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“Uma cordilheira no panorama, picos se
vistos aos lados,

Longe, perto, alto, e baixo, esses cumes tão
diferenciados.

A verdadeira face do Monte Lu, é algo difícil
que se desvende,

Porque é na própria montanha, onde estou
presente.”1 (tradução do autor)

Su Shi

1 “横看成岭侧成峰，远近看山总不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。”



RESUMO

O presente trabalho busca analisar a disputa mais relevante dos últimos 50 anos no

Mar da China Oriental sobre a soberania das Ilhas Diaoyu/Senkaku pelas duas

maiores potências do Leste Asiático, China e Japão. Um grupo de oito ilhas

inabitadas que a princípio eram utilizadas apenas como zona de pesca ou refúgio de

tormenta, tornaram-se de grande relevância estratégica e econômica quando um

estudo sugeriu que o solo oceânico da região poderia ter uma vasta área de

reservas de petróleo e gás natural. Mostra-se interessante ter a soberania sobre o

território da região, pois serviria de base para a reivindicação do mar territorial

adjacente, bem como aos direitos de exploração e aproveitamento dos seus

recursos. O objetivo proposto é de analisar as argumentações legais da China e do

Japão, levando-se em consideração a aquisição de território e a soberania dentro do

direito internacional e concluir com uma solução possível para a disputa.

Palavras-chave: Disputa territorial. Relações Sino-Japonesas. Ilhas

Diaoyu/Senkaku. Soberania.



ABSTRACT

The present paper seeks to analyse the most relevant dispute of the last 50 years in

the East China Sea over the sovereignty of the Diaoyu/Senkaku Islands by the two

major powers of East Asia, China and Japan. A group of eight uninhabited islands

that at first were used only as fishing grounds or refuge from storms, became of great

strategic and economic relevance when a study suggested the ocean floor of the

region could have a vast area of oil and natural gas reserves. It is interesting to have

sovereignty over the region's territory, as it would serve as a basis for claiming the

adjacent territorial sea, as well as the rights to explore and exploit its resources. The

proposed objective is to analyse the legal arguments of China and Japan, taking into

consideration the acquisition of territory and sovereignty under international law, and

to conclude with a possible solution to the dispute.

Keywords: Territorial dispute. Sino-Japanese Relations. Diaoyu/Senkaku Islands.

Sovereignty.
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1. INTRODUÇÃO

As ilhas Diaoyu (钓鱼岛) nomeadas assim pela República Popular da China,

ou Senkaku (尖閣諸島) nomeadas assim pelo Japão2, são um grupo de 8 ilhas

inabitadas localizadas no Mar da China Oriental, ao leste da China, nordeste de

Taiwan, oeste da Ilha de Okinawa e ao norte e sudoeste das Ilhas Ryukyu3. O fato

de existir, pelo menos, dois nomes para o mesmo conjunto de ilhas demonstra a

existência de um conflito na região, em que tanto a China, quanto o Japão, têm seus

argumentos e contra-argumentos para defender sua soberania sobre as ilhas.

A princípio desimportantes no decorrer da história, alcançaram um patamar

de relevância econômica e estratégica quando o Direito Internacional do Mar

demonstrou que o controle das Ilhas Diaoyu/Senkaku pode transmitir os direitos

econômicos exclusivos de uma área de quase 20.000 milhas marítimas quadradas

de recursos oceânicos. Especialistas apontam que reservas de hidrocarbonetos

enormes estão em seu solo oceânico.

Não se surpreende que haja tanto interesse chinês e japonês em ter sua

soberania reconhecida sobre estas ilhas, baseando-se em interpretações contrárias

de tratados internacionais que findaram as Guerras Sino-Japonesas e a Segunda

Guerra Mundial, bem como o direito internacional consuetudinário de aquisição de

território.

Para entender o conflito, será desenvolvida ao longo do texto uma revisão

teórica das substâncias fundamentais, baseando-se em conceitos históricos, legais e

políticos, para a disputa com suas devidas explicações para um entendimento

detalhado. A seguir serão apresentados os argumentos contextualizados tanto por

parte da China, quanto do Japão, para que fiquem esclarecidos o que cada Estado

alega em seu favor e contra o outro.

3 Ou Nansei, Japão ainda considera que as Ilhas Senkaku façam parte da cadeia de ilhas que se
estendem a sudoeste de kyushu até Taiwan: as Ilhas Ōsumi, Tokara, Amami, Okinawa e Sakishima
(divididas em Miyako e Yaeyama), com Yonaguni no extremo oeste.

2 Quando as ilhas forem tratadas exclusivamente do ponto de vista japonês, serão tratadas por
“Senkaku”, quando for sob o prisma da China, serão chamadas “Diaoyu”.
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2. CONCEITOS LEGAIS SOBRE ESTADO

Para entender a questão das Ilhas Diaoyu/Senkaku, faz-se necessária uma

explicação dos conceitos legais relevantes para a disputa. As noções de território e

soberania, elementos que são inerentes para a caracterização de um Estado pelo

Direito Internacional Público, demonstram a importância da sua presença para que

um país seja considerado como tal; além disso, na seara do Costume Internacional,

observamos os modos da aquisição de território que são reconhecidos.

Ademais, o Direito do Mar é uma das áreas do Direito Internacional mais

desenvolvidas e antigas, e está regulamentada pela Convenção das Nações Unidas

sobre o Direito do Mar (UNCLOS) a qual China e Japão ratificaram.4 Este tratado

multilateral define conceitos marítimos advindos do Direito Internacional

Consuetudinário, como: mar territorial, Zona Exclusiva Econômica (ZEE), plataforma

continental, a definição de ilhas, além de propor os princípios gerais da exploração

de recursos naturais do mar, como os recursos vivos, do solo e do subsolo.

As análises nesta seção estarão também sob um prisma transdisciplinar

porque, eventos políticos e históricos influenciaram a construção do Direito à época,

e isso ajudará a entender o contexto melhor.

4 A UNCLOS foi ratificada pela China em 07/06/1996 e pelo Japão em 20/06/1996.
(https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm).
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2.1 NOÇÕES SOBRE TERRITÓRIO E SOBERANIA

O Estado, pessoa jurídica de direito internacional público, configura-se dessa

forma quando apresenta três elementos conjugados: um território, um povo e

soberania.

Cabe citar, a definição que Jellinek faz sobre o Estado apontada na produção

de Bonavides5 em que o Estado “é a corporação de um povo, assentada num

determinado território e dotada de um poder originário de mando.” Por comparação,

vale notar como conceitua Dallari6, “Estado como a ordem jurídica soberana que tem

por fim o bem comum de um povo situado em determinado território.”

A forma pela qual os Estados apresentam suas bases territoriais e

demográficas, além das maneiras de organização política, distinguem-se entre si.

Ainda, o elemento primordial para a existência de um Estado é o da comunidade

humana em um local, visto que a soberania poderá ser desmarcada em momentos

conturbados, como quando uma anarquia instaura-se; já no quesito do território, ele

será desconsiderado quando o seu efetivo controle não está sob o governo

legítimo.7

O conceito de território é o de uma área a qual um Estado impõe sua

jurisdição, detendo assim competência para exercer sua autoridade. Dentro desta

noção, abrangem-se o solo, o subsolo, as águas interiores. Além destes, quando o

país for costeiro, controla ainda um território marítimo que engloba, além das águas

interiores, o mar territorial, a zona contígua e a ZEE, que serão trabalhados no

próximo tópico. Também há uma porção da atmosfera localizada sobre o território ou

mar territorial denominada espaço aéreo, que se estende até as fronteiras do país.

A relação jurídica do Estado com o território se materializa pelas teorias que

sintetizam os conceitos de dominium e imperium. Em que esta primeira, o Estado é o

proprietário do território, consolidando como detentor do título do direito real sobre o

solo que, dessa forma, demonstra o domínio absoluto e exclusivo. Por outro lado, o

segundo conceito não configura o domínio estatal de fato, porém uma relação em

7 REZEK, José Francisco. Direito internacional público : curso elementar / Francisco Rezek. - 16. ed.
rev., ampl. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2016, p. 201.

6 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30ª edição - São Paulo : Saraiva,
2011, p. 122.

