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RESUMO 

 

VESCOVI, Thaiz. Hidrocarbonetos como patrimônio comum da humanidade e a 

obrigatoriedade de pagamento de royalties de acordo com a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 2015. 133f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Programa de Pós-Graduação em Energia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

O trabalho busca verificar os aspectos de regulação internacional do petróleo, mais 

precisamente àqueles previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar 

de 1982 no que tangem à obrigatoriedade do pagamento de royalties advindos da 

exploração dos hidrocarbonetos nas plataformas estendidas pelo estado brasileiro às 

Nações Unidas. Utiliza o método dedutivo e o tipo de pesquisa exploratório e 

comparativo. Na introdução, apresenta a problemática e sua importância e propõe uma 

divisão do trabalho em seis capítulos. No primeiro capítulo, discorre sobre os institutos 

jurídicos do direito internacionais do mar, salienta a origem, conceitos, os traços e as 

características marcantes do direito internacional do mar por meio de princípios e fontes, 

traçando as premissas do trabalho. No segundo capítulo, discorre sobre a Convenção das 

Nações Unidas sobre o direito do Mar de 1982, apontando quais são as partes legítimas, 

os requisitos e fundamentos para pagamento dos royalties, as características das 

plataformas continentais geológicas e sua classificação, o pagamento como mecanismo 

de garantia dos direitos humanos, fundamentais, sociais, bem como sua destinação, 

analisando os órgãos criados pela Convenção: a Comissão de limites da Plataforma 

Continental, a Autoridade de Fundos Marinhos, e o Tribunal do Mar. O terceiro capítulo 

cuida do cenário atual estadunidense no que diz respeito à exploração de recursos da 

plataforma ampla, tratando dos aspectos históricos e jurídicos, o posicionamento do Poder 

Executivo versus Poder Legislativo e dos casos concretos de exploração petrolífera no 

Ártico e no Golfo do México. O quarto capítulo, por sua vez,  trata do caso brasileiro, 

abordando os aspectos históricos e jurídicos, a legislação interna e internacional sobre o 

direito de exploração dos recursos naturais, além de questões  diplomáticas. O quinto 

capítulo traz uma abordagem comparativa imparcial sobre o posicionamento escolhido 

pelos dois países e analisa os possíveis cenários futuros. Feita a análise, a tese conclui que 

são dois caminhos que podem ser seguidos no que diz respeito ao tema: no primeiro 

cenário, o país permaneceria Estado-parte da CNUDM, podendo obter a extensão e 

exploração de sua Plataforma Continental, exercendo seus direitos de exploração da 

“Área”, podendo, todavia, insidir no pagamento dos royalties futuramente. Em um 

segundo cenário, o país não Estado-parte da CNUDM, atuaria em cooperação com os 

países fronteiriços signatários da Convenção, para explorar sua Plataforma Continental 

estendida, todavia, sem existir a possibilidade de requerer a extensão e legitimidade para 

exploração da “Área” pelas regras da Convenção.   
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Direito Internacional do Mar. Nações Unidas  



 

ABSTRACT 

 

VESCOVI, Thaiz. Hydrocarbons as the common heritage of mankind and the 

obligation to payment of royalties according to the United Nations Convention on 

the Law of the Sea 1982. 2015. 120f. PhD Thesis – Graduate Program on Energy, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The present work searchs to verify the aspects of international regulation of oil, more 

specifically those contained in the United Nations Convention on the Law of the Sea in 

1982 that refer to the obligation to pay royalties arising from the exploitation of 

hydrocarbons in the extended platforms by the Brazilian government to the United 

Nations. The deductive method and the type of exploratory and comparative research 

were used. In the introduction it was presented problematic, its importance and the 

division of the work in five chapters. The second chapter discoursed the aspects of legal 

institutions of the international law of the sea, stresses the origin, concepts, traits and 

salient features of the international law of the sea through principles and sources, tracing 

the work premises. The third chapter discusses the UN Convention on the Law of the Sea 

of 1982, pointing out what are the legitimate parties, requirements and grounds for the 

payment of royalties, the characteristics of the geological continental shelves and their 

classification, and the payment as a mechanism of human rights protection, fundamental, 

social and heritage of humanity, as well as its destination, bringing aspects of the 

Commission on the Continental Shelf limits, the Seabed Authority and the International 

Tribunal for the Law of the Sea. The fourth chapter deals with the US current situation 

with regard to the exploitation of resources of the broad platform, dealing with historical 

and legal aspects, the position of the executive power versus legislative power and of 

individual cases of oil exploration in the Arctic and the Gulf of Mexico. The fifth chapter 

does the same analysis described above, now related to the breach of the Convention and 

its legal consequences, addressing the historical and legal aspects, the domestic and 

international law on the right of exploitation of natural resources, and diplomatic issues. 

Finally, the sixth chapter provides an unbiased comparative approach to the positioning 

chosen by the two countries and analyzes the possible future scenarios. After this analysis, 

the thesis concludes that there are two paths that can be followed with regard to the issue: 

the first scenario, the country would remain state party to the UNCLOS and can get the 

extension and exploitation of their continental shelf, exercising their rights exploration of 

the "Area", although they may have to cover the payment of royalties in the future. In a 

second scenario, the country there is not state party to the UNCLOS would act in 

cooperation with the signatory countries bordering the Convention, to explore its 

extended Continental Shelf, however, there would not be possibility to request the 

extension and legitimacy to exploitation of the "Area" by the rules of the Convention. 

 

Keywords: Royalties. Petroleum. International Regulation. Human Rights. International 

Sea Law. United Nations. 


