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Prezados(as) Senhores(as),

o Instituto Alana, por meio de seu programa Criança e Consumo, vem NOTIFICAR as

empresas TikTok Inc. e Bytedance Brasil Tecnologia Ltda. para que tomem providências

quanto à presença de publicidade direcionada ao público infantil na rede social TikTok, à luz

da legislação aplicável e dos termos de serviço da plataforma, conforme adiante exposto.



I. Instituto Alana

1. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que

aposta em programas que buscam a garantia de condições para a vivência plena da infância.

Criado em 1994, o Instituto Alana é mantido pelos rendimentos de um fundo patrimonial e

tem como missão “honrar a criança”1 .

2. Para divulgar e debater ideias sobre as questões relacionadas aos direitos da criança

no âmbito das relações de consumo e perante o consumismo ao qual são expostas, assim

como para apontar meios de minimizar e prevenir os prejuízos decorrentes da comunicação

mercadológica2 voltada ao público infantil, foi criado em 2006 o programa Criança e

Consumo3 .

3. Por meio do programa Criança e Consumo, o Instituto Alana procura disponibilizar

instrumentos de apoio e informações sobre os direitos do consumidor nas relações de

consumo que envolvam crianças e acerca do impacto do consumismo na sua formação,

fomentando a reflexão a respeito da força que a publicidade e a comunicação mercadológica

dirigidas ao público infantil possuem na vida, nos hábitos e nos valores dessas pessoas ainda

em formação.

4. As grandes preocupações do Criança e Consumo são com os resultados apontados

como consequência do investimento maciço na mercantilização da infância, a saber: o

consumismo e a incidência alarmante de obesidade infantil; a violência na juventude; a

erotização precoce e irresponsável; o materialismo excessivo e o desgaste das relações

sociais, dentre outros.

5. Nesse âmbito de trabalho, o Criança e Consumo defende o fim de toda e qualquer

comunicação mercadológica que seja dirigida às crianças — assim consideradas as

3 Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/. Acesso em: 19.8.2021.

2 O termo “comunicação mercadológica” compreende toda e qualquer atividade de comunicação comercial para
a divulgação de produtos e serviços independentemente do suporte ou do meio utilizado. Além de anúncios
impressos, comerciais televisivos, spots de rádio e banners na internet, podem ser citados como exemplos:
embalagens, promoções, merchandising, disposição de produtos nos pontos de venda, etc.

1 Disponível em: http://www.alana.org.br. Acesso em: 19.8.2021.
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pessoas de até 12 anos de idade, nos termos da legislação vigente4 —, a fim de, com isso,

protegê-las dos abusos reiteradamente praticados pelo mercado.

6. Com a crescente digitalização da sociedade, tornou-se também um eixo de atuação do

programa a defesa dos direitos digitais de crianças e adolescentes de maneira ampla, com

ênfase na tutela da privacidade e proteção dos dados pessoais desse grupo vulnerável de

indivíduos. O programa entende que essas pautas são essenciais ao combate à exploração

comercial infanto-juvenil, especialmente em um contexto de avanço de práticas vigilantistas

que transformam os dados coletados de crianças e adolescentes em importantes ativos

comerciais, em detrimento de seu pleno desenvolvimento e autonomia formacional e

informacional. Nessa esteira, o programa defende, sobretudo, o fim do tratamento de

dados de crianças e adolescentes para fins de direcionamento de publicidade

comportamental5, entendendo que essa prática é de todo incompatível com o melhor

interesse desses indivíduos.

7. A propósito, em 2021 o Criança e Consumo completou 15 anos e como uma de suas

ações de comemoração promoveu o “4º Fórum Criança e Consumo: As infâncias na Era da

Convergência Digital6”, para aprofundar os debates sobre a exploração comercial frente às

novas dinâmicas do ambiente virtual.

8. Diante disso, o programa tem realizado diferentes iniciativas para proteger as crianças

e os adolescentes da exploração comercial que também ocorre no ambiente virtual. Por isso, é

essencial entender de que forma o TikTok está posicionado frente a este cenário.