5 JELLINEK, Georg. Allgemeine Staatslehre. Apud. BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. - 18ª edição
- São Paulo : Malheiros, 2011, p. 71.
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que o Estado desempenha seu poder sobre a comunidade humana e, mediante a

ela, o poder reincide sobre o território. Quanto a isso, aponta Bonavides:
Como a autoridade do Estado com respeito ao território é de teor pessoal,
não havendo aqui que falar de dominium, poder sobre coisas, senão de
imperium, poder sobre pessoas, o poder do Estado de obrigar as pessoas
no território se faz de maneira exclusiva, se se trata de Estado soberano e
unitário; ou, na hipótese federativa, de Estado composto, em colaboração
com o Estado soberano, ao qual se acha sujeito o Estado-membro,
conforme adverte Jellinek.8

Pela generalidade da jurisdição, apenas o Estado exerce as competências de

natureza administrativa, jurisdicional e legislativa em todo o seu território. Do mesmo

modo, pela exclusividade, no desempenho da atribuição o Estado não será oposto

por qualquer outra soberania, cabe apenas a ele agir por medidas restritivas contra

pessoas, por ser o detentor exclusivo do uso legítimo da força pública.

Por isso, quando um Estado não for capaz de cumprir sua jurisdição territorial

observando os princípios da generalidade e exclusividade, aquele consentirá que um

outro Estado desempenhe o seu papel, logo a noção da sua própria soberania ficará

deteriorada.

A aquisição ou perda dos territórios pode indicar que quando um Estado

adquire uma nova porção de terra isso quer dizer que um outro Estado perdeu, mas

essas hipóteses são mais comuns hoje em dia. Antes era comum que os Estados

conseguissem novos territórios pela descoberta, seguida de ocupação efetiva ou

presumida. Este instituto se chama terra nullius, ou seja, “terra de ninguém”, em que

uma área podendo ser habitada ou não e se for, não houve qualquer resistência pela

comunidade local. Outro objeto é a terra derelicta, a “terra abandonada”, em que o

primeiro descobridor abandonou aquele território.

O princípio da contiguidade foi de grande importância na época das

descobertas, pois, por ele, o descobridor desbravava e conquistava novos territórios

até encontrar resistência. A conquista também é uma forma de aquisição de território

pelo emprego de força unilateral. Há também a cessão onerosa, semelhante a

compra e venda, e a cessão gratuita, comum em tratados de paz. Em caráter

especial, a atribuição de território por decisão política de uma organização

8 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. - 18ª edição - São Paulo : Malheiros, 2011, p. 111.
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internacional ocorreu no âmbito da ONU em 19479, a propósito da partilha da

Palestina, e em 194910, quantos às ex-colônias italianas na África.

O conceito de soberania implica no poder absoluto, sem subordinação a

qualquer autoridade superior, de um governo sobre determinado território e a sua

população, em que não reconhece nenhum poder maior que condicione a definição

e o exercício de suas competências, e só se coloca de acordo com seus homólogos

na construção da ordem internacional, e na fidelidade aos parâmetros dessa ordem,

a partir da premissa de que lá reside um esforço horizontal e igualitário de

coordenação no interesse coletivo.11

Circunscrito à soberania está o reconhecimento de Estado, quanto a isso

observa-se que pela sua prerrogativa soberana um Estado poderá, por meio de ato

unilateral, entender um outro ente como homólogo em sua soberania, personalidade

jurídica de direito internacional condicionando-o à importância de Estado.

Destaca-se que este reconhecimento se trata de uma ação declaratória, não

constitutiva, pois proposição contrária iria de encontro aos próprios elementos que

formam o Estado.12 Quanto a isso, a norma de direito internacional positivo da Carta

da Organização dos Estados Americanos exprime em seu artigo 13:
A existência política do Estado é independente do seu reconhecimento
pelos outros Estados. Mesmo antes de ser reconhecido, o Estado tem o
direito de defender a sua integridade e independência, de promover a sua
conservação e prosperidade, e, por conseguinte, de se organizar como
melhor entender, de legislar sobre os seus interesses, de administrar os
seus serviços e de determinar a jurisdição e a competência dos seus
tribunais. O exercício desses direitos não tem outros limites senão o do
exercício dos direitos de outros Estados, conforme o direito internacional.13

Ainda, o artigo 14 diz que “o reconhecimento significa que o Estado que o

outorga aceita a personalidade do novo Estado com todos os direitos e deveres que,

para um e outro, determina o direito internacional.”14

14 OEA - Organização dos Estados Americanos. Carta da Organização dos Estados Americanos.
1967.

13 OEA - Organização dos Estados Americanos. Carta da Organização dos Estados Americanos.
1967.

12 REZEK, José Francisco. Direito internacional público : curso elementar / Francisco Rezek. - 16. ed.
rev., ampl. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2016, p. 272-273.

11 REZEK, José Francisco. Direito internacional público : curso elementar / Francisco Rezek. - 16. ed.
rev., ampl. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2016, p. 268.

10 ONU - Organização das Nações Unidas. Resolution 289 (IV). Question of the disposal of the former
Italian colonies. 21 de novembro de 1949.

9 ONU - Organização das Nações Unidas. Resolution 181 (II). Future government of Palestine. 29 de
novembro de 1947.
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Quantos às modalidades de reconhecimento de Estado a doutrina elenca

quatro formas: individual ou coletivo; de direito ou de fato; expresso ou tácito; e

incondicionado ou condicionado.15

i) Individual ou coletivo: este instrumento diplomático dependerá se um ou

mais Estados irão reconhecer determinado Estado como tal, o meio coletivo oferece

muito mais segurança e menos riscos, desde que haja uma relação amistosa entre

os Estados;

ii) De direito ou de fato: a primeira forma decorre de uma declaração

expressa, por meio de um ato positivo que indique com clareza a intenção de

conceder o reconhecimento, configurando-se como definitiva e irrevogável. Já a

segunda modalidade resulta de um fato que assuma essa intenção, com prazo

determinado e provisório;

iii) Expresso ou tácito: no primeiro o reconhecimento representa-se por um

documento escrito, daquele Estado que o realiza, independe a forma do instrumento,

mas o seu conteúdo. O segundo dá-se quando puder compreender por ações ou

atitudes implícita dos demais membros da sociedade internacional o interesse de

reconhecer o novo Estado como um ente soberano;

iv) Incondicionado ou condicionado: relacionado a existir, ou não,

dependências de condições impostas ao reconhecimento. O incondicionado será

considerado irrevogável, por outro lado o condicionado poderá ser suspenso ou

anulado em definitivo, caso o Estado não cumpra ou desrespeite as condições

estabelecidas no ato do reconhecimento.

No século XVI, um momento histórico de importância na Europa Ocidental foi

responsável pelos primeiros passos na construção do conceito de soberania: as

Reformas religiosas. Fundamental para os governos monárquicos da época, foram

capazes de escapar do controle centralizante do Papa e do Sacro Império

Romano-Germânico, visto que, pelas Reformas, o Cristianismo Ocidental dividiu-se

em denominações o que enfraqueceu o Vaticano, e fragmentou o império levando

duques a se opor à hegemonia do Carlos V, uma crise que um século mais tarde

ocasionaria a Guerra dos Trinta Anos.

Jean Bodin foi o primeiro pensador a elaborar uma teoria sobre a soberania,

para ele “é necessário formular a definição de soberania, porque não há qualquer

15 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público / Valerio de Oliveira Mazzuoli.
- 5. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 450-453.
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jurisconsulto, nem filósofo político, que a tenha definido e, no entanto, é o ponto

principal e o mais necessário de ser entendido no trabalho da República”.16 O

sentido da palavra “república” se confunde com “Estado”, em seu sentido moderno.17

Para Bodin, o significado da soberania enquanto “poder absoluto e perpétuo de uma

República” alinha-se às necessidades do Estado Moderno, pela própria organização

deste, precisando assegurar-se diante das disputas do poder que irão surgir na

Europa.

A Paz de Vestfália, em 1648, uma série de tratados que pôs fim à Guerra dos

Trinta Anos, demarcou o território, pela primeira vez, como elemento regulador da

soberania dos Estados. Ela regulamentou a organização política alemã e

estabeleceu limites territoriais em especial para Alemanha, França e Suíça.

