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O Instituto de Estudos Legisla-

tivos Brasileiro – IDELB – é uma 

associação civil sem fins lucrativos 

de caráter filantrópico, com sede em 

São Paulo. O IDELB trabalha com 

uma política de desenvolvimento 

sedimentado nas ações de demo-

cratização do Estado Brasileiro. 

Esta estrutura tem como finalidade 

aproximar a população brasileira 

com o poder legislativo intensifican-

do as ações sociais com a utilização 

da tecnologia e da informação para 

ampliar o espectro das discussões 

sociais junto ao Poder Legislativo.

Classificado como ONG por ter 

caráter não governamental, o Insti-

tuto tem por objetivo priorizar a mo-

dernização do Estado Brasileiro, em 

todos os níveis e poderes, adotando 

princípios básicos de eficiência, 

ética, transparência, legitimidade e 

responsabilidade, cumprindo assim, 

o papel de interlocutor da Sociedade 

Brasileira, junto as Instituições do 

Estado Democrático de Direito, de-

fendendo os interesses legítimos da 

Nação brasileira.

A Constituição Federal da Repú-

blica Federativa do Brasil, através 

do Título I - Dos Princípios Fun-

damentais, Art. 3º, inciso II - “ga-

rantir o desenvolvimento nacional”, 

estabelece e garante ao Instituto 

de Estudos Legislativos Brasileiro 

- IDELB, exercer o seu papel pleno 

de interlocutor da Sociedade Brasi-

leira, junto as instituições do Estado 

Democrático de Direito. Em uma 

visão política, social, cultural e eco-

nômica, pluralista, defendendo e fa-

zendo valer os legítimos e soberanos 

interesses da Nação Brasileira.

As áreas de atuação estratégicas 

do IDELB são: econômica, infra-

estrutura, social e institucional, 

cidadania; educação; cultura; lite-

rária; políticas públicas; gestão go-

vernamental; administração pública 

legislativa; processo legislativo; di-

reito parlamentar; ciências políticas; 

relações governamentais; relações 

internacionais; direitos humanos; 

assistência humanitária; meio am-

biente e preservação indígena; co-

municação social, jornalismo e ma-

rketing; consolidação da estabilidade 

econômica; retomada do crescimen-

to qualificado e desenvolvimento 

econômico, social e político.

Agregando valores, o IDELB, 

cumpre uma tarefa importante 

junto a população, Instituições e 

aos poderes constituídos no estado 

democrático de direito, a promoção 

e incentivo a cultura legislativa brasi-

leira e estudando e desenvolvendo o 

processo legislativo brasileiro, com 

a criação da disciplina de “Direito 

Parlamentar”, além de outros temas 

de interesse nacional, em particular, 

buscando atingir como finalidade o 

incentivo ao crescimento do cidadão 

brasileiro.

Os pilares estruturais do Institu-

to de Estudos Legislativos Brasileiro 

- IDELB, estão sedimentados com 

os seguintes Conselhos Permanen-

tes: Conselho Superior, Conselho 

Consultivo, Conselho Político, Con-

selho Social, Conselho Empresarial, 
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Conselho Cultural, Conselho Jurídi-

co, Conselho Acadêmico, Conselho 

de Magistrado, Conselho Militar, 

Conselho Municipal e Conselho de 

Estrangeiro.

O IDELB tem em seus qua-

dros de Associados/Membros os 

seguintes perfis de autoridades go-

vernamentais e civis, são eles: Poder 

Legislativo: Senadores; Deputados 

Federais; Deputados Estaduais e 

Vereadores. Poder Executivo: Go-

vernadores; Prefeitos e Ministros de 

Estado. Poder Judiciário: Ministros 

de Tribunais Superiores; Desem-

bargadores de Tribunais de Justiça; 

Desembargadores Federais; Juizes 

Federais e Juizes de Tribunais de 

Alçadas. Sociedade Civil: Empresá-

rios e Executivos; Representantes de 

Empresas Públicas e Privadas; Re-

presentantes de Entidades de Clas-

se; Líderes de Segmentos Sociais; 

Funcionários Públicos; Advogados 

e Juristas; Reitores de Universidades 

e Professores e Acadêmicos e Estu-

dantes.

