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UM MAPA DA LEGISLAÇÃO SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO BRASIL:  

LEIS APROVADAS E EM DISCUSSÃO 
 

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO 

Verifica-se, atualmente, um significativo desenvolvimento das tecnologias 

de Inteligência Artificial (IA), em vários campos de aplicação. Uma questão 

importante diz respeito à ordenação de uma legislação que garanta a 

previsibilidade e segurança aos sujeitos envolvidos em sua produção e uso. 

No entanto, não há, ainda, em circulação pública uma compilação 

sistematizada sobre o estado atual da legislação em IA no Brasil. Diante disso, 

o Núcleo de Estudos em Economia, Tecnologia e Sociedade (NETS-UFC) iniciou 

o monitoramento da configuração regulatória da IA no país, com o objetivo de 

identificar as iniciativas nacionais, acompanhando seu desenvolvimento, e 

observando a construção desse marco regulatório. 

Há no Brasil iniciativas isoladas de regulamentação, sendo as mais 

importantes delas três projetos de lei (PL), atualmente em discussão no 

Congresso Nacional. A expectativa é que, uma vez aprovada uma legislação 

federal, esta sirva como marco regulatório para o setor, contemplando 

dispositivos que possibilitem proteção aos direitos fundamentais, correção de 

práticas abusivas, entre outras possibilidades. 

 

2. METODOLOGIA 

 O presente texto foi construído a partir da consulta de documentos 

públicos, projetos de lei e sua discussão, entre outras fontes complementares 

realizada pela equipe de pesquisadores do NETS-UFC. Mais sistematicamente, 
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em uma pesquisa junto ao acervo do poder executivo e poder legislativo de cada 

Estado da federação.  

 No presente trabalho, começamos pela apresentação do panorama dos 

projetos de lei em tramitação legislativa nos Estados brasileiros. Depois, 

apresentamos a única lei, também estadual, aprovada e vigente no país, sobre 

sistemas de IA. Na sequência, tratamos sobre os projetos de lei em tramitação 

em nível federal, concluindo com algumas observações para contribuir com a 

discussão sobre esse marco regulatório. 

  

3. INICIATIVAS REGULATÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NO BRASIL 

Até o mês de junho de 2022, no Brasil contamos com três Estados que 

possuem projeto de lei para regulação de sistemas baseados em inteligência 

artificial, em tramitação legislativa: Minas Gerais (Projeto de Lei Estadual nº 

1.524/20201), Distrito Federal (Projeto de Lei Distrital nº 2068/20212) e Rio de 

Janeiro (Projeto de Lei Estadual nº 3409/20203). 

Esses PLs trazem alguns pontos em comum em seu texto. Primeiro, que 

fique compreendido que estão regulando o uso da inteligência artificial no âmbito 

estadual/distrital. Outro aspecto é a quantidade de artigos que possuem, que 

varia entre quatro e oito. Esse baixo número sugere, a princípio, que não descem 

a um detalhamento normativo.  

 
1 Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=15
24&t=PL . Acesso em: 20 de junho de 2022. 
2 Disponível em https://www.cl.df.gov.br/pt/web/guest/proposicao-a-partir-de-2021 .  Acesso 
em: 20 de junho de 2022. 
3 Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75
a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020 .  Acesso em: 20 de 
junho de 2022. 

https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1524&t=PL
https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2020&n=1524&t=PL
https://www.cl.df.gov.br/pt/web/guest/proposicao-a-partir-de-2021
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020
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3.1 Projetos de lei de Minas Gerais e Distrito Federal 

Comecemos pela análise dos PLs de Minas Gerais (sete artigos) e Distrito 

Federal (oito artigos), que trazem coincidência no conteúdo de seu texto 

legislativo. 

Ambos propõem princípios para o uso da Inteligência Artificial em nível 

estadual/distrital, estabelecendo como fundamento desse uso “servir as pessoas 

com a finalidade de melhorar o bem-estar humano em geral” (art. 2º). No mesmo 

artigo, enfatizam aspectos relativos à garantia de direitos humanos, como: 

I – o respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia e 
à igualdade;  
II – o respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à 
diversidade; 
II – o respeito aos direitos humanos, à pluralidade e à 
diversidade;  
III – a garantia da proteção da privacidade e dos dados pessoais;  
IV – a transparência, a confiabilidade e a possibilidade de 
auditoria dos sistemas;  
V – a supervisão humana.  