Esclarecendo a estrutura dos elementos que formam o Estado pela unificação e

centralização do Poder Político.

17 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30ª edição - São Paulo : Saraiva,
2011, p. 69.

16 BODIN, Jean. Os seis livros da república. Apud. DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria
Geral do Estado. 30ª edição - São Paulo : Saraiva, 2011, p. 69.
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2.2 O DIREITO DO MAR

O conceito de liberdade dos mares é histórico, desde as viagens dos

Fenícios, Gregos e Romanos. Sob sua definição, as navegações poderiam expandir

conforme a demanda e os recursos permitissem. Conforme seu império crescia, os

Romanos passaram a ver vantagens em ter o controle da navegação, assim,

gradualmente, um regime de Mare Nostrum, o “Nosso Mar”, evoluiu desde o Mar

Tirreno até se expandir para todo o Mediterrâneo18 em que diversas embarcações

não-romanas estavam sujeitas a várias formas de restrição.

A delimitação do mar territorial é algo que teve seu marco histórico no século

XIV pelo jurista italiano Saxoferrato quando sustentou o limite de 100 milhas

marítimas.19 Depois, no início do século XVII, Hugo Grócio defendeu o Mare

Liberum, “Mar Livre”, em que alegou que o mar não poderia estar sujeito à

propriedade privada, exceto no caso de golfos e estreitos, e que os direitos de

navegação e pesca de todos os países em mares livres deveriam ser respeitados.20

Por outro lado, não muito tempo depois, em 1635, John Selden passou a defender a

ideia de Mare Clausum, “Mar Fechado”, em que apontava a ideia de que os mares

eram de fato capazes de propriedade e, uma vez que os recursos dos mares não

eram de forma alguma inesgotáveis, um Estado tinha o direito de proteger seus

interesses restringindo o uso de certas áreas, ainda que não excluísse a liberdade

coletiva de navegação.21

Já no século XVIII, estabelece-se a regra do “alcance do tiro de canhão” para

a distância de três milhas marítimas (ou uma légua marítima) da costa, inicialmente

por Cornelius van Bynkershoek em 1702, em obra intitulada De Dominio Maris

Dissertatio, na qual ele argumentou que o domínio efetivo sobre as áreas do

alto-mar poderia ser mantido apenas por fortificações baseadas na costa.22 No

entanto, no intuito da proteção contra o contrabando, as violações da neutralidade e

22 CRAWFORD, James. Brownlie's Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford : Oxford
University Press, 2012, pp. 256-257.

21 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do Mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 73.

20 GROTIUS, Hugo, 1583–1645. [Mare liberum. English] The free sea / Hugo Grotius; translated by
Richard Hakluyt withWilliamWelwod’s critique and Grotius’s reply; edited and with an introduction by
David Armitage. Indiana : Liberty Fund, Inc., 2004, p. 78.

19 FULTON, Thomas Wemyss. Project Gutenberg's The Sovereignty of the Sea. Originally published:
Edinburgh: William Blackwood and Sons, 1911, p. 539. E-book.

18 TELLEGEN-COUPERUS, Olga. Short History of Roman Law. New York : Routledge, 2003, p. 32.
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a pesca estrangeira, mostrou-se necessário alguma forma de delimitação de uma

faixa marítima fixa à zona costeira. Posteriormente, Ferdinando Galiani, em 1782,

em seu tratado De' doveri de' principi neutrali verso i principi guerreggianti e di questi

verso i neutrali que se obteve o conceito do limite de três milhas marítimas para

controle do alto-mar.23 Entre 1736 e 1876, os Britânicos adotaram os Hovering Acts -

que seriam a gênese dos limites modernos e a natureza da Zona Contígua -, uma

série de legislações estabelecendo jurisdição ao longo de suas costas, em faixas

que se estendiam a 8 léguas marítimas24, essa teoria ampliou os poderes dos

Estados para além do mar territorial, visto que se assegurava aos navios da Armada

Real o exercício de controlar uma zona de jurisdição especial chegando a 100

milhas marítimas da costa.

Veremos que a questão a ser resolvida no início do século XX será a

extensão consensual do mar territorial, além de descobrir qual a linha de base para

que se defina sua largura. Muitos países decidiram, unilateralmente, pela extensão

de suas faixas marítimas, ainda que possamos ver a influência do conceito das três

milhas ter sido absorvidos pelos demais Estados, quanto a isso diz Zanella:
Em relação à largura do mar territorial adotada por cada Estado da época,
verificamos que a Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Egipto, Estónia, Estados
Unidos da América, Grã-Bretanha e Império Britânico, Japão, Letônia,
Países Baixos, Polônia, Romênia, Argentina, Chile, Equador, Salvador,
Brasil tinham um mar territorial de 3 milhas. A Finlândia, Noruega, e Suécia
tinham um mar territorial de 4 milhas. Em Portugal, Espanha e Itália a
largura do mar territorial era de 6 milhas. Na Rússia e Colômbia, era de 12
milhas. No Uruguai, era de 5 milhas.25

No intuito de resolver o impasse das faixas marítimas no mar territorial, a Liga

das Nações aprovou uma resolução, em 22 de setembro de 1924, para a realização

de uma Conferência de Codificação do Direito Internacional, que ocorreu em Haia

em 1930. Dentro dos assuntos tratados, a universalização da largura do mar

territorial, bem como o regulamento dos direitos de pesca para além deste espaço

foram pontos principais, entretanto não foi proposta na Conferência uma medida

exata e universal pela falta de unanimidade entre os Estados por não chegarem a

um consenso. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América

passaram a adotar uma política em respeito aos recursos naturais do subsolo e solo

25 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do Mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 80.

24 SHEARER, Ivan Anthony. Problems of Jurisdiction and Law Enforcement Against Delinquent
Vessels. The International and Comparative Law Quarterly, Cambridge, Vol. 35, No. 2, pp. 320-343,
Abril, 1986.

23 CRAWFORD, James. Brownlie's Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford : Oxford
University Press, 2012, p. 257.
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oceânico do mar territorial, apresentou ainda os conceitos de plataforma continental

e zona de pesca (atualmente denominada Zona Econômica Exclusiva), na

proclamação do presidente Harry Truman.26

A proclamação aponta e origina duas áreas até então inexistentes: a
plataforma continental e a zona de pesca. O argumento para a criação da
plataforma continental teve por base o reconhecimento científico do fato de
a terra firme norte-americana não terminar na fronteira marítima, mas se
estender mar adentro num prolongar natural da costa. Assim, os EUA
afirmavam que o solo e o subsolo da costa americana faziam parte do
prolongamento terrestre do país e, por conseguinte, tinham direitos de
jurisdição sobre estes.27

Pela Declaração de Santiago, em 1952, Chile, Equador e Peru adotaram a

distância de 200 milhas marítimas, a partir das suas costas, como o mar territorial

sobre o qual exerceriam suas jurisdições e soberanias sobre o relevo oceânico.28

Enquanto isso, outros países ultrapassaram o costume das 3 milhas, avançando

sobre o mar territorial a uma distância de 12 milhas marítimas. Por conta destas

diversas declarações unilaterais relativas ao mar territorial, da plataforma

continental, da zona de pesca, a ONU, em 8 seções entre 1949 e 1956, apresentou

a 8ª seção da Comissão de Direito Internacional a Resolução 1105 (XI) pela qual

decidiu convocar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar

(UNCLOS) em Genebra de 24 de fevereiro a 27 de abril de 1958.29

Quatro convenções separadas foram adotadas pela UNCLOS I em 29 de abril

de 1958 e foram abertas para assinatura até 31 de outubro de 1958 e,

posteriormente, abertas para adesão por todos os Estados-Membros das Nações

Unidas, bem como outros Estados e agências especializadas convidadas pela

Assembleia Geral a tornar-se parte da: Convenção sobre o Mar Territorial e a Zona

Contígua (entrou em vigor em 10 de setembro de 1964)30; a Convenção sobre

30 ONU. Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. United Nations, Treaty series,
Genebra, vol. 516, p. 205, 10 de setembro de 1964.

29 ONU. Resolution 1105 (XI). International conference of plenipotentiaries to examine the law of the
sea. 658th plenary meeting, 21 fevereiro 1957, p. 54.

