
 
 
  
 O edifício do Congresso Nacional do Brasil, inaugurado em 
1960, foi projetado por Oscar Niemeyer para abrigar o Congresso 
Nacional do Brasil. É um dos três edifícios monumentais que definem a 
Praça dos Três Poderes, sendo os demais o Palácio do Planalto e o 
Supremo Tribunal Federal, também de sua autoria. É considerado como 
o maior símbolo da capital do Brasil, além de referido frequentemente 
como o ícone do próprio país, no exterior. 
 O Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce, no 
âmbito federal, as funções legislativa e fiscalizatória do Estado 
Brasileiro, como funções típicas. Exerce, ainda, duas outras funções atípicas: administrar e julgar. 
 O Congresso Nacional é composto por duas casas: o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Isso ocorre em 
razão da forma de estado adotada pelo país: o federalismo. Assim, o Senado Federal representa os Estados-membros, e os 
seus integrantes são eleitos pelo sistema majoritário. A Câmara dos Deputados representa o povo, sendo os seus membros 
eleitos pelo sistema proporcional. 
 O Congresso reúne-se anualmente na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 
dezembro. Cada um desses períodos é chamado de período legislativo, sendo o ano conhecido como sessão legislativa 
ordinária.  
 O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal, já que o presidente da Câmara é o segundo 
na sucessão presidencial. 
 Os membros do Congresso Nacional, também conhecidos como congressistas ou parlamentares, são os senadores 
(representantes dos Estados-membros) e deputados (representantes do povo). Não pode haver qualquer diferença entre a 
remuneração dos deputados e senadores. 
 Desde os anos 60, o congresso nacional tem sua sede em Brasília. Como a maioria dos edifícios oficiais na cidade, o 
edifício do congresso foi projetado por Oscar Niemeyer que segue o estilo da arquitetura brasileira moderna. 
 A semiesfera à esquerda é o assento do Senado, e o hemisfério à direita é o assento da câmara dos deputados. Entre 
eles há duas torres dos escritórios. O congresso ocupa também outros edifícios vizinhos, alguns deles interconectados por 
um túnel. 
 O edifício é situado no meio do eixo monumental, a principal avenida da capital brasileira. Na frente dele há um 
grande gramado, onde acontecem passeatas, protestos e outras manifestações públicas. Na parte de trás do edifício, se 
encontra a Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. 
 A Câmara dos Deputados do Brasil, assim como o Senado Federal, faz parte do Poder Legislativo do Brasil. São 513 
deputados, que através do voto proporcional, são eleitos e exercem seus cargos por quatro anos. 
 O número de cadeiras por estado é distribuído conforme o número de habitantes por Estado, de acordo com a 
medição oficial feita pelo IBGE, através do Censo. Entretanto, essa proporcionalidade é limitada a um mínimo de oito 
deputados e a um máximo de setenta deputados por estado. 
 O Senado Federal é o representante dos estados no Congresso Nacional do Brasil. Foi criado junto com a primeira 
constituição do Império, outorgada em 1824. O Senado brasileiro foi inspirado na Câmara dos Lordes da Grã-Bretanha, mas 
com a Proclamação da República foi adotado um modelo semelhante ao do Senado dos Estados Unidos. 
 Atualmente o Senado Federal possui 81 senadores, eleitos para mandatos de oito anos. As eleições para senador são 
feitas junto com as eleições para presidente da república, governador de estado, deputados federal e estadual, dois anos 
após as eleições municipais. Todas as 27 unidades da Federação (26 estados e o Distrito Federal) possuem a mesma 
representatividade, com três senadores cada. Os senadores representam os estados e não a população.  
 O atual presidente do Senado Federal do Brasil é o senador José Sarney, filiado ao Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro (PMDB) do Amapá. 
 Atualmente Rafael Cavenaghi se tornou o mais jovem servidor do Senado Federal, com apenas 19 anos, tomou 
posse no cargo de técnico legislativo em 2009, depois de ser aprovado no último concurso público do órgão. 
 O Congresso Nacional é uma instituição política que exerce o Poder Legislativo. É composto pela Câmara dos 
Deputados (formada pelos deputados federais) e pelo Senado Federal (formada pelos senadores). As principais atividades 
dos congressistas relacionam-se às funções de legislação e fiscalização dos outros poderes. A sede do Congresso Nacional 
localiza-se em Brasília, capital do nosso país. 
 Os deputados e senadores são eleitos pelo povo, através do voto direto. Os deputados representam o povo 
brasileiro e são eleitos pelo sistema proporcional. Já os senadores, que representam os estados brasileiros, são eleitos pelo 
sistema majoritário. Os deputados possuem um mandado de quatro anos, enquanto os senadores de oito anos. 