II. As crianças e adolescentes estão no ambiente digital e a rede social TikTok é

muito popular entre esse público

9. O cenário mundial aponta para uma ampliação do uso da Internet por todos os

públicos, inclusive crianças e adolescentes. Segundo dados do UNICEF, 1 a cada 3 usuários

6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YYZqvhsAJtA&ab_channel=Crian%C3%A7aeConsumo.
Acesso em: 9.12.221

5 Adota-se, aqui, o conceito de publicidade microssegmentada conforme definido pelo Information
Commissioner’s Office - ICO, do Reino Unido: “Microtargeting is a form of online targeted advertising that
analyses personal data to identify the interests of a specific audience or individual in order to influence their
actions”. Ver: INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE - ICO. Microtargeting. Disponível em:
https://ico.org.uk/your-data-matters/be-data-aware/social-media-privacy-settings/microtargeting/. Acesso em:
30.11.2021

4 Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até
doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de idade”.
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na Internet é uma criança7 e, em termos comparativos, os jovens são a parcela da população

mais conectada8.

10. No Brasil, segundo dados da pesquisa Tic Domicílios 2020, mais de 61 milhões dos

domicílios possuem acesso à Internet. No entanto, há um percentual considerável de

brasileiros desconectados, apontando-se como principal barreira para a universalização do

acesso à internet o seu alto custo9. Ainda assim, de acordo com a mesma pesquisa, 94% das

crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos usam a Internet, sendo o telefone celular o

principal dispositivo utilizado para conexão.

11. A “Pesquisa Panorama - Crianças e Smartphones no Brasil 2021”10, fruto de parceria

entre Mobile Time e Opinion Box, realizada em outubro de 2021, entrevistou quase 2 mil

pais e mães e chegou a conclusão semelhante: 49% das crianças de 0 a 12 anos já possuem o

próprio smartphone e 33% delas não têm aparelho, mas usam os de seus responsáveis para se

conectarem.

12. Crianças e adolescentes estão inseridos, portanto, em contexto de hiperconexão, no

qual a Internet passa a ser parte importante da rotina diária dos indivíduos. Por conta disso, o

tempo de uso de telas - e, sobretudo, a qualidade dos conteúdos consumidos por esse público

enquanto conectado às redes - tem sido uma constante preocupação entre mães, pais e

especialistas.

13. A American Academy of Pediatrics11 recomenda que o uso de telas por crianças não

ultrapasse o tempo de 2 horas por dia, mas, apesar dessa e de outras recomendações no

11 Disponível em: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/132/5/958.full.pdf. Acesso em:
16.9.2021.

10 A pesquisa “Crianças e Smartphones no Brasil'', realizada pelas empresas Mobile Time e Opinion Box,
questionou 1.962 pais e mães de crianças de 0 a 12 anos sobre a relação destas com telefones celulares e acesso
à Internet. Disponível em:
https://www.mobiletime.com.br/pesquisas/criancas-e-smartphones-no-brasil-outubro-de-2021/. Acesso em:
17.02.2022.

9 Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros : TIC Domicílios
2020 : edição COVID-19 : metodologia adaptada [livro eletrônico] = Survey on the use of information and
communication technologies in Brazilian households : ICT Households 2020: COVID-19 edition : adapted
methodology / [editor] Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. -- 1. ed. São Paulo: Comitê Gestor
da Internet no Brasil, 2021, p. 27.

8 Dado disponibilizado no relatório Children in a Digital World. Disponível em:
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2017. Acesso em: 20.9.2021.

7 A definição de “criança” adotada pelo Instituto Alana é a mesma estabelecida pela Convenção sobre os
Direitos da Criança de 1989, que a define, em seu artigo 1º, como “todo ser humano com menos de 18 anos de
idade, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes”.
Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-crianca>. Acesso em: 17.02.2022.
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mesmo sentido, foi constatado pela “Pesquisa Panorama - Crianças e Smartphones no Brasil

2021”12, que 14% das crianças residentes no Brasil com idade entre 4 e 6 anos passavam 4

horas ou mais à frente do smartphone. Esse número aumenta para 21% no que se refere às

crianças entre 7 e 9 anos e 37% no que diz respeito a crianças de 10 a 12 anos.