28 PERU. Declaración de Santiago (‘Declaración sobre Zona Marítima’). 18 de agosto de 1952.
27 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do Mar. Curitiba: Juruá, 2013, pp. 80-81.

26 “[...] the continental shelf may be regarded as an extension of the land-mass of the coastal
nation and thus naturally appurtenant to it, since these resources frequently form a seaward
extension of a pool or deposit lying with the territory, and since self-protection compels the
coastal nation to keep close watch [...] the Government of the United States regards the natural
resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to
the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and
control.” TRUMAN, Harry. Proclamation 2667—Policy of the United States With Respect to the Natural
Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf (grifos do autor).
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Alto-Mar (entrou em vigor em 30 de setembro de 1962)31; a Convenção sobre a

Pesca e a Conservação dos Recursos Vivos do Alto-Mar (entrou em vigor em 20 de

março de 1966)32 e a Convenção sobre a Plataforma Continental (entrou em vigor

em 10 de junho de 1964).33 Além disso, foi adotado um Protocolo Opcional de

Assinatura Relativo à Solução Compulsória de Controvérsias, que entrou em vigor

em 30 de setembro de 1962.34 Entretanto, estes textos não tiveram muitos

signatários35, considerando que eles não atingiam os interesses do Direito

Internacional “[...] uma vez que a convenção não foi capaz de definir com precisão

os limites e poderes estatais sobre o tema.”36

A UNCLOS II, em 1960, teve um desfecho semelhante à primeira, ainda que

houvesse a discussão da escolha do padrão da faixa do mar territorial em que

existiu uma proposta de um mar territorial de seis milhas marítimas (combinado com

uma zona de pesca exclusiva que se estenderia de seis a doze milhas em

alto-mar)37 que foi derrotada.38 Na Assembleia Geral da Nações Unidas de 1967,

Arvid Pardo, o embaixador de Malta, sugeriu que o solo oceânico e seus recursos

além dos limites de jurisdição nacional deveriam ser declarados em patrimônio

comum da humanidade.39

Esta proposta tornou-se uma questão-chave da UNCLOS III. No evento
UNCLOS Parte XI continha um regime para a internacionalização dos
recursos minerais do solo oceânico. Esses "recursos" e a "Área" foram
declarados "patrimônio comum da humanidade" (Artigo 136).40

A UNCLOS III deu início em 1973, dentro de um contexto de Guerra Fria, seu

período de negociações perdurou até 1982, resultando na assinatura da Convenção

de Montego Bay, na Jamaica, que “entrou em vigor no dia 16 de novembro de 1994,

40 CRAWFORD, James. Brownlie's Principles of Public International Law. 8th ed. Oxford : Oxford
University Press, 2012, p. 327.

39 ____. Assembleia Geral da Nações Unidas, 22ª Seção, Primeiro Comitê, 1515º Encontro, Item de
Agenda 92, Debate Geral, Arvid Pardo, representante de Malta, 15 páginas.

38 ____. Plenary meetings, Thirteenth Plenary Meeting, Fourteenth Plenary Meeting, pp. 27-36, 26 de
abril de 1960.

37 ____. Resolution 1307 (XIII).Convening of a second United Nations conference on the law of the
sea. 783rd plenary meeting, 10 dezembro 1958.

36 ZANELLA, Tiago Vinicius. Curso de Direito do Mar. Curitiba: Juruá, 2013, p. 85.

35 ____. Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status of Treaties, Chapter XXI :
Law of the Sea.

34 ____. Optional Protocol of Signature concerning the Compulsory Settlement of Disputes.  United
Nations, Treaty series, Genebra, vol. 450, p. 169, 30 de setembro de 1962.

33 ____. Convention on the Continental Shelf.  United Nations, Treaty series, Genebra, vol. 499, p.
311, 10 de junho de 1964.

32 ____. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas.  United
Nations, Treaty series, Genebra, vol. 559, p. 285, 20 de março de 1966.

31 ____. Convention on the High Seas.  United Nations, Treaty series, Genebra, vol. 450, p. 11, p. 82,
30 de setembro de 1962.
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um ano após a reunião do quorum de sessenta Estados ratificantes ou aderentes.”41

Pela Convenção de 1982, a soberania do Estado costeiro estende-se, além do seu

território e das suas águas interiores, a uma zona de 12 milhas marítimas de largura

máxima da faixa de mar territorial do Estado costeiro, o conceito de mar territorial

vem regulado no artigo 2º da Convenção de Montego Bay, que assim dispõe:
Artigo 2 Regime jurídico do mar territorial, seu espaço aéreo sobrejacente e
do solo e subsolo
1. A soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das
suas águas interiores e, no caso de Estado arquipélago, das suas águas
arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente descrita como mar territorial.
2. Esta soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente ao mar
territorial, bem como ao solo e ao subsolo deste mar.
3. A soberania sobre o mar territorial é exercida sujeita a esta Convenção e
a outras normas de direito internacional.42 (tradução do autor)

A zona contígua é uma segunda faixa, adjacente ao mar territorial e, em

princípio, de igual largura, sobre a qual o Estado costeiro tem o direito de tomar as

medidas de fiscalização que julgar convenientes na defesa de seu território,

exercendo o necessário controle no sentido de prevenir ou punir infrações aos seus

regulamentos aduaneiros, fiscais, sanitários, de imigração e de segurança, quer

tenham sido tais infrações cometidas em seu domínio terrestre ou no mar territorial.
ARTIGO 33 Zona contígua
1. Em uma zona contígua ao seu mar territorial, descrita como zona
contígua, o Estado costeiro poderá exercer o controle necessário a:
a) evitar as infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de
imigração ou sanitários no seu território ou no seu mar territorial;
b) punir as infrações às leis e regulamentos acima cometidas no seu
território ou no seu mar territorial.
2. A zona contígua não pode estender-se além de 24 milhas marítimas,
contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do
mar territorial.43 (tradução do autor)

Uma das principais inovações da Convenção de Montego Bay foi a chamada

Zona Econômica Exclusiva (ZEE), regulamentada nos artigos 55 e seguintes, é a

área marítima de até 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se

mede a largura do mar territorial. Nela, o Estado costeiro tem direitos de soberania

para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos

naturais, vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao solo oceânico, do solo

oceânico e seu subsolo, seja para aproveitamento econômico, produção de energia

a partir das águas, correntes e ventos. O artigo 58 aponta que qualquer Estado goza

das liberdades em qualquer zona econômica exclusiva de: navegação, sobrevoo -

43 ONU. United Nations Convention on the Law of the Sea. 10 de dezembro de 1982, art. 33, p. 35.
42 ONU. United Nations Convention on the Law of the Sea. 10 de dezembro de 1982, art. 2, p. 27.

41 REZEK, José Francisco. Direito internacional público : curso elementar / Francisco Rezek. - 16. ed.
rev., ampl. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2016, p. 372.
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que acima das águas territoriais não é permitido -, desde que nos termos das

disposições da Convenção.

Para a Convenção de 1982, em seus artigos 76 e seguintes, a plataforma

continental coincide com a ZEE das linhas de base do território terrestre até o bordo

exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 milhas marítimas, caso

esteja mais distante, o bordo será o limite da plataforma, mas sem poder ultrapassar

350 milhas marítimas. Sobre ela e o seu subsolo, o Estado costeiro poderá exercer

direitos soberanos exclusivos de exploração e aproveitamento dos recursos naturais.