O art. 3º, em ambos os textos, se refere diretamente à relação entre IA e 

trabalho, determinando que seu uso tem por objetivo a promoção e a 

harmonização da valorização do trabalho humano e do desenvolvimento 

econômico.  

No art. 4º, os PLs se referem aos sistemas decisórios baseados em IA, 

que são colocados como sempre auxiliares à tomada de decisão humana. No 

entanto, o parágrafo 1º do mesmo artigo (em ambos os PL) está estruturado de 

forma que possibilita a compreensão não de IA como auxiliar, mas da supervisão 

humana como auxiliar na IA: “A forma de supervisão humana exigida será 

compatível com o tipo, a gravidade e as implicações da decisão submetida aos 

sistemas de Inteligência Artificial”.  
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O trecho citado não deixa completamente compreensível como o 

legislador está relacionando “IA e supervisão humana”, tampouco como se deve 

dar a aplicação de outro item que é de grande preocupação no debate 

regulatório: a responsabilização civil e penal. O parágrafo 2º determina que “a 

responsabilidade civil por danos decorrentes da utilização de sistemas de 

Inteligência Artificial será de seu supervisor”, mas não determina estratégia para 

detecção de falhas, como ocorre na legislação que está em discussão 

atualmente na União Europeia4. 

Mesmo sendo legislações do âmbito estadual/distrital, consta no texto 

desses dois PLs (Minas Gerais e Distrito Federal) alusão a diretrizes para a 

atuação no desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil: “Art. 5º – 

Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios no desenvolvimento da Inteligência Artificial no Brasil”. Essas 

diretrizes são: promoção da educação para o desenvolvimento mental, 

emocional e econômico harmônico com a Inteligência Artificial (inciso I), criação 

de políticas específicas para proteção e para qualificação dos trabalhadores 

(inciso II), garantia da adoção gradual da Inteligência Artificial (inciso III), e ação 

proativa na regulação das aplicações da Inteligência Artificial (inciso IV). São 

diretrizes abrangentes, que devem servir como estratégia, mas não regulam 

especificamente nenhuma ação operacional.  

O artigo 6º, de ambos os PLs, segue a mesma linha, referindo-se à 

aplicação de IA pelos entes do Poder Público, fundamentada na busca por 

qualidade e eficiência dos serviços oferecidos à população. Entretanto, o artigo 

 
4 Conforme https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN e 
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/noticias/noticias/313-lei-europeia-podera-
ser-marco-global-para-regulacao-da-inteligencia-artificial . Acesso em 20 de junho de 2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0206&from=EN
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/noticias/noticias/313-lei-europeia-podera-ser-marco-global-para-regulacao-da-inteligencia-artificial
https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/noticias/noticias/313-lei-europeia-podera-ser-marco-global-para-regulacao-da-inteligencia-artificial


6 
 

7º do PL do Distrito Federal informa a necessidade do Poder Executivo local 

providenciar a regulamentação após a aprovação, algo que não existe no PL de 

Minas Gerais. 

 

3.2 Projeto de Lei do Rio de Janeiro 

O PL do Rio de Janeiro (Projeto de Lei Estadual nº 3409/20205), mesmo 

possuindo menos artigos (quatro), é o único dos três que trata, minimamente, de 

questões operacionais. 

Em seu artigo 2º, ele propõe que os softwares de inteligência artificial não 

poderão fornecer as informações coletadas dos cidadãos a particulares (inciso 

I); possibilitar que os agentes públicos tenham acesso a informações pessoais 

dos cidadãos, ressalvadas as necessárias ao exercício de sua função (inciso II);  

violar o sigilo telefônico, bancário ou demais direitos previstos 

constitucionalmente (inciso III); contribuir para políticas públicas que aumentem 

as desigualdades sociais e raciais (inciso IV). Podemos notar que este último é 

o único inciso que é mais abrangente, no sentido de não detalhar especificidades 

operacionais, ainda que se relaciona diretamente com a garantia da proteção de 

direitos fundamentais.  

O art. 3º do PL se refere à IA no âmbito da administração pública, e 

determina a realização de estudos antes de qualquer adesão a qualquer sistema 

com essa tecnologia. Além do mais, ele indica a possibilidade de interrupção de 

utilização no caso de violação de qualquer um dos artigos da futura lei.  

