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Prefácio

Há muito tempo...e agora!

Foi há muito tempo, lá pelos anos cinquenta, e as histórias infantis 
de Monteiro Lobato ocupavam quase todo o meu tempo após as aulas e os 
exercícios escolares. Lembro-me de que a leitura do Poço do Visconde foi 
enriquecedora (foi e ainda é, pois, de quando em quando – como agora, 
no momento em que escrevo estas linhas –, a memória recupera algumas 
frases e acontecimentos descritos no livro).

O objetivo era combater a ATARIP (pirata ao contrário), truste norte-
-americano que objetivava, de um lado, retardar e sabotar os progressos 
na perfuração daquele que seria o primeiro poço de petróleo do País, nas 
terras do Sítio do Picapau Amarelo (pouco antes do êxito registrado em 
Lobato, na Bahia) e, ao mesmo tempo, mensurar a extensão das reservas 
que poderiam, então, ser comprada por preços inferiores aos do mercado.

Em que pesem essas quase seis décadas, as histórias se repetem. Nem 
sempre, porém, os brasileiros tomam conhecimento de ações destinadas a 
solapar os nossos interesses econômicos e comerciais, seja por intermédio 
do aparato tecnológico de que dispõem alguns Estados Nacionais, seja 
como derivadas de operações psicológicas (leia-se desinformação) multi-
plicadas pelas diferentes mídias.

Cito fatos verídicos e infelizmente graves. A ocupação efetuada por 
integrantes do chamado Movimento dos Atingidos por Barragens contra a 



usina de Tucuruí, contornada graças à boa vontade do Governo em não 
escalar o assunto, e os fantasmas que volta e meia atemorizam as equipes 
que trabalham na prospecção e extração de petróleo em alto mar, ainda na 
chamada Zona Econômica Exclusiva (ZEE).

Sobre os últimos, penso que talvez seja melhor caminhar no plano 
das hipóteses: atentados perpetrados por sabotadores originários sabe-se lá 
de onde; minirrobôs expelidos por submarinos de outras potências com 
o objetivo de captar informações sobre as riquezas existentes no fundo do 
mar; presença de barcos de superfície dotados de sensores de alta tecnolo-
gia pouco distantes do limite das águas internacionais...

O Brasil é um país que já se aproxima do patamar das superpotên-
cias. Sua economia é pujante, cresce o número das indústrias de grande 
porte indispensáveis às exigências da sua própria dinâmica, aumentam as 
responsabilidades e, neste ano, a defesa dos pontos estratégicos, principal-
mente no tocante ao setor energético, exigiu uma postura mais enérgica 
por parte do Governo. 

Melhor assim. É sempre mais interessante prevenir do que remediar. 
Principalmente quando remediar vira sinônimo de impossível. É neste 
ponto que o livro elaborado por Marcos Borges, jovem e promissor pes-
quisador brasileiro, se apresenta como uma antevisão do que pode e deve 
ser evitado.

JOSÉ AMARAL ARGOLO
Professor do Quadro Permanente da Escola de Comunicação da 

UFRJ, atualmente exercendo atividades como Analista do Centro de 
Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra.



XV

aPreSentação

A presente obra decorre da dissertação de mestrado resultante da 
pesquisa realizada ao longo do curso de Mestrado em Direito, Estado e 
Cidadania, na linha de pesquisa Estado e Direito – Internacionalização 
e Regulação, realizado na Universidade Gama Filho nos anos de 2010 e 
2011, sob a orientação dos Professores Doutores Lier Pires Ferreira e José 
Maria Machado Gomes.

A obra é compartimentada em três capítulos estruturais. O núcleo do 
primeiro capítulo se refere ao estudo do Estado, seus elementos formado-
res, especialmente a soberania, bem como as doutrinas jusfilosóficas que 
construíram os contornos conceituais do Estado. Maior atenção é dada à 
soberania nacional e sua relação estrutural com o Estado, tendo em vista 
possuir uma amplitude conceitual capaz de permitir a inserção de outros 
elementos, como é o caso da segurança energética, considerando-a como 
parte formadora da soberania nacional, baseando-se, para tanto, na visão 
realista moderna das Relações Internacionais de Edward Carr e Hans Mor-
genthau.