Figura 1 - Delimitação das zonas marítimas estabelecida pela UNCLOS III

(Figura do autor)

Diante deste contexto, nota-se que o benefício das Ilhas Diaoyu/Senkaku é

sua capacidade presumida, sob a Convenção de 1982, de projetar áreas de

jurisdição marítima sobre o Mar da China Oriental. A UNCLOS estabelece um

sistema de categorias geográficas para equilibrar os direitos nacionais e

internacionais sobre as áreas do oceano. Nessa seara que encontramos uma

vagueza no texto legal sobre como resolver disputas em ZEE ou plataformas

continentais sobrepostas, especialmente considerando que o Mar da China Oriental
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tem uma largura de apenas 360 milhas marítimas, quanto a isso instrui “a

delimitação da zona econômica [ou plataforma continental] exclusiva entre Estados

com costas opostas ou adjacentes será efetuada por acordo com base no direito

internacional [...] a fim de se alcançar uma solução equitativa.”44 A Convenção de

Genebra de 1958, com sua Convenção sobre a Plataforma Continental, foi capaz de

propor solução para estes impasses, “na ausência de acordo [...] o limite será

determinado pela aplicação do princípio da equidistância”.45

Este princípio da equidistância estabeleceu-se nos tribunais internacionais na

decisão de casos recentes de fronteira marítima, a Corte Internacional de Justiça

favorece uma abordagem de três fases em que o Tribunal primeiro define uma linha

equidistante provisória, depois, considera se circunstâncias especiais justificam seu

ajustamento e, então, avalia a equidade geral das duas primeiras fases ao checar se

existe uma desproporcionalidade entre o comprimento das costas das Partes

relevantes e as áreas marítimas que a elas pertencem.46

A soberania sobre as Ilhas Diaoyu/Senkaku é, portanto, um fator

extremamente importante na delimitação da fronteira marítima entre a China e o

Japão no estreito Mar da China Oriental. Se a fronteira marítima entre a China e o

Japão fosse traçada ao longo de uma linha mediana equidistante, a soberania sobre

as Ilhas Diaoyu/Senkaku poderia determinar o controle de 19.800 milhas marítimas

quadradas de mar e solo oceânico.47

47 PRESCOTT, Victor; SCHOFIELD, Clive. The Maritime Political Boundaries Of The World. 2nd ed.,
Leiden / Boston : Martinus Nijhoff Publishers,  2005, p. 438.

46 Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua), 2018
I.C.J. X, X (2 de fevereiro) (favorecendo “[...]the provisional equidistance line shall follow a series of
geodetic lines.”).

45 “in the absence of agreement [...] the boundary shall be determined by application of the principle of
equidistance…”____. Convention on the Continental Shelf. United Nations, Treaty series, Genebra,
vol. 499, p. 311, 10 de junho de 1964, art. 6(2).

44 ONU. United Nations Convention on the Law of the Sea. 10 de dezembro de 1982, arts. 74(1) e
83(1), p. 52.
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Figura 2 - Fronteiras marítimas e áreas disputadas na Ásia Oriental

(Fonte: PRESCOTT, Victor; SCHOFIELD, Clive, 2005, p. 623, adaptado)
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3. DISPUTA SINO-JAPONESA DAS ILHAS DIAOYU/SENKAKU

Apenas recentemente que a influência daqueles princípios legais sobre as

Ilhas Diaoyu/Senkaku passaram a atrair o interesse nelas. Por séculos as ilhas

foram ignoradas, marinheiros chineses as utilizavam como marcadores de

navegação, ainda no início do século XIV.48 A China nunca fez qualquer tentativa de

se estabelecer nas ilhas, nem de marcá-las formalmente como seu território.49 Em

1895, o governo japonês declarou que as ilhas eram até então terra nullius e

anunciou sua anexação formal ao Japão50, depois disso as ilhas foram esquecidas

pela China. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão concedeu que as

autoridades dos EUA deveriam administrar as Ilhas Diaoyu/Senkaku, até que em

1972, os Estados Unidos da América devolveram as ilhas à administração

japonesa.51

As ilhas voltaram a ter importância quando um estudo de 1968, encomendado

pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Ásia e o Extremo Oriente,

sugeriu que vastas quantidades de petróleo e gás podem estar abaixo do Mar da

China Oriental. A pesquisa das Nações Unidas vinculou a soberania sobre as Ilhas

Diaoyu/Senkaku ao domínio de recursos submarinos potencialmente enormes.

Assim, seus proprietários poderiam declarar zonas marítimas inestimáveis e usar as

ilhas como pontos de base na delimitação de uma fronteira marítima favorável.

A China, assim como o Japão, era e continua sendo altamente dependente

da importação de petróleo. Os líderes chineses estão dispostos a defender-se contra

essa vulnerabilidade econômica e estratégica. Por isso, poucos meses antes do

retorno das ilhas à administração japonesa, a China as reivindicou. O Ministério das

Relações Exteriores da China condenou a forma pela qual o Japão justificou sua

soberania sobre as ilhas, porque as Ilhas Diaoyu/Senkaku, insistiu, eram território da

China desde os tempos antigos.52

52 Declaração do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, 30 de dezembro
de 1971, traduzido por CHIU, Hungdah, An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai
Islets (Senkaku Gunto), 1996-1997 p. 10.

51 Reversion to Japan of the Ryukyu and Daito Islands (1971 Okinawa Reversion Agreement) . 1971.
50 Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, Senkaku Islands Q&A. Question 6.

49 CHENG, Tao, The Sino-Japanese Dispute over the Tiao-yu-tai (Senkaku) Islands and the Law of
Territorial Acquisition, Virginia Journal of International Law, Winter 1974, pp. 244-246, 260.

48 SUGANUMA, Unryu. Sovereign Rights And Territorial Space In Sino-japanese Relations:
Irredentism And The Diaoyu/Senkaku Islands, 2000, p. 47-61.
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3.1 HISTÓRICO DA POSSE SOBRE AS ILHAS

Evidências históricas apontam que as ilhas Diaoyu/Senkaku já faziam parte

do território chinês desde o reino do Imperador Hongwu da dinastia chinesa Ming em

1372, inclusive quando a China estava estabelecendo a investidura e relações

tributárias com Ryukyu.53 Defensores alegam que estes fatos históricos comprovam

que as Ilhas Diaoyu/Senkaku sempre pertenceram à China, e não às Ilhas Ryukyu.54

Ainda que não se possa comprovar o interesse da China em estabelecer-se nas

ilhas, nem demarcar formalmente este território.55

No século XIX, as potências europeias estavam marcadas pelo seu processo

de imperialismo expansionista, reflexo dos avanços tecnológicos à época, em

especial no aumento do seu poderio bélico e a expansão das frotas navais dos

Estados europeus dominantes. A China, por outro lado, sofria os efeitos da perda

dos confrontos contra a Grã-Bretanha na Guerra do Ópio e contra a França na

Guerra Sino-Francesa, estes tratados desiguais, como ficaram conhecidos, que os

chineses foram forçados a assinar por perder guerras, como o Tratado de Nanquim

de 1842, o Tratado de Tientsin de 1858, a Primeira Convenção de Pequim de 1860,

fizeram com que a balança dos poderes no Leste Asiático se alterasse.

Por outro lado, com o fim do shogunato Tokugawa no Japão e a Restauração

Meiji, influenciada pelo Ocidente, o Japão desponta como crescente potência

industrial, econômica e militar.
Trata-se de um profundo redimensionamento das forças sociais no cenário

político-econômico levado a cabo pela elite do país (grandes senhores

capitalizados, grandes negociantes, intelectuais e tecnocratas de famílias

poderosas) a partir de uma escolha: participar com alguma força no circuito

capitalista56

Em 1885, o Japão sonda pela primeira vez o território das Ilhas

Diaoyu/Senkaku e verifica que não há qualquer demarcação que aponte que o

território pertence à sua vizinha, China. Estas pesquisas irão acontecer pelos

56 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Editora Contexto, 2007, p. 133.

55 CHENG, Tao, The Sino-Japanese Dispute over the Tiao-yu-tai (Senkaku) Islands and the Law of
Territorial Acquisition, Virginia Journal of International Law, Winter, 1974, pp. 221, 260.

54 CHIU, Hungdah, An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 10

53 LIU, Jiangyong. The Diaoyu Islands Facts and Legality, Beijing : Foreign Language Teaching and
Research Publishing Co., Ltd,, 2019, p. 61.
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próximos dez anos, para o governo do Japão assegurar-se se o território trata-se de

terra nullius. Entretanto, em agosto de 1894, inicia-se a Primeira Guerra

Sino-Japonesa. Os chineses foram derrotados e forçados a assinar o Tratado de

Shimonoseki de 1895, tratado que alguns chineses consideram desiguais, como os

de 1842 e 1858.57

No artigo 2º do Tratado de Shimonoseki, previu-se a cessão dos direitos

sobre os territórios a serem entregues para os japoneses: a ilha de Formosa e as

demais ao seu entorno.58 Foi durante este mesmo período que o governo japonês

confirmou que as Ilhas Diaoyu/Senkaku eram inabitadas e, por isso, sobre elas

nenhum Estado exercia seu governo, dessa forma passou a reivindicar seu território

alegando que as ilhas eram terra nullius.