O IDELB afirma que os Senho-

res Senadores, Deputados Federais, 

Deputados Estaduais e Vereadores, 

são fundamentais no progresso e 

no avanço da Democracia Brasilei-

ra, sendo de extrema importância a 

integração participativa das ações 

e responsabilidades conjunta entre 

os Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário.

Buscando a cada dia ampliar 

e consolidar esforços necessários 

para o aperfeiçoamento e a garan-

tia de um bom resultado das ações 

sociais nas discussões de Propostas 

e Projetos de Lei dos parlamenta-

res, o IDELB, tem como objetivo 

central o apoio ao processo de mo-

dernização das ações participativas 

do Poder Legislativo Brasileiro em 

suas instâncias Federal, Estadual e 

Municipal, por meio da criação e de-

senvolvimento de uma comunidade 

participativa para ampliar o sistema 

legislativo nacional, sempre buscan-

do a melhor forma de comunicação 

e fluxo das informações entre os 

legisladores, e assim, aumentado a 

eficiência e a competência técnica 

das Casas Legislativas. Podendo, en-

tão, contar com a participação direta 

do Cidadão brasileiro nos processos 

legislativos locais, regionais e nacio-

nais.

Os principais benefícios pro-

porcionados pelo IDELB são a in-

tegração dos parlamentares de todo 

o país, os serviços oferecidos aten-

dem diretamente às demandas dos 

setores organizados da sociedade, 

tais como: sindicatos, organizações 

não-governamentais, confederações 

de empresas e setores de serviços, 

da indústria do comércio e da agri-

cultura, entre outros. Os beneficiá-

rios diretos do IDELB são  cerca 

de 15.000 instituições, 70.000 par-

lamentares, além de seus assessores, 

que perfaz um total de aproximada-

mente 210.000 assessores diretos, e 

ainda, 480.000 estudantes do curso 

de direito e 548.000 advogados. De 

forma indireta, toda a população 

brasileira será beneficiada com o 

desenvolvimento de uma institui-

ção extremamente moderna, da 

qual poderá se extrair comunicação, 

informação, cultura, educação e tec-

nologia.

A prioridade estratégica do Ins-

tituto de Estudos Legislativos Bra-

sileiro - IDELB, é apoiar o Poder 

Legislativo no melhoramento de 

sua capacidade de elaborar novas 

Leis, dando margem a reciprocidade 

de um trabalho efetivo conjunto na 

comunicação entre os parlamentares 

e as diversas Casas Legislativas de 

todo país. Com a implementação 

de ações estratégicas como estas a 

participação do Cidadão Brasileiro 

nas responsabilidades legislativas 

nacionais tendem a aumentar grada-

tivamente.

Dentro de sua infra-estrutura o 

Instituto agrega um Centro de Infor-

mações estratégicas, composto por 

auditórios, bibliotecas, videoconfe-

rência, TV, rádio, jornal, revista e 

internet, constituindo um centro de 

informações da mais alta tecnologia 

de comunicação via satélite. Através 

de seu Centro de Informações Es-

tratégicas, serão promovidos cursos, 

fóruns, palestras, seminários, confe-

rências, debates e eventos diversos, 

visando orientar quanto a legislação 

vigente e expondo uma visão de 

iniciativa popular, capacitando lide-

ranças sociais para acompanhar as 

ações do IDELB.

O Instituto de Estudos Legis-

lativos Brasileiro - IDELB é com-

prometido com a construção de 

bases estruturais para o processo de 

desenvolvimento econômico, social 

e político do país e principalmente 

com o exercício autentico da cida-

dania.

Nesta sua condição de entidade 

política (no sentido mais puro do 

termo), sendo de perfil supraparti-

dário, o Instituto de Estudos Legis-

lativos Brasileiro - IDELB, não abre 

mão de posições éticas na difusão de 

valores como a democracia, a igual-

dade de direitos e deveres e o acesso 

responsável dos cidadãos aos bens e 

à gestão pública.

Convidamos a sociedade brasi-

leira e a comunidade internacional 

a integrar, interagir e participar 

conosco desta realidade social e em-

preendedora, associando-se como 

Membro/Associado do Instituto 

de Estudos Legislativos Brasileiro 

- IDELB.

Deputado Federal Suplente  e 
Fundador Presidente Nacional 
do IDELB 

O IDELB É 
COMPROMETIDO 

COM A CONSTRUÇÃO 
DE BASES  PARA 
O PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO 
DO PAÍS
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