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Existe hierarquia entre lei ordinária e lei complementar? Ariane
Fucci Wady

Um dos temas objeto de grandes discussões na doutrina tem sido a existência ou

não de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, havendo argumentos

razoáveis em ambos os lados.

Aqueles que defendem a tese da existência de hierarquia argumentam que o

constituinte, ao tratar a lei complementar como espécie normativa diferenciada no

art. 59 , CF e ao exigir quorum especial para a sua aprovação (art. 62 , CF),

posicionou-a numa escala intermediária entre as leis ordinárias e as normas

constitucionais, ou seja, admitem a existência de hierarquia entre as leis ordinárias

e leis complementares.

Já os contrários a esse entendimento argumentam que as leis complementares e

ordinárias são espécies normativas primárias, que retiram sue fundamento de

validade diretamente da Constituição Federal , não havendo que se falar em

hierarquia entre ambas, mas sim, em atuação distinta, o seja, de competência

distinta de cada uma delas.

Assim, a lei complementar se caracteriza por dois principais aspectos: pelo campo

obrigatório de atuação expressamente delineado pelo legislador constituinte e pelo

quorum especial para a sua aprovação (maioria absoluta), diferente daquele

exigido para a aprovação da lei ordinária.

A tese que prevaleceu na jurisprudência do STF foi a da não existência de

hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Para o STF, não existe

hierarquia entre essas espécies normativas, sendo que a distinção entre elas deve

ser aferida em face da Constituição , considerando o campo de atuação de cada

uma.

Portanto, se lei complementar pode veicular matéria reservada à lei ordinária, sem

incorrer em vício de inconstitucionalidade formal, mas, nesse caso, tal lei só será

apenas formalmente complementar (será materialmente ordinária), isto é, o

conteúdo dessa lei permanecerá com status ordinário. Logo, poderá ser

posteriormente modificada ou revogada por lei ordinária.
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Já a lei ordinária, assim como outras espécies normativas (lei delegada, medida

provisória) não podem regular matéria reservada pela Constituição Federal à lei

complementar, sob pena de incorrerem em vício de inconstitucionalidade formal.
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