Com a incorporação das Ilhas Diaoyu/Senkaku à jurisdição do Japão, o

governo japonês arrendou as ilhas Uotsuri, Kuba, Kita-kojima e Minami-kojima ao

cidadão Koga Tatsushirō, de graça pelos primeiros 30 anos para que ele usufruísse

das ilhas para a pesca e produção do Bonito. Em 1909, 248 japoneses moravam nas

Ilhas Diaoyu/Senkaku. Em 1918, Koga faleceu. Em 1932, o governo japonês vendeu

as quatro ilhas para o seu filho, Koga Zenji, que as utilizou até 1940, quando as

produções cessaram e as ilhas voltaram a ser inabitadas.59

Dez anos após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Japão derrotou a Rússia

e assumiu o controle da base industrial na Manchúria em 1905. Em 1910, o Japão

também invadiu a Coreia e a estabeleceu como uma colônia japonesa.

Em 1911, houve a Revolução Chinesa que colocou um fim à última dinastia

chinesa, Qing, estabelecia-se a República da China.

Durante a Primeira Guerra Mundial, em agosto de 1917, a China pôs-se ao

lado da Tríplice Entente declarando guerra à Alemanha, todavia, como vitoriosa, a

demanda chinesa de acabar com as concessões estrangeiras na China foi ignorada

no Tratado de Versalhes.

Em 1921, o Partido Comunista Chinês foi fundado, no início, o Partido

Comunista Chinês cooperou com o Partido Nacionalista Chinês - o Kuomintang - em

59 ITOH, Mayumi. The Making of China’s Peace with Japan. Singapore: Palgrave Macmillan
2017.p.207

58 Treaty of Shimonoseki, 1895. “Article 2 China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the
following territories [...] (b) The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to
the said island of Formosa”.

57 LIU, Jiangyong. The Diaoyu Islands Facts and Legality, Beijing : Foreign Language Teaching and
Research Publishing Co., Ltd,, 2019, p. 27.
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uma tentativa de unir a China. No entanto, em 1926 a guerra civil eclodiu entre os

dois partidos. Só depois de 1937 que ambos concordaram em se unir para resistir à

invasão japonesa no início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 e 1945.

Os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial foram marcados pela

Guerra Civil Chinesa e a Guerra da Coreia. Entretanto, como resultado do Tratado

de São Francisco de 1951, o Japão rendeu-se e concordou em renunciar todos os

territórios que havia anexado da China, ainda que o tratado não fizesse referência

direta à devolução das Ilhas Diaoyu/Senkaku por serem consideradas território da

província de Okinawa e não de Taiwan. Também, o Japão concordou que os

Estados Unidos da América administraria a província de Okinawa.

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês e o

Kuomintang voltam a lutar. Ainda que o Kuomintang de Chiang Kai Shek tivesse o

apoio dos Estados Unidos da América, eles perderam a guerra, e eles fugiram para

a ilha de Taiwan.

Em 1º de outubro de 1949, o líder do Partido Comunista Mao Zedong

proclamou o estabelecimento da República Popular da China, enquanto Chiang

proclamou Taipei a capital temporária da República da China. Chiang continuou a

afirmar seu governo como a única autoridade legítima sobre toda a China.

Um estudo de 1968, encomendado pela Comissão Econômica das Nações

Unidas para a Ásia e o Extremo Oriente, sugeriu que vastas quantidades de petróleo

e gás podem estar abaixo do Mar da China Oriental, a região mais promissora

identificada foi "uma área de 200.000 quilômetros quadrados ao norte da República

da China, ou quase exatamente a localização"60 das Ilhas Diaoyu/Senkaku, no Mar

da China Oriental. Poucas perfurações reais ocorreram até hoje, mas algumas

estimativas sugerem que o potencial da plataforma chegue a até 100 bilhões de

barris de petróleo (a Arábia Saudita tem reservas de petróleo “provadas e prováveis”

de 261,7 bilhões de barris e os Estados Unidos da América 22 bilhões) e entre 175 a

210 trilhões de pés cúbicos de gás (a Arábia Saudita tem reservas de gás

“comprovadas e prováveis” de 21,8 trilhões de pés cúbicos e os Estados Unidos da

América, 117,4 trilhões).61

61 HARRISON, Selig S.. Seabed Petroleum in Northeast Asia: Conflict or Cooperation?, Woodrow
Wilson International Center for Scholars, Asia Program, 2005, p. 5.

60 EMERY, K.O. et al. Geological Structure and Some Water Characteristics of the East China Sea and
the Yellow Sea, 2 UNECAFE/CCOP TECH. BULL. 3, 1969, p. 35.
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Em 17 de junho de 1971, os Estados Unidos da América e o Japão assinam o

Acordo de Reversão de Okinawa, devolvendo a administração da província de

Okinawa e todos os seus territórios para o governo japonês. Tanto a China quanto

Taiwan se mostraram contrários a devolução de todos os territórios para o Japão,

pois neles estavam incluídas as Ilhas Diaoyu/Senkaku.

A Resolução 2758 da Assembleia Geral das Nações Unidas foi aprovada em

1971 para reconhecer os representantes do Governo da República Popular da China

como os legítimos soberanos da China nas Nações Unidas. Um comunicado

conjunto sino-japonês subsequente em 29 de setembro de 1972 restabeleceu

relações diplomáticas entre os dois países desde o fim da Segunda Guerra

Sino-Japonesa.

Em junho de 1996, tanto a China quanto o Japão se tornaram signatários da

UNCLOS, entretanto a China promulgou dois atos normativos que suscitaram

controvérsias: a Lei do Mar Territorial e Zona Contígua da República Popular da

China, que considerava as ilhas Diaoyu/Senkaku como parte do território chinês.

Este ato por parte do governo chinês foi visto como uma afronta pelo povo japonês,

que considerou o ato como uma quebra de promessa chinesa em postergar as

disputas em prol do desenvolvimento e exploração conjuntos

Em 1998, a Declaração Conjunta sobre a Construção de uma Parceria de

Amizade e Cooperação para a Paz e o Desenvolvimento enfocou na parceria

econômica bilateral e a cooperação entre os dois países, minimizando a disputa

entre as ilhas. Em 2003, o comércio sino-japonês continuou a crescer e atingiu

patamares de 130 bilhões de dólares. Ainda que a disputa pelas Ilhas

Diaoyu/Senkaku pareça ser um um ponto colateral desta importante relação

sino-japonesa, incidentes nas águas próximas a essas ilhas aumentaram em

número desde 1996.

Desde então as tensões vêm crescendo a cada ano que passa, em 2012 o

governador de Tóquio, Shintaro Ishihara, anunciou o interesse de comprar de volta

as ilhas que estavam sob domínio privado, propondo que o governo de Tóquio

protegeria as Ilhas Diaoyu/Senkaku.62 Entretanto, isso fez com que as tensões

aumentassem entre os países e o governo central do Japão comprou as ilhas para

evitar um incidente diplomático maior entre os dois Estados.

62 Tokyo's rightwing governor plans to buy disputed Senkaku Islands, The Guardian, 2012.
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Em 2014, a China delineou unilateralmente uma "zona de identificação de

defesa aérea" sobre uma área do Mar da China Oriental, em que qualquer

aeronaves que entrassem naquele espaço aéreo deveriam se sujeitar às regras

chinesas ou enfrentar medidas defensivas de emergência, todavia esta zona invade

o espaço aéreo nacional do Japão.

Figura 3 - Zona de Identificação de Defesa Aérea sobre o Mar da China Oriental

(Fonte: BBC - China establishes 'air-defence zone' over East China Sea)
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3.2 BASES LEGAIS DAS REIVINDICAÇÕES CONCORRENTES

A disputa se iniciou com o fim da 1ª Guerra Sino-japonesa de 1894-1895 em

que o Japão alegou a posse das Ilhas Diaoyu/Senkaku por terra nullius, desde então

há certo impasse entre os Estados de quem tem direito às ilhas. Ambos os Estados

munem-se de provas que consubstanciam seus argumentos, desde conceitos legais,

mapas, livros didáticos, até a utilização do território para proteção de tempestades e

colheita de ervas medicinais raras.