 

 
5 Disponível em: 
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75
a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020 .  Acesso em 20 de 
junho de 2022. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/0c5bf5cde95601f903256caa0023131b/63debf796a75a30703258633005ccdec?OpenDocument&Highlight=0,3409%2F2020
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4. INICIATIVA REGULATÓRIA EFETIVADA: O CASO DO CEARÁ 

O Ceará é, até o momento, o único ente da federação que aprovou uma 

legislação sobre IA: a Lei nº 17.6116, de 11 de agosto de 2021, com quatro 

artigos.  

O texto inicia ressaltando o dever da concepção de sistemas de 

inteligência artificial “de forma segura, baseados na ética e em consonância com 

esta Lei e as leis brasileiras”. Na sequência, oferece um entendimento sobre o 

que está tratando como inteligência artificial no âmbito da legislação.  

No art. 2º, com seis incisos, faz uma abordagem operacional, quando 

define algumas diretrizes para empresas que desenvolvam sistemas de 

inteligência artificial. Essas diretrizes determinam: que os sistemas de 

inteligência artificial e as empresas que os desenvolvam deverão estabelecer 

“mecanismos e algoritmos seguros, capazes de proteger e assegurar a 

privacidade e inviolabilidade dos dados de seus usuários” (inciso I); que deverão 

“possibilitar que os usuários tenham controle dos seus dados pessoais 

fornecidos e a forma como estão sendo usados” (inciso III); e que deverão 

“garantir que os sistemas sejam sempre gerenciados por humanos, e a eles 

submetidos, devendo ser mantida a autonomia e fiscalização humana” (inciso 

IV).  

Outros três incisos do art. 2º se referem a aspectos mais abrangentes da 

garantia de direitos fundamentais, determinando que os sistemas de IA deverão 

“interagir com respeito à dignidade da pessoa humana e com tratamento 

isonômico a todos seus usuários, garantindo a não discriminação” (inciso II); 

 
6 Disponível em: https://leisestaduais.com.br/ce/lei-ordinaria-n-17611-2021-ceara-estabelece-
responsabilidades-e-diretrizes-para-sistemas-de-inteligencia-artificial-no-ambito-do-estado-do-ceara. 
Acesso em 20 de junho de 2022.  

https://leisestaduais.com.br/ce/lei-ordinaria-n-17611-2021-ceara-estabelece-responsabilidades-e-diretrizes-para-sistemas-de-inteligencia-artificial-no-ambito-do-estado-do-ceara
https://leisestaduais.com.br/ce/lei-ordinaria-n-17611-2021-ceara-estabelece-responsabilidades-e-diretrizes-para-sistemas-de-inteligencia-artificial-no-ambito-do-estado-do-ceara
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“promover o bem-estar social e a não incitação ao ódio e à violência” (inciso V); 

e “respeitar a liberdade de expressão e a livre manifestação, desde que não 

contrariem os incisos anteriores” (inciso VI). 

A lei encerra determinando que cabe às empresas sediadas no Ceará, ou 

que tenham seus sistemas de inteligência artificial em uso e operação no Estado, 

a responsabilidade por eventuais danos previstos legalmente. No entanto, a lei 

não aponta a necessidade de elaboração de uma estratégia para detecção de 

falhas nos sistemas. 

 

5. PROCESSO REGULATÓRIO NACIONAL 

 No dia 30 de setembro de 2021, a mesa diretora da Câmara dos 

Deputados encaminhou para apreciação do Senado Federal o projeto de lei nº 

21/2020. No dia 03 de fevereiro de 2022, senadores apensaram ao projeto 

original o PL nº 5051/2019 e o PL nº 872/2021 (iniciativas do Senado).  

O cenário atual é de construção de uma discussão que fundamente um 

substitutivo desses PLs, envolvendo a escuta de especialistas em direito, 

especialistas em ciência da informação, entre outros setores da sociedade civil 

brasileira.  

A partir dos debates nas audiências e dos trabalhos da comissão 
– que tem o prazo de 120 dias para concluir as suas atividades, 
contado da data de instalação –, os senadores vão elaborar 
substitutivo para os Projetos de Lei 5.051/2019, 21/2020 e 
872/2021, que têm como objetivo estabelecer princípios, regras, 
diretrizes e fundamentos para regular o desenvolvimento e a 
aplicação da inteligência artificial no Brasil (STJ, 20227). 