14. Ainda, 45% dos pais e mães entrevistados para a pesquisa Entretempos13, do Gloob,

declararam que, após a pandemia de covid-19, as crianças passaram a despender mais tempo

nas redes sociais, ao passo que 74% deles afirmaram que os filhos e filhas passaram mais

tempo assistindo a vídeos na internet do que no período pré-quarentena.

15. A pesquisa Tic Kids Online Brasil de 2019 indicou que, das crianças e adolescentes

que acessam a Internet, 68% usam as redes sociais14 e 83% acessam “vídeos, programas,

filmes ou séries”15. Em termos de frequência, 46% usam as redes sociais mais de uma vez por

dia16.

16. A já mencionada “Pesquisa Panorama - Crianças e Smartphones no Brasil 2021”17

também indagou os pais, mães e responsáveis sobre o consumo de mídias pelos filhos.

Questionados, 45% dos entrevistados responderam que os filhos e filhas de 0 a 12 anos

usam o aplicativo  TikTok.

17. Esse dado é confirmado pela pesquisa pesquisa Tic Domicílios de 2020, segundo a

qual 46% das crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos possuem uma conta no

17 A pesquisa “Crianças e Smartphones no Brasil'', realizada pelas empresas Mobile Time e Opinion Box,
questionou 1.962 pais e mães de crianças de 0 a 12 anos sobre a relação destas com telefones celulares e acesso
à Internet. Disponível em:
https://www.mobiletime.com.br/pesquisas/criancas-e-smartphones-no-brasil-outubro-de-2021/. Acesso em:
17.02.2022.

16 NIC.BR/CETIC.BR. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online
Brasil 2019. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2019/criancas/B2/>. Acesso em: 1.9.2021.

15 NIC.BR/CETIC.BR. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online
Brasil 2019. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2019/criancas/B1D/>. Acesso em: 1.9.2021.

14 NIC.BR/CETIC.BR. Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online
Brasil 2019. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/kidsonline/2019/criancas/B1B/>. Acesso em: 1.9.2021.

13 Disponível em: https://gente.globo.com/entretempos/. Acesso em: 22.09.2021.

12 A pesquisa “Crianças e Smartphones no Brasil'', realizada pelas empresas Mobile Time e Opinion Box,
questionou 1.962 pais e mães de crianças de 0 a 12 anos sobre a relação destas com telefones celulares e acesso
à Internet. Disponível em:
https://www.mobiletime.com.br/pesquisas/criancas-e-smartphones-no-brasil-outubro-de-2021/. Acesso em:
17.02.2022.
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TikTok18. Reafirma-se, com isso, que o TikTok é extremamente popular entre esse

público. .

18. Mais do que isso, o TikTok consolidou-se como um ambiente onde as crianças não

apenas consomem conteúdos diversos, mas também os produzem. Nesse sentido, a pesquisa

Entretempos apontou que o TikTok foi a rede social mais utilizada por crianças para

postar fotos e vídeos durante o período de isolamento: 48% das crianças entrevistadas

declararam utilizar a rede social para postar conteúdos na internet.

19. Todos esses dados reforçam o fato de que, ainda que os termos de uso do TikTok

vedem a utilização da plataforma por pessoas com menos de 13 anos, o aplicativo é

largamente utilizado pelo público infantil. Inclusive, uma reportagem divulgada pelo New

York Times, em agosto de 2020, apontou que cerca de ⅓ dos usuários ativos do

aplicativo poderiam ser pessoas com menos de 14 anos19.

20. Em outro estudo, realizado no âmbito da Universidade do Colorado em 2021,

apontou-se que, em julho de 2020, o TikTok possuía mais de 700 milhões de usuários ativos

na plataforma globalmente, sendo estimado que, do total de usuários norte-americanos,

32.5% têm menos de 19 anos20.