Para localizar bem ambos argumentos, o tópico foi dividido em dois para

atender tanto os argumentos japoneses, quanto chineses, separadamente.
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3.2.1 Argumentação Japonesa

São três os argumentos principais que o Japão apresenta para a sua

soberania sobre as Ilhas Senkaku. Sua reivindicação de soberania é justificada

sobre as ilhas a partir da ocupação e descoberta, exercício efetivo da soberania e o

consentimento chinês.

Primeiro, o Japão argumenta que as Ilhas Senkaku eram terra nullius, antes

de assumir a soberania sobre elas. De acordo com o governo japonês, pesquisas

feitas entre 1885 e 1895, com ajuda das autoridades da província de Okinawa,

confirmaram que as ilhas não só estavam desabitadas, mas não apresentavam

qualquer vestígio de controle pela China - dinastia Qing. O governo japonês tomou

uma decisão em nível de gabinete de incorporar as ilhas ao Japão em 14 de janeiro

de 1895 e ordenou a construção de um marco nas ilhas, declarando que eram

território japonês e indicando formalmente o animus occupandi do Japão.63

A posição do Japão é que as ilhas têm sido território japonês desde então.

Estas ilhas não estariam incluídas nas Ilhas de Taiwan ou dos Pescadores, cedidas

ao governo japonês sob o artigo 2º do Tratado de Paz Sino-Japonês que entrou em

vigor em Maio de 1895.64 Por isso, quando do Tratado de São Francisco de 1951, o

Japão não renunciou as Ilhas Senkaku sob seu artigo 2º, mas foram postas sob a

administração americana, bem como outras ilhas, conforme o disposto no artigo 3º.65

A administração das Ilhas Senkaku, bem como de outras ilhas do Nansei Shoto,

devem ser devolvidas ao Japão pelo Acordo de Reversão de Okinawa entre Japão e

os Estados Unidos da América quanto as Ilhas Ryukyu e Daito, assinado em 17 de

junho de 1971. Por estes fatos, atestaria-se a soberania japonesa sobre as Ilhas

Senkaku.66

Desde que o Tratado de São Francisco entrou em vigor, por longo período, a

China não manifestou qualquer objeção ao artigo 3º do Tratado que passou a

administração das Ilhas Senkaku sob controle dos Estados Unidos da América.

Tanto o governo da República Popular da China, quanto o governo da República da

66 Reversion to Japan of the Ryukyu and Daito Islands (1971 Okinawa Reversion Agreement) . 1971.
65 Treaty of Peace with Japan (with two declarations). Signed at San Francisco, September 1951.
64 Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, The Three Truths about the Senkaku Islands.

63 CHIU, Hungdah, An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 11.
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China não questionaram a soberania sobre as ilhas, até a segunda metade da

década de 1970, quando os movimentos relacionados à exploração dos recursos de

gás e petróleo sedimentados na plataforma continental do Mar da China Oriental

vieram à tona. O que indica que apenas recentemente que o governo chinês passou

a considerar as Ilhas Senkaku como parte de Formosa.67

O Japão ainda levanta o ponto do exercício efetivo da sua própria soberania

sobre as ilhas. O governo japonês construiu bases de telecomunicações e uma

estação meteorológica, conduz pesquisas de campo e policiamento das ilhas.68 Em

1896, foi concedido a um morador de Okinawa o arrendamento das ilhas para que

se exercesse a atividade de pesca nas suas imediações. Com a aprovação

concedida pelo governo Meiji, ele enviou trabalhadores a essas ilhas e exerceu as

seguintes atividades empresariais: coleta de penas de pássaros, produção de peixe

bonito seco, coleta de corais, criação de gado, produção de alimentos enlatados e

coleta de fosfato mineral de guano. A guarda costeira japonesa patrulha e fiscaliza o

mar territorial das ilhas. Além disso, o governo arrecada impostos dos proprietários

privados das ilhas, gerencia terrenos estatais, ainda em 1972 o governo japonês

ofereceu as ilhas Kuba e Taisho aos Estados Unidos da América para serem

utilizadas como instalações no Japão, conforme o Tratado sobre o Status das Forças

Armadas Japão-Estados Unidos, além de pesquisas realizadas pelo governo central

e da província de Okinawa, a construção de um heliporto provisório, investigação

sobre pesca realizada pela Província de Okinawa e Investigação sobre albatrozes

consignada pela Agência de Meio Ambiente. 69

Terceiro, o Japão argumenta que, mesmo que a China tivesse direitos sobre

as Ilhas Senkaku, já teria consentido há muito tempo a soberania do Japão sobre as

ilhas por ter feito seu primeiro protesto apenas em 1971. Não pertencem: nem à

República Popular da China, nem à República da China, afirmam os japoneses,

jamais se opuseram ao controle japonês sobre as ilhas antes que o potencial de

hidrocarbonetos da região surgisse no final da década de 1960.70 Além do que, o

Japão aponta uma série de livros didáticos chineses do século XX, tanto da China

Continental, quanto de Taiwan, que parecem reconhecer as ilhas Senkaku como

70 Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands.
69 Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, Senkaku Islands Q&A. Question 3.
68 The Senkakus (Diaoyu/Diaoyutai) Dispute: U.S. Treaty Obligations, 2021.

67 CHIU, Hungdah, An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 12.
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território japonês.71 Este argumento sugere que a China não tinha interesse nas Ilhas

Senkaku, porque, como aliada vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, poderia tê-las

se quisesse.

O Japão se esforça para distinguir as Ilhas Senkaku dos territórios que

conquistou da China sob o Tratado de Shimonoseki de 1895, no final da Guerra

Sino-Japonesa.72 O Japão argumenta que sua anexação das Ilhas Senkaku de uma

condição de terra nullius foi legalmente independente de sua conquista

contemporânea de territórios chineses.73 Importa esta separação pois, as

Declarações do Cairo e de Potsdam da época da Segunda Guerra Mundial

estipularam que o Japão devolvesse os territórios que havia confiscado da China.74

O Japão concordou com os termos de ambas as declarações quando se rendeu à

China e às outras potências aliadas no final da Segunda Guerra Mundial.75 Se o

Japão estiver correto ao dizer que as Ilhas Senkakus eram terra nullius antes de

1895, as ilhas teriam sido devidamente excluídas da parcela de territórios devolvida

à China em 1945.

75 Instrument of Surrender. Setembro de 1945.

74 Cairo Declaration, Dezembro de 1943. “all the territories Japan has stolen from the Chinese, such
as Manchuria, Formosa, and The Pescadores, shall be restored to the Republic of China”

73 Ministry Of Foreign Affairs Of Japan, The Basic View on the Sovereignty over the Senkaku Islands.

72 Treaty of Shimonoseki, 1895. “Article 2 China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the
following territories [...] (b) The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to
the said island of Formosa”. China e Taiwan defendem que o artigo inclui as Ilhas Diaoyu e que o
Tratado faz clara referência. Cf. KAWASHIMA, Shin. The Origins of the Senkaku/Diaoyu Islands Issue,
Asia-Pacific Review, 2013, p. 124.

71 KAWASHIMA, Shin. The Origins of the Senkaku/Diaoyu Islands Issue, Asia-Pacific Review, 2013, p.
140.
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3.2.2 Argumentação Chinesa

A China defende sua soberania sobre as ilhas Diaoyu com três argumentos

principais. A China reitera o seu exercício efetivo da sua soberania sobre as ilhas

antes mesmo de sua anexação pelo Japão e que este já teria tacitamente

reconhecido seus direitos sobre as Ilhas Diaoyu. A China também argumenta que as

Declarações do Cairo e de Potsdam aplicavam-se às ilhas Diaoyu e deveriam

substituir qualquer raciocínio de direito internacional consuetudinário que apoie a

alegação do Japão.76

Em primeiro lugar, a China argumenta que foi ela, não o Japão, que descobriu

e exerceu a soberania sobre as ilhas pelo menos desde o século XIV. O registro

histórico mostra que os marinheiros chineses do século XIV usavam as ilhas como

pontos de referência de navegação quando navegavam para coletar tributos do

Reino Ryukyu de Okinawa e na definição de distritos de defesa costeira para uso

contra piratas japoneses.77 Pescadores chineses também usavam as águas do seu

entorno para a pesca, bem como base operacional para pescadores de Taiwan.78 Os

chineses também usaram as ilhas como uma fonte tradicional de statice arbuscula,

uma erva rara usada na medicina chinesa; em 1893, a Imperatriz Viúva Tseu-Hi teria

concedido as ilhas a um Dr. Sheng Xuan-hui em agradecimento por seus serviços na

coleta da erva para tratar sua doença.79 Esse ato poderia pressupor, ou mesmo

declarar, a soberania chinesa sobre as ilhas. Dessa forma, a China teria usado as

ilhas por muito tempo pelos bens que elas ofereciam, como o auxílio de navegação

e fonte de ervas medicinais.

