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Digest 

 

1. Fatos do Caso 

 

No dia 22 de abril de 2009, a Requerente “Metal VM” de Preshevo/Sérvia, 
registrada sob as leis da República da Sérvia, como a vendedora, e a 
Requerida “Janina” de Lipjan/Kosovo, registrada sob as leis da República do 
Kosovo, como a compradora, concluíram um contrato de compra e venda de 
caldeiras elétricas do tipo TEK/10 KW e tipo TEK/12 KW a serem utilizadas 
em um sistema de aquecimento central. De acordo com o contrato, a 
vendedora concordou em fornecer à compradora caldeiras elétricas para um 
aquecimento central, enquanto a compradora concordou em pagar o preço 
de € 260,00 por unidade de caldeira elétrica quando esta revendesse cada 
caldeira elétrica comprada da vendedora1. 
 
No dia 4 de maio de 2009, a parte vendedora entregou 100 caldeiras elétricas 
à parte compradora. Em 12 de agosto de 2010, a vendedora enviou uma 
notificação escrita à compradora requerendo o pagamento do preço 
acordado, e notificou a compradora de que, caso não fosse efetuado o 
pagamento, ela instalaria procedimentos judiciais contra a última. 
 
A Requerida alegou que as partes teriam um acordo oral naquele momento, 
em que ambas teriam acordado que a compradora poderia cumprir com suas 
obrigações contratuais pagando o preço acordado na conta do banco 
acordado, ou, alternativamente, entregando à vendedora bens produzidos 
pela compradora, em substituição. Ainda, a Requerida argumentou que já 
teria entregado à Requerente mercadorias em substituição no valor de € 
5.470,00, reduzindo, então, o valor total do contrato para € 20.530,00.2 
 
Em 21 de julho de 2011, a Requerente “Metal VM” iniciou procedimentos 
judiciais perante o Permanent Tribunal of Arbitration vinculado ao Kosovo 

Chamber of Commerce (a partir de agora referido como PTA), contra a 
Requerida “Janina” pela compensação de € 26.000,00. O Artigo 11 do 
Contrato de Compra e Venda continha a previsão de cláusula arbitral, de 

                                                 
1 Nota da tradutora: no relatório original, consta que “the buyer agreed to pay a price of € 260,00 
per electric boiler when it resells each electric boiler bought from the buyer”, porém o 
entendimento é de que a compradora pagaria determinado valor quando revendesse cada 
caldeira elétrica comprada da vendedora.  
2 Sentença Arbitral, ¶ 5 
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acordo com a qual as partes concordaram direcionar sua disputa ao Kosovo 

Permanent Tribunal of Arbitration em Pristina. 
 

2. Questões Jurídicas Discutidas na Decisão 

 
(a) Jurisdição 

 
O Tribunal decidiu que tinha jurisdição sobre a medida da Requerente de 
acordo com as Regras de Arbitragem de Kosovo de 2011. O Artigo 11 do 
Contrato de Compra e Venda previa cláusula arbitral de acordo com a qual 
as partes concordaram em direcionar à arbitragem qualquer disputa 
relacionada ao contrato  ao Permanent Tribunal of Arbitration vinculado ao 
Kosovo Chamber of Commerce. O tribunal arbitral confirmou que a sede da 
arbitragem é Pristina, e o idioma da arbitragem é o albanês. 
 
(b) Forma do contrato 

 
O Tribunal decidiu que qualquer termo contido no contrato assinado entre 
as partes em disputa poderia ter sido alterado somente com o anterior 
acordo escrito entre as partes. O pedido da Requerida foi baseado na lei de 
Kosovo de Obrigações, a qual determina, inter alia, que as partes podem 
terminar, complementar ou emendar o contrato existente através de um 
acordo informal, isto é, um acordo oral3. Baseada neste Artigo, a Requerida 
argumentou que existiria um acordo oral entre as partes, de acordo com o 
qual a Requerida poderia cumprir com sua obrigação de pagamento 
entregando outras mercadorias à Requerente ao invés de pagando o preço 
acordado. Em sua reconvenção, apresentada em 06 de outubro de 2011, a 
Requerida argumentou que teria entregado mercadorias (canos d’água) no 
valor de € 5.470.00 à Requerente, reduzindo, então, sua dívida com a 
Requerente de E 26.000,00 para € 20.540,00. 
 
