
RESUMO 

A Região Administrativa Especial de Macau, na China, tem muita autonomia em relação ao 

Governo Central em Pequim, apesar de fazer parte do território chinês. Este elevado grau de 

autonomia está entrelaçado com o princípio político-jurídico de “um país, dois sistemas”, 

segundo o qual Macau pode manter algumas das suas características distintivas derivadas do 

seu desenvolvimento histórico fortemente ligado à anterior administração da região por 

Portugal. Em sua combinação de legados asiáticos e europeus, as realidades culturais, 

políticas, econômicas e jurídicas de Macau são, em muitos aspectos, diferentes das da China 

continental. Esta tese aborda a forma como o Tribunal de Última Instância de Macau usou seu 

poder para decidir casos contra o governo durante seus primeiros dez anos de operação. Este 

estudo recorre à revisão de literatura e análise jurídica e empírica, usando métodos de direito 

e ciências sociais. Encontra-se na encruzilhada de diferentes áreas temáticas, desde estudos 

judiciários até estudos sobre a grande China. É vital categorizar e analisar as disputas de direito 

administrativo levadas ao Tribunal de Última Instância porque essa área de direito envolve 

diretamente o governo e seus agentes e a possibilidade de contestar suas ações. Entre outras, 

conclui-se que o Tribunal de Última Instância não imitou o comportamento dos tribunais da 

China continental que operam sob uma estrutura de estreita cooperação com o governo. 
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ABSTRACT 

The Special Administrative Region (SAR) of Macau, China, has a high degree of autonomy from 

the Central Government in Beijing despite being a part of the Chinese territory. Macau’s high 

degree of autonomy is intertwined with the political-legal principle of “one country, two 

systems”, under which Macau can maintain some of its important distinctive characteristics 

derived from its own special historical development, strongly connected to the region’s 

previous administration by Portugal. In its blend of Asian and European legacies, Macau’s own 

cultural, political, economic, and legal realities are, in many ways, different from those of the 

mainland China. This thesis addresses the way that Macau’s Court of Final Appeal has used its 

power to decide cases against the government during its initial ten years of operation. This 

study resorts to literature review and legal and empirical analysis, linking law and social 

sciences. It lies at the crossroads of different thematic areas, from judiciary studies to studies 

on the greater China. To categorize and analyze the administrative law disputes brought 

before the Court of Final Appeal is vital because this area of law most directly involves the 

government and its agents and the possibility of challenging their actions. It was found that 

the Court of Final Appeal has not mimicked the behavior of the mainland courts which operate 

under a framework of close cooperation with the government. Keywords: Macau, China, 

Administrative Law Litigation, Judicial Independence, One Country and Two Systems. 


