença ¶ 274, p. 73. 
22 Sentença ¶ 269, p. 78. 
23 Id., pp. 78-79. 
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- as Requerentes deixaram de explicar o afirmado nexo causal entre a suposta 
conduta da Requerida e os danos supostamente causados24; 
 
- não houve prova de que os órgãos do Estado conspiraram com a chamada 
“máfia das finanças” ou “máfia do procedimento de falência” contra as 
Requerentes em seu investimento na BCT25. 
 
O Tribunal também determinou que os órgãos de Estado não agiram em má 
fé vis a vis às Requerentes, como a ação da coleta de tributos vencidos foi sem 
dúvida legítima 26  (Ponto 2(e)(iii)). Ademais, ainda que todos os atos 
relevantes da Requerida fossem considerados como um todo, a conduta da 
Requerida ainda não importaria em uma quebra do BIT27 (Ponto 2(e)(iv)). 
Dessa forma, foi decidido que não houve violação do Artigo 3.1 ou do Artigo 
3.2 do BIT. 
 

(f) Expropriação – Artigo 5 do BIT (paras. 309-321) 
 
O Tribunal observou que as Requerentes utilizaram a palavra “expropriação” 
de maneira confusa, incluindo-a como sinônimo de denegação de justiça28, e 
deixaram de quitar seu ônus de provar uma quebra de tratado por 
expropriação29. O Tribunal concluiu que “se não foi determinada quebra do 
Artigo 3 do BIT, então o Artigo 5 não foi violado tampouco.”30 
 
3. Decisão 

 

O Tribunal decidiu  que as ações dos órgãos da República da Eslováquia, se 
considerados como um todo ou separados, não importavam na quebra do 
Artigo 3 tampouco do Artigo 5 do BIT. A perda das Requerentes foi parte do 
risco que os investidores assumiram quando adquiriram as ações de uma 
companhia extremamente endividada precisando de uma injeção substancial 
de capital31. O Tribunal ordenou as Requerentes a arcar com as custas de 
arbitragem totalizando EUR 796,523.93 e VAT de EUR 69,985, a pagar a 
Requerida EUR 384,628.93 e gastos de VAT de EUR 34,992.75, e a pagar EUR 
2,000,000 a Requerida para suas custas legais e outras custas dispendidas em 
relação à arbitragem, dentro de trinta dias a partir da notificação da Sentença.  

                                                        

24 Id., p 79. 
25 Sentença ¶ 297, p. 79. 
26 Sentença ¶ 301, p. 79. 
27 Sentença ¶ 304, p. 80. 
28 Sentença ¶ 310, p. 82. 
29 Sentença ¶ 321, p. 85. 
30 Id. 
31 Sentença ¶ 323, p. 85. 



 9 

 