O Tribunal interpretou a Lei de Obrigações e o Contrato de Compra e Venda 
entre as partes e concluiu que o Contrato não continha nenhuma cláusula 
que autorizaria a compradora a quitar sua obrigação entregando outras 
mercadorias. De acordo com a interpretação do Tribunal, a Lei de 
Obrigações dá liberdade às partes para escolher se elas almejam entrar em 
um contrato formal ou informal. Se as partes concordaram sobre uma forma 
especial de contrato, quaisquer emendas posteriores àquele contrato serão 
consideradas inválidas, a menos que fossem concordadas por escrito e 
assinadas por ambas as partes do contrato. O Contrato de Compra e Venda 

                                                 
3 Lei de Obrigações de Kosovo, Art. 69. 
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concluído entre as partes em disputa é categorizado como um contrato 
especial sob a Lei de Obrigações de Kosovo4. Neste sentido, o Tribunal 
decidiu que quaisquer alterações ao contrato podem ser feitas somente por 
escrito e assinadas por ambas as partes, e que qualquer outro acordo oral 
seria então considerado inválido, já que as partes concordaram 
explicitamente em um contrato com este propósito. 
 
(c) Condições de pagamento 

 
Após a apreciação de possível existência de uma alteração oral válida ao 
contrato escrito entre as partes, o Tribunal concluiu que a Requerida não 
cumpriu com suas obrigações contratuais ao entregar mercadorias em 
substituição à Requerente. De acordo com a decisão do Tribunal, a 
Requerida não provou que estas mercadorias foram de fato entregues à 
Requerente. As provas demonstram que as mercadorias foram entregues a 
outra empresa denominada “Fluidi, com a qual a Requerente não tinha 
relações comerciais, sendo que esta transação não era, de nenhuma forma, 
relacionada àquela existente entre a Requerente e a Requerida.5 A Requerida 
também deixou de provar qualquer benefício incorrido pela Requerente 
através da entrega das mercadorias da Requerida à empresa “Fluidi”. Ainda 
que a Requerida tivesse provado tal conexão, o artigo 307 da Lei de 
Obrigações prevê que o devedor não pode substituir sua obrigação em 
dinheiro entregando mercadorias no valor do preço acordado, e o credor 
não pode exigir isso do devedor, tampouco.  
 
Ao não pagar o preço acordado, a Requerida inadimpliu o Contrato, de 
acordo com o Tribunal. 
 
(d) Sanções 

 
O Tribunal analisou o pedido da Requerente do pagamento de sanções. O 
Tribunal decidiu que sanções deveriam ser calculadas a partir 21 de julho de 
2011 até o pagamento da última obrigação contratual. Esta conclusão foi 
baseada na análise do tribunal quanto à questão de quando o pagamento 
seria devido. O Artigo 3 do Contrato de Compra e Venda previa que a 
Requerida era obrigada a pagar a Requerente, até o final do mês, caso a 
Requerida revendesse qualquer caldeira elétrica. O momento de atuação não 
foi determinado, mas dependia da ocorrência de um evento de ocorrência 

                                                 
4 Lei de Obrigações de Kosovo, Art. 454. 
5 Sentença Arbitral ¶ 23. 
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garantida.6 O evento de ocorrência garantida, nesse caso, seria de que cada 
uma das caldeiras elétricas seria a revenda das unidades de caldeira elétrica 
por parte da Requerida. A Requerente não convenceu o tribunal que a 
Requerida teria atrasado a realização do pagamento antes de 21 de julho de 
2011, e, na ausência de tal prova, o tribunal decidiu que as sanções deveriam 
ser calculadas a partir do dia que o requerimento de instalação do 
procedimento arbitral foi apresentado ao PTA. O Tribunal também 
determinou que a Requerida era responsável pelo pagamento das custas do 
procedimento. 
 

3. Decisão 

 
O Tribunal decidiu que “Janina” inadimpliu o contrato ao não pagar o preço 
acordado. Ainda, foi decidido que a Requerida deveria pagar indenizações 
calculadas com base no critério determinado pelo Banco Central Europeu, 
com a taxa de 1% sobre o valor total da dívida de € 26.000,00, calculada a 
partir de 21 de julho de 2011. O Tribunal também determinou que “Janina” 
pagasse as custas do procedimento no valor de € 1.900,00. 

                                                 
6 Sentença Arbitral ¶ 30. 