 
7 Disponível em https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28042022-
Comissao-de-juristas-inicia-audiencias-publicas-para-discutir-regulacao-da-inteligencia-artificial-
.aspx  
Acesso em: 20 de junho de 2022. 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28042022-Comissao-de-juristas-inicia-audiencias-publicas-para-discutir-regulacao-da-inteligencia-artificial-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28042022-Comissao-de-juristas-inicia-audiencias-publicas-para-discutir-regulacao-da-inteligencia-artificial-.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28042022-Comissao-de-juristas-inicia-audiencias-publicas-para-discutir-regulacao-da-inteligencia-artificial-.aspx
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 Esse debate e essa escuta técnica são necessários pela natureza do 

objeto em questão, e, principalmente pela existência desses três PLs que 

possuem características diferentes, e, de alguma forma, até complementares.  

 

5.1 PL no 21/2020 

Comecemos pelo PL nº 21/2020, que pode ser considerado o mais 

completo, porque seus dezesseis artigos possibilitam um certo detalhamento 

operacional. A começar pela delimitação da abrangência da lei, citando além dos 

entes federativos, as pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado (art. 

1º). Além disso o PL apresenta uma lista de definições dos termos técnicos (art. 

2º), que são usados no âmbito da lei; são dois artigos que indicam a 

previsibilidade e a segurança para os sujeitos envolvidos. 

Do art. 3º ao art. 6º, são apresentados fundamentos, princípios, diretrizes 

e aspectos sobre a relevância da inteligência artificial, de uma forma ampla e 

abrangente, sem descer a detalhes operacionais. Em seguida, são apresentados 

direitos das partes interessadas (art. 7º), incluindo o diálogo com o disposto na 

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os deveres dos agentes de 

inteligência artificial (art. 9º), o que também se relaciona com a previsibilidade e 

a segurança operacional. 

No art. 10º, o PL discorre sobre diretrizes para atuação da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação à IA no Brasil, com 

investimento em pesquisa (inciso I), adaptação de estruturas políticas e 

legislativas (inciso II), promoção da interoperabilidade tecnológica no âmbito da 

gestão pública (inciso III), preferência por modelos abertos e livres (inciso IV), 

reestruturação do mercado de trabalho (inciso V), e estabelecimento de 

mecanismos de governança multiparticipativa (inciso VI). 
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Os arts. 11, 12 e 13 dispõem o uso e desenvolvimento de sistemas de IA 

por órgãos públicos, que devem observar a transparência, a ética, a adoção de 

boas práticas, a eficiência e a redução de custos.  

Finalmente, o art. 14 coloca em perspectiva o dever constitucional do 

Estado de prestação de serviços educacionais, destacando a capacitação de 

pessoas para o uso confiável e responsável da IA. 

 

5.2 PL nº 5051/2019  

O PL no 5051/2019 é composto de sete artigos, exatamente nos moldes 

do PL de Minas Gerais e do Distrito Federal.  

No art. 2º, ele propõe princípios para o uso da Inteligência Artificial, 

estabelecendo como fundamento desse uso “servir as pessoas com a finalidade 

de melhorar o bem-estar humano em geral”. Outros fundamentos elencados 

relativos à garantia de direitos humanos, como respeito à dignidade humana, à 

liberdade, à democracia e à igualdade, respeito à pluralidade e à diversidade. 

Além disso, o artigo também enfatiza a garantia da proteção da privacidade e 

dos dados pessoais, transparência, a confiabilidade, possibilidade de auditoria 

dos sistemas de IA, e, ainda, a supervisão humana.  

O art. 3º se refere diretamente à relação entre IA e trabalho, determinando 

que seu uso tem por objetivo a promoção e a harmonização da valorização do 

trabalho humano e do desenvolvimento econômico. O art. 4º se refere aos 

sistemas decisórios baseados em IA, que são colocados como sempre sendo 

auxiliares à tomada de decisão humana. Apesar disso, o artigo repete a mesma 

estruturação confusa vista nos PLs de Minas Gerais e Distrito Federal, 

possibilitando a compreensão de supervisão humana como auxiliar à IA, e não 

o contrário: “A forma de supervisão humana exigida será compatível com o tipo, 
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a gravidade e as implicações da decisão submetida aos sistemas de Inteligência 

Artificial”.  