21. Diante desse cenário, o Instituto Alana encaminhou, vale lembrar, carta ao TikTok

em 10.8.202121, justamente com o intuito de ver esclarecidas questões relativas aos direitos

das crianças usuárias da plataforma. Questionou-se, ali, acerca da presença de crianças no

TikTok, do tratamento dispensado a seus dados pessoais, dos mecanismos utilizados para

verificação do consentimento parental e do trabalho infantil artístico na plataforma, dentre

outros pontos. Tal missiva, entretanto, jamais foi respondida pelo TikTok.

21 Disponível em: https://criancaeconsumo.org.br/acoes/tiktok-solicitacao-de-informacoes-08-2021/. Acesso em:
18.11.2021.

20Turch, Ryan Salcedo. File structure Analysis of TikTok Videos. Disponível em:
https://www.proquest.com/openview/2addc867d403915707140c977ed1c462/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1875
0&diss=y. Acesso em: 09.03.2022.

19 Disponível em:
https://exame.com/tecnologia/os-problemas-do-tiktok-um-terco-dos-usuarios-pode-ter-menos-de-14-anos/.
Acesso em: 20.09.2021.

18 Em termos comparativos, TikTok é a segunda rede social mais utilizada entre o público dessa faixa etária no
Brasil. Disponível em:
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/quase-metade-dos-adolescentes-no-brasil-tem-conta-no-tiktok,f
3094fbccbf1f65cd31e8e851ff7f1d294tth2lo.html. Acesso em: 16.03.2022.
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22. Para além dos pontos de preocupação suscitados na carta acima mencionada, ocorre

que há práticas diversas de exploração comercial que tomam lugar na plataforma - sobretudo

a existência disseminada de publicidade infantil. Esse, aliás, é indício fortíssimo de sua

utilização por crianças, já que, se assim não fosse, as marcas anunciantes jamais

despenderiam recursos para inserir publicidade infantil no TikTok.

23. Na presente notificação, será trazido à atenção do TikTok o contexto de exploração

comercial de crianças e adolescentes digitalmente no Brasil, com exposição de casos

concretos de ocorrência dessa prática na plataforma.

III. Contextualização da exploração comercial de crianças e adolescentes no

ambiente digital e no TikTok

24. Os dados pessoais dos usuários da Internet são ativos preciosos para o mercado.

Shoshana Zuboff, professora e estudiosa dos impactos sociais da Internet, defende que a

revolução tecnológica inseriu um novo capítulo na história do capitalismo: vive-se, hoje, em

um capitalismo de vigilância, onde a experiência humana e sua transformação em dados

comportamentais é um ativo econômico altamente rentável. A inteligência artificial, atrelada

à massiva coleta de dados pessoais no ambiente digital, permitiu o desenvolvimento de

modelos de predição que, por sua vez, integram um “mercado de comportamentos futuros”22,

operado por atores de diversos ramos produtivos.

25. Nesse sentido, os chamados “produtos inteligentes”, assim como as redes sociais,

games virtuais e plataformas digitais em geral, apresentam interface que captura a atenção do

usuário, que, ao utilizar essas ferramentas, fornece dados pessoais diversos como nome,

idade, geolocalização, interesses etc. Esses dados são utilizados para a formação de

verdadeiros perfis comportamentais de cada usuário da Internet23, a partir dos quais é

possível, dentre outras práticas, direcionar-lhes conteúdos publicitários de maneira

personalizada - trata-se da chamada publicidade microssegmentada.

23 Frazão, Ana. Proteção de Dados, inteligência artificial e crianças. Im: Privacidade e Proteção de Dados de
Crianças e Adolescentes. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 88.

22 Para Shoshanna Zuboff a experiência humana é tratada como matéria-prima para os dados comportamentais,
que, por sua vez, são manufaturados em produtos de predição que antecipam o que um indivíduo faria. Esses
produtos são comercializados num novo tipo de mercado, que encontra uma grande demanda de companhias
ávidas por apostar nesses comportamentos futuros. Zuboff, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância: a luta
por um futuro humano na nova fronteira do poder. Rio de Janeiro: íntrinseca, 2020, p. 19.
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26. A possibilidade de microssegmentação publicitária a partir do tratamento de dados

pessoais fez com que as empresas passassem a enxergar o lócus digital como um ambiente

onde podem comunicar seus produtos e serviços de maneira extremamente eficiente.