Quanto ao segundo ponto, a China defende que o Japão já havia reconhecido

a soberania chinesa sobre as Ilhas Diaoyu antes de tomá-las em 1895.80 Em uma

carta de 1885, o ministro das Relações Exteriores japonês, Inoue Kaoru, aconselhou

seu governo pelo não estabelecimento abrupto de fronteiras nacionais publicamente

80 CHIU, Hungdah., An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 15.

79 CHENG, Tao, The Sino-Japanese Dispute over the Tiao-yu-tai (Senkaku) Islands and the Law of
Territorial Acquisition, Virginia Journal of International Law, Winter 1974, pp. 253-257.

78 SHAW, Han-yi. The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History And An Analysis Of The
Ownership Claims Of The P.R. C., R.O.C., And Japan, 1999, p. 13.

77 SUGANUMA, Unryu. Sovereign Rights And Territorial Space In Sino-japanese Relations:
Irredentism And The Diaoyu/Senkaku Islands, 2000, p. 47-61.

76 Cairo Declaration, Dezembro de 1943.
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nas ilhas, visto que poderia causar estranhamento por parte da China, além disso

denotou a proximidade das ilhas para a fronteira da China, bem como a presença de

nomes chineses nelas, finalizando ao sugerir que, quanto ao estabelecimento de

marcas nacionais, o governo deveria esperar por um momento oportuno.81 Apesar

da carta do ministro não ser um reconhecimento explícito da soberania chinesa,

pode retratar a expectativa do governo do Japão de que a China possa defender

uma reivindicação preexistente, o que poderia configurar que a natureza da captura

das ilhas não fosse tão claramente terra nullius. A espera japonesa para derrotar a

China antes de anexar as ilhas demonstra, segundo os apoiadores chineses, uma

maneira de evitar objeções que seriam decisivas.82 Este argumento é reforçado

quando está baseado nos primeiros mapas japoneses que provam as Ilhas Diaoyu

como parte da China.83 Além disso, a denominação Diaoyutai foi utilizada em mapas

de terceiros consistentemente até depois da Segunda Guerra Mundial, favorecendo

o uso chinês.84 Dessa forma, o argumento chinês dá-se partindo da premissa que o

Japão, no mínimo implicitamente, reconheceu que as Ilhas Diaoyu pertenciam à

China.

Por fim, a China alega que o Japão deveria ter devolvido as ilhas Diaoyu após

a Segunda Guerra Mundial. Na visão chinesa, o Japão apossou-se das ilhas nos

termos do Tratado de Shimonoseki. Para os chineses, opor-se a perda de um

pequeno grupo de ilhas adjacentes teria feito pouco sentido quando eles estavam

cedendo uma província inteira ao Japão.85 Como resultado, a China justifica a

referência da Declaração do Cairo à Formosa, devendo ser interpretada de forma

que as Ilhas Diaoyu sejam ilhas pertencentes a Taiwan. Uma decisão pré-guerra de

um tribunal japonês reconhecendo as ilhas Diaoyu como pertencentes a Taiwan

pode servir de algum embasamento para esta opinião, mas é provavelmente

enfraquecida porque tanto Taiwan, quanto Okinawa (as quais as ilhas se

85 Treaty of Shimonoseki, 1895. “Article 2 China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the
following territories [...] (b) The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to
the said island of Formosa”.

84 LEE, Seokwoo. Territorial Disputes among Japan, China and Taiwan Concerning the Senkaku
Islands, 2002, p. 13, fazendo referência a The Andreeschandatlas (4ª ed. Alemanha)(1990): 140; 24
The Encyclopedia Brittanica (1940): 69.

83 CHIU, Hungdah., An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 15

82 CHIU, Hungdah., An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets (Senkaku
Gunto), 1996-1997 p. 17.

81 Nihon Gaikou Bunsho - Japanese Diplomatic Papers, Vol. 18, Tokyo: Japanese Association of the
United Nations, 1950, p. 575. apud. CHIU, Hungdah., An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over
the T'iaoyutai Islets (Senkaku Gunto), 1996-1997 p. 16-17.
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presumiriam anexadas) estavam sob controle japonês na época.86 Assim, se as Ilhas

Diaoyu fossem parte de Taiwan, os Estados Unidos da América poderiam ter

cometido um equívoco legal ao devolvê-las, unilateralmente, ao Japão em 1972.87

Finalmente, a China consolidou sua reivindicação às ilhas por meio de

legislação. Sua lei sobre "O Mar Territorial e a Zona Contígua da República Popular

da China" declara formalmente que as Ilhas Diaoyu são território soberano da

China.88

88 IKEDA, Takashi. Getting Senkaku History Right. 2013

87 “Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China.” (30 de dezembro de
1971). apud. CHIU, Hungdah., An Analysis of the Sino-Japanese Dispute over the T'iaoyutai Islets
(Senkaku Gunto), 1996-1997 p. 9-10.

86 HEFLIN, William B.. Diaoyu/Senkaku Islands Dispute: Japan and China, Oceans Apart,
Asian-Pacific Law & Journal, 2000, p. 5, 18.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle pelas Ilhas Diaoyu/Senkaku já se arrasta por décadas, sendo

provavelmente a disputa territorial de maior relevância no Mar da China Oriental dos

últimos 50 anos, em que tanto a China quanto o Japão almejam garantir sua

soberania para lograr de uma região expressiva em questões geográfica, militares e

econômicas. A UNCLOS III assegura os direitos soberanos exclusivos de exploração

e aproveitamento dos recursos naturais, considerando que se especula uma vasta

quantidade de hidrocarbonetos na região, os ganhos econômicos tanto para China

quanto para o Japão, países dependentes destes recursos, seriam impactantes.

A UNCLOS III não é capaz de apresentar em seu regulamento uma solução

pacífica para a disputa, por isso China e Japão argumentam que a interpretação do

outro Estado está errada em relação aos diversos tratados em que ambos foram

signatários. Também não se espera que haja acordo em que um Estado irá ceder ao

outro este território, visto que ambos possuem disputas territoriais contra seus

vizinhos e essa cessão seria vista como um precedente para que os outros países

aleguem a entrega do território pleiteado.

Historicamente, o Japão possui uma reivindicação mais forte do que a da

China, baseado em sua efetiva ocupação e uma exibição pacífica e contínua do seu

governo sobre as ilhas desde 1895. Um ponto crítico é a data e a interpretação do

Tratado de Shimonoseki. Na pior das hipóteses para o Japão, o território teria sido

adquirido por aquele tratado de 1895 e perdido seus direitos sobre ele pelo

Instrumento de Rendição de 1945, esta seria a justificativa ideal para a China que

alega ocupação ilegal das ilhas pelo Japão.

Entretanto, mesmo que a China alegue tratados em seu favor ou mesmo a

dubiedade da narrativa japonesa de terra nullius, falta àquele Estado o elemento

diferenciador para o controle das ilhas. O Japão detém a soberania sobre a região

desde 1895 e por conta disso a influência chinesa na região é difícil.

Uma alternativa que poderia satisfazer ambas as demandas, tanto da China

quanto do Japão, é um acordo bilateral entre os dois Estados no intuito de criar uma

parceria sino-japonesa de exploração e aproveitamento dos hidrocarbonetos,

minerais e demais recursos presentes no solo oceânico. Ainda que seja clara a
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tensão existente na região, os dois Estados poderiam solucionar este conflito de

forma pacífica e ainda estreitar as relações sino-japonesas.
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