O artigo inclui, ainda, o parágrafo 2º, o qual determina que “a 

responsabilidade civil por danos decorrentes da utilização de sistemas de 

Inteligência Artificial será de seu supervisor”, mas não determina elaboração de 

uma estratégia para detecção de falhas e danos. 

O art. 5º faz alusão a diretrizes para a atuação no desenvolvimento da 

Inteligência Artificial no Brasil, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, apresentando como diretrizes promoção da educação 

para o desenvolvimento mental, emocional e econômico harmônico com a 

Inteligência Artificial (inciso I), criação de políticas específicas para proteção e 

para qualificação dos trabalhadores (inciso II), garantia da adoção gradual da 

Inteligência Artificial (inciso III), e ação proativa na regulação das aplicações da 

Inteligência Artificial (inciso IV). Trata-se de diretrizes de abrangência bem 

ampla, que possibilitam fundamentar a estratégia operacional.  

Por fim, o artigo 6º segue na mesma linha, se referindo à aplicação de IA 

pelos entes do Poder Público, fundamentada na busca por qualidade e eficiência 

dos serviços oferecidos à população.  

 

5.3 O PL nº 872/2021  

O PL nº 872/2021 possui seis artigos, e apresenta como fundamento do 

uso da IA alguns aspectos gerais, como ética, valores democráticos, proteção à 

privacidade, transparência, confiabilidade, segurança, entre outros (art. 2º). O PL 

elenca objetivos para a regulação da IA no Brasil (art. 3º), entre os quais estão o 

crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável, inovação, 

empreendedorismo.  
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No art. 4º, o legislador afirma que as soluções de IA devem ser 

compatíveis com respeito a autonomia, manutenção da diversidade social, 

preservação de vínculos de solidariedade, controle por parte da população, 

segurança, decisões rastreáveis, sem viés discriminatório e preconceituoso, e 

seguir padrões de governança que permitam mitigação dos riscos. 

No trecho que destaca as diretrizes para atuação no desenvolvimento da 

Inteligência Artificial no Brasil, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (art. 5º), encontra-se promoção da educação digital 

(inciso I), criação de políticas específicas para a qualificação dos trabalhadores 

na área, garantia da adoção gradual da IA, estímulo ao investimento público e 

privado em pesquisa e desenvolvimento de IA no território nacional, promoção 

da cooperação entre os entes públicos e privados, as indústrias e os centros de 

pesquisas para o desenvolvimento da IA, desenvolvimento de mecanismos de 

fomento à inovação e ao empreendedorismo digital, com incentivos fiscais 

voltados às empresas que investirem em pesquisa e inovação, e capacitação de 

profissionais da área. 

 

6. APONTAMENTOS FINAIS 

 Como é possível observar no infográfico a seguir, o cenário de iniciativas de 

regulação é formado por um amplo espectro partidário, localizado desde a direita, 

passando por iniciativas do centro, até iniciativas originadas em partidos tradicionais 

da centro-esquerda brasileira. No caso das iniciativas regulatórias estaduais, três 

são de autoria de parlamentares de partidos de centro-esquerda, e uma de 

parlamentar de partido de direita. No âmbito federal, as iniciativas regulatórias são 

de parlamentares de centro-direita.  
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INFOGRÁFICO: MAPA DE INICIATIVA PARTIDÁRIA 

Fonte: levantamento do NETS, com informações públicas. 

 

A regulação ainda está em fase inicial no Brasil; só há uma lei (estadual) 

aprovada. Todas essas iniciativas regulatórias, incluindo a lei em vigência no 

Estado do Ceará, estão imersas em uma discussão ainda em desenvolvimento, 

tanto no país como globalmente, quanto à delimitação de objeto, quanto à 

abrangência, o tipo de delimitação ― se mais simples ou mais complexa, geral 

ou detalhada ―, o impacto na funcionalidade legal e capacidade de inovação 

neste setor. Há muitas polêmicas sobre o tema entre a sociedade civil, juristas e 
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empresas. O NETS continuará acompanhando, com seus pesquisadores, o 

desenvolvimento da discussão à luz das melhores práticas internacionais. 
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