Diferentemente, por exemplo, da inserção de um anúncio nos blocos comerciais das

emissoras de televisão, que são assistidas por pessoas de características bastante heterogêneas

e, portanto, muitas vezes distantes do público-alvo pretendido pelas empresas anunciantes, o

mercado de dados pessoais permite que a mensagem publicitária seja destinada a usuários

específicos, cujos interesses, atividades e comportamentos foram previamente mapeados24.

27. Assim, o direcionamento de uma oferta de consumo a indivíduos mais predispostos a

se interessar pelo produto ou serviço oferecido garante a maior eficácia da publicidade à

empresa anunciante, por isso o aumento grandioso em relevância do mercado de publicidade

digital25.

28. Diante da eficiência dessas técnicas publicitárias, não demoraria que crianças e

adolescentes também passassem a sofrer com o assédio comercial no ambiente digital.

Segundo dados da Statista, empresa de pesquisa alemã26, a publicidade infantil digital está a

ritmos de ultrapassar em importância a publicidade analógica, dado que o investimento nessa

publicidade, que era de apenas 300 milhões de dólares a nível global em 2012, passou a

corresponder a 1.4 bilhões de dólares em 2020. É inegável, portanto, que as crianças e

adolescentes já se consolidaram como público-alvo da publicidade também a nível

digital.

29. Esse fato, porém, suscita preocupações diversas, à medida que o público infantil,

como adiante se detalhará, é particularmente vulnerável aos estímulos publicitários em geral,

sobretudo àqueles que lhes são direcionados a partir do traçamento de perfis

comportamentais. A eficiência, impactos à privacidade e potencial abusividade da

publicidade microssegmentada faz, ainda, com que também os adolescentes devam ser dela

26 Statista. Spending on advertising to children worldwide from 2012 to 2021. Disponível em:
https://www.statista.com/statistics/750865/kids-advertising-spending-worldwide/. Acesso em: 20.10.2021.

25 Em 2020 foram investidos R$23,7 bilhões de reais em publicidade digital no Brasil e no primeiro semestre de
2021 o percentual de investimento já era 25% maior do que o mesmo período em 2020. As redes sociais
concentraram 46% do investimento. Disponível em:
https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2021/10/19/em-2020-r-237-bilhoes-foram-investidos-em-publ
icidade-digital.html. Acesso em: 14.03.2022.

24 Bruno Bioni defende que os dados pessoais do indivíduo formam um perfil que é utilizado para a tomada de
decisões, inclusive a qual tipo de conteúdo o usuário terá acesso. BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados
pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 91.
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protegidos, de forma que torna-se importante que sejam pensadas medidas no sentido de

garantir a não-exposição do público infanto-juvenil como um todo aos estímulos publicitários

no ambiente digital.

30. Inclusive, o presidente estadunidense Joe Biden, em seu recente discurso sobre o

Estado da União, no Congresso Americano, destacou como prioritário o fortalecimento da

proteção à privacidade e a proibição da publicidade microssegmentada direcionada a crianças

e adolescentes27. Em suas palavras:

“[...] we must hold social media platforms accountable for the

national experiment they’re conducting on our children for profit.

[...]

It’s time to strengthen privacy protections, ban targeted advertising to

children, demand tech companies stop collecting personal data on

our children”28.

31. O referido discurso é histórico, pois, dois anos após o valor de mercado das quatro

maiores big techs do mundo somados equivaler a um terço do PIB dos EUA29, lança luz sobre

a exploração comercial de crianças e adolescentes por meio do uso prejudicial de seus dados

pessoais e indica a tendência internacional a que sejam impostos limites à exposição do

público infanto-juvenil à publicidade digital.