O principal atrativo dessa primeira parte, ao nosso sentir, é a opor-
tunidade que o leitor pode ter de ser introduzido ao estudo do Estado, 
da Soberania e das correntes filosóficas relevantes para os estudiosos do 
Direito Internacional Público, das Relações Internacionais, da Geografia 
Política e das Ciências Políticas, bem como servir àqueles interessados na 
análise do cenário internacional. 
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O segundo capítulo trata da definição, composição e formas de al-
cance da segurança energética, além de demonstrar que o acesso à energia 
é um contemporâneo direito humano fundamental. Ademais, realiza-se 
uma análise do panorama mundial das energias renováveis, o modo como 
estão assentadas as bases da conformação energética mundial e as ações 
das importantes nações mundiais em relação à busca pela segurança ener-
gética. 

Tendo em vista os debates travados na Conferência das Nações Uni-
das sobre Desenvolvimento Sustentável – “Rio +20”, emerge o debate so-
bre as formas de expansão da Economia Verde, sendo as questões ligadas 
às seguranças energética e da composição da matriz temas de extrema 
relevância nessa seara. Por outro lado, há também importantes reflexos 
no tocante à segurança nacional, eis que a busca por fontes energéticas se 
mostrou ao longo da história um fator desencadeador de guerras, como 
ocorre atualmente em função do petróleo. Assim, ambientalistas e demais 
interessados nos temas de conflitos internacionais, como militares, jorna-
listas e diplomatas, podem também ter grande interesse na obra.

Ademais, o terceiro e último capítulo traz considerações acerca da 
eleição da energia nuclear como matriz energética brasileira, ao lado ou 
como substitutiva da hidroeletricidade, do petróleo e do gás natural. Para 
tal propósito, lançou-se mão de gráficos comparativos e demonstrativos, 
bem como de mapas capazes de demonstrar o enorme potencial brasileiro 
em relação à energia nuclear, assim como fundamentar argumentos com-
parativos relacionados aos outros países dos BRICS, no caso, a Rússia, 
a Índia, a China e a África do Sul. Ao lado disso, a realidade nuclear da 
França é trazida neste estudo como paradigma de sucesso da matriz ener-
gética nuclear no âmbito da sua aplicação dentro do território nacional. 
São abordados, ainda, os princípios formadores do Direito da Energia 
Nuclear, construído e consolidado por décadas pela Agência Internacio-
nal de Energia Atômica, e os desafios que as nações irão enfrentar na 
busca incessante pela segurança energética no presente século.

Trata-se de uma área sob intenso estudo, principalmente após o aci-
dente nuclear de Fukushima, os debates em torno do impacto ambiental 
gerado pela Usina de Belo Monte e do avanço do projeto do submarino 
nuclear brasileiro. Portanto, a dialética entre defensores e críticos da op-
ção pela energia nuclear faz com que o estudo seja atual e relevante para 
os leitores brasileiros em geral que se interessarem nos temas ligados ao de-
senvolvimento econômico e à sustentabilidade, pois não há como manter 
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o crescimento da economia em um padrão de busca pelo pleno emprego 
sem fontes energéticas e, por outro lado, há que se obterem fontes limpas 
para evitar que a degradação do meio ambiente elimine a qualidade de 
vida dos moradores locais, mas também dos demais seres humanos que 
sequer sentirão os benefícios daquela prosperidade econômica.

Diante do acima mencionado, procura-se apresentar ao leitor uma 
obra diferenciada do ponto de vista jurídico, por trazer um novo e atual 
elemento formador da soberania nacional, contribuindo para o aperfei-
çoamento do Direito Internacional e Constitucional, por intermédio de 
uma abordagem relacional com a Teoria das Relações Internacionais. A 
par disso, existem importantes ferramentas gráficas e imagens que corro-
boram a ideia abordada, facilitando o entendimento do leitor e levando-o 
a uma reflexão crítica sobre a questão da soberania, além de trazer vasta 
bibliografia estrangeira, demonstrando a falta de abordagem dessa temáti-
ca no direito brasileiro.

Rio de Janeiro, agosto de 2012.

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS BORGES
Professor da Pós-Graduação em Direito Ambiental – IAVM-UCAM/RJ

Mestre em Direito – UGF/RJ
Especialista em Direito Internacional – Organização dos Estados 

Americanos/OEA
Especialista em Direito Empresarial com ênfase em Tributação – FGV/RJ

Advogado e Consultor Jurídico




