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Leis e Estatutos 
 

O que é? 

 

Lei em seu sentido stricto é toda norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos 

próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para que gerem efeitos. Toda lei 

deve ser vigente, válida e eficaz. 

 

Estatutos ora podem referir-se a uma variedade de normas jurídicas cuja característica comum é a de 

regular as relações de certas pessoas que têm em comum pertencerem a um território ou sociedade, como 

por exemplo no estatuto de uma sociedade por ações ou no estatuto de um condomínio; Ora podem 

referir-se a normas com força de lei ou regulamentares, que normalmente recebem esse nome por razões 

históricas, e, muitas vezes, apenas dão uma regulamentação para um coletivo concreto. São normas com 

efeitos erga omnes e com caráter de normas gerais. 

 

Por fim, Códigos são as normas que reúnem em uma única lei várias regras sobre o mesmo ramo do 

direito. A ideia de um código é dar unicidade às regras pertencentes ao ordenamento jurídico sobre 

determinado tema. Assim, como exemplo temos o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código 

Tributário Nacional etc. 

 

Conclusão prática 

 

A lei é classificada como um ato normativo primário, o que significa que sua fonte primária de validade e 

inspiração é a própria Constituição Federal. Sua principal característica é a possibilidade de inovação da 

ordem jurídica, ou seja, a possibilidade de criar, modificar ou extinguir um direito, uma nova obrigação, um 

novo tipo de comportamento. Isso leva a outra característica importante da lei, a 

coercitividade(mandamento, imposição), que significa a possibilidade de se exigir o seu cumprimento. 

 

O estatuto, por sua vez, é um ato normativo secundário. Isso quer dizer que, apesar de não poder ir contra 

a Constituição, sua fonte direta de inspiração são as leis. O estatuto, apesar de produzir efeitos entre 

aqueles para os quais é direcionado, não tem natureza jurídica de lei. Ele é classificado como ato 

administrativo e sua emissão é de competência do chefe do Poder Executivo, sem discussão e votação pelo 

Poder Legislativo. 
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Na Bíblia - Antigo Testamento 

 

Em Êxodo 18:20 nós temos o seguinte texto: 

 

E declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem 

fazer. 

Êxodo 18:20 

 

As leis seriam as regras genéricas, básicas e primárias. Os estatutos são criados de acordo com o setor que 

se quer organizar, porém os estatutos não mudam as leis, mas são baseados nela. O estatuto de um 

condomínio e de uma igreja são criados por cada representante, porém todo o conteúdo sempre leva em 

consideração a própria lei, ou seja, "defina as regras para o que você precisa a fim de organizar as pessoas 

desse setor sem ferir as leis". 

 

Seguindo esse pensamento, podemos dizer que a lei seria no Antigo Testamento os 10 mandamentos e os 

estatutos ou decretos as 613 leis de Moisés. Todos os estatutos foram baseados nestas 10 leis, mas eles 

nunca mudaram a lei, seria como se os estatutos fossem derivados dela. 

 

Êxodo 20:1 começa com: 

 

Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: 

Êxodo 20:1 

 

Isso dá início às 10 leis que Deus estabeleceu como regra para qualquer estatuto. Nada do que Moisés 

criasse como regra poderia estar em conflito com estas leis. 
 

Porém os estatutos começam em Êxodo 21:1 assim: 

 

Estes são os estatutos que lhes proporás. 

Êxodo 21:1 

 

E a partir deste ponto, todos os versículos são estatutos, ou seja, regras que também não poderiam ser 

deixadas de lado, como o texto diz são propostas baseadas nas 10 leis anteriores. 

 

Na Bíblia - Novo Testamento 

 

Já no Novo Testamento Jesus perguntou o que era a lei para um mestre da lei e disse que ele respondeu 

corretamente, e que se praticasse a sua resposta, ele viveria. 

 

Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: "Mestre, o que preciso 

fazer para herdar a vida eterna? " 
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"O que está escrito na Lei? ", respondeu Jesus. "Como você a lê? " 

Ele respondeu: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas 

forças e de todo o seu entendimento’ e ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’". 

Disse Jesus: "Você respondeu corretamente. Faça isso, e viverá". 

Lucas 10:25-28 

 

 

Ainda no Novo Testamento, Jesus quando disse que tinha uma nova proposta não mudou em nada a lei: 
 

"Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns 

aos outros. 

Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros". 

João 13:34,35 

 

 

Nada do que foi estabelecido após a lei, por Jesus ou Moisés, fugiu da simplicidade e propósito dela. 

 

 

 

Por Pastor Paulo Coutinho - 08/06/2018 