32. O TikTok, porém, tem mais e mais fomentado a exposição de seus usuários a

estímulos de consumo. Até abril de 2021, por exemplo, a empresa admitia que os usuários

desativassem o direcionamento de publicidade com base em suas atividades no aplicativo, o

que passou a não mais ser possível desde então30. Hoje, portanto, o tratamento de dados

pessoais dos usuários crianças e adolescentes para fins de perfilamento e direcionamento de

publicidade  microssegmentada é regra inescapável na plataforma.

30 Disponível em:
https://www.theverge.com/2021/3/17/22336093/tiktok-mandatory-personalized-ads-privacy-tracking. Acesso
em: 17.11.2021.

29 Disponível em:
https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-lucro-recorde-em-2020-quarteto-de-big-techs-vale-um-terco-do-pib
-dos-eua/. Acesso em: 15.03.2022.

28 Disponível em: https://www.nytimes.com/2022/03/01/us/politics/biden-sotu-transcript.html. Acesso em:
15.03.2022.

27 Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html. Acesso
em: 14.03.2022.
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33. Também em abril de 2021 foram introduzidas no Brasil novas soluções do TikTok

voltadas às empresas anunciantes, por meio do lançamento oficial da plataforma “TikTok for

Business”31. Dentre elas, incluem-se o TopView - direcionamento de anúncios aos usuários

logo que eles abrem o aplicativo - e o In-Feed Ads, correspondente à inserção de anúncios na

página For You.

34. Chama a atenção o slogan do TikTok for Business: “Don’t make ads, make TikToks”.

Aqui, fica evidente outra característica da publicidade digital veiculada no TikTok que

desperta preocupações: a empresa explicitamente incentiva as marcas que anunciam na

plataforma a produzirem conteúdos que se assemelham aos demais vídeos ali postados,

de modo a engajarem com os usuários de forma mais efetiva. Isso, aliás, é afirmado pelo

próprio TikTok em artigo publicado, em 28.9.2021, no site do TikTok for Business32:

“Don't make ads, make TikToks - se você ainda não entendeu o que a

gente quer dizer com isso, a apresentação dos nossos experts da criação,

Yuri e Victor, para o Walk the Tok vai deixar tudo mais claro. E já fica

aqui o alerta: esses dois chegam trazendo verdades. A principal delas é

que ninguém aguenta mais ser perseguido por anúncios óbvios e pouco

criativos - as pessoas querem mesmo é ver publicitoks.

Aliás, para quem não sabe, publicitoks é o nome carinhoso que damos

àquela publicidade feita em um contexto autêntico, com linguagem

nativa do TikTok e que nem dá a sensação de estarmos sendo impactados

por um anúncio. Nas palavras da Yuri e do Victor, é como se colocar no

lugar do cliente e criar conteúdos que nós mesmos gostaríamos de

receber, usando e abusando de recursos como desafios e dando

protagonismo aos creators.”

35. O TikTok tem, dessa forma, buscado repaginar a publicidade na vida dos usuários de

sua rede social e os números têm mostrado que a empresa tem obtido sucesso na construção

de uma verdadeira mescla entre publicidade comercial e conteúdo de entretenimento. Não se

32 Disponível em:
https://www.tiktok.com/business/pt-BR/blog/publicitok-como-dar-aquele-tok-de-contedo-sua-campanha-na-blac
k-friday. Acesso em: 18.11.2021.

31 Disponível em:
https://olhardigital.com.br/2021/04/14/pro/tiktok-for-business-e-oficialmente-anunciado-no-brasil/. Acesso em:
17.11.2021.
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trata, aqui, de mera suposição, mas de um dado comprovado pela própria empresa: segundo

pesquisa realizada em março de 2021 pelo TikTok, 73% dos usuários consideram que “a

publicidade no TikTok é única e diferente”. Complementarmente, 72% também apontaram

que participariam de desafios ou hashtags sugeridos por marcas33.

36. A estratégia do TikTok tem se mostrado eficaz em posicionar a plataforma como um

dos principais vetores de publicidade no Brasil34. Entretanto, a produção de “publicitocks”,

nos termos utilizados pela empresa, gera preocupações no que concerne à possibilidade de os

usuários identificarem, com clareza, que estão diante de um anúncio comercial, em

observância ao princípio da identificação publicitária consagrado pelo art. 36 do Código de

Defesa do Consumidor.

37. Afinal, ao apresentar-se em formato que se assemelha aos demais conteúdos

publicados no TikTok e valer-se de elementos como desafios e tendências virais, a

publicidade veiculada na plataforma acaba por mesclar-se quase que inteiramente com

conteúdos de entretenimento, dificultando que seus destinatários identifiquem com clareza as

suas reais intenções persuasivas - sobretudo se forem eles crianças.

38. Essas preocupações quanto à não-identificação do conteúdo publicitário se

intensificam em se tratando da publicidade que não é inserida pelo TikTok entre os vídeos

consumidos pelos usuários, mas sim veiculada nos vídeos publicados pelos próprios perfis

que produzem conteúdo na plataforma - sejam eles perfis de marcas ou de influenciadores

que firmam parcerias com essas marcas. Nesses casos, o conteúdo publicitário, na maior parte

das vezes, não é identificado como tal, sequer pelo uso de hashtags ou menção na legenda do

conteúdo, não apresentando qualquer distinção em relação aos demais conteúdos publicados

nesses perfis.

39. Em síntese, seja direcionada pela plataforma a partir dos dados pessoais coletados dos

usuários, seja por inserções feitas pelos próprios produtores de conteúdos nos vídeos que

produzem, fato é que o TikTok é, hoje, plataforma extremamente abundante em publicidade,

a qual sujeita as crianças e adolescentes usuários a pressões de consumo e à exploração

34 Vide:
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/tiktok-ultrapassa-youtube-e-vira-estrela-da-publicidade,0b5f3a5ca1
78c5360236c4dccfba32bbl8zu7z0k.html (acesso em 18.11.2021)

33 Disponível em:
https://canaltech.com.br/publicidade/tiktok-76-dos-usuarios-estao-dispostos-a-ver-anuncios-191965/. Acesso
em: 11.03.2022.
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comercial de maneira bastante contundente. Antes que se dê concretude ao que ora se ventila

por meio de apontamentos e exemplos concretos, contudo, far-se-á breve exposição acerca da

abusividade e ilegalidade do direcionamento de publicidade ao público infantil e do

direcionamento de publicidade microssegmentada a crianças e adolescentes.

IV. A abusividade e ilegalidade da publicidade infantil

40. As crianças, pessoas com até 12 anos de idade incompletos (art. 2º do ECA), são

muito mais vulneráveis aos estímulos publicitários se comparadas aos adultos, por se

encontrarem em peculiar condição de pessoa em desenvolvimento.35 Sobre o tema, o emérito

professor de psicologia da Universidade de São Paulo, Yves de la Taille, em parecer

conferido ao Conselho Federal de Psicologia36, destacou que: (i) a publicidade tem maior

possibilidade de induzir ao erro as crianças, que não possuem todas as ferramentas

necessárias para compreender o real; (ii) as crianças não têm a mesma capacidade de

resistência mental e de compreensão da realidade que um adulto; e (iii) as crianças não têm

condições de enfrentar com igualdade de força a pressão exercida pela publicidade no que se

refere aos estímulos ao consumo.

41. Complementarmente, em estudo de revisão de pesquisas de referência realizadas ao

redor de todo o mundo, o sociólogo sueco Erling Bjurstrom acrescenta que somente por volta

dos 8-10 anos as crianças conseguem diferenciar publicidade de conteúdo de entretenimento,

e que somente após os 12 anos conseguem entender o caráter persuasivo da publicidade e

fazer uma análise crítica sobre a mensagem comercial37.

42. A Sociedade Americana de Pediatria também corrobora com o entendimento aqui

exposto. Segundo a publicação “Digital Advertising to Children”38, pesquisas indicam que

38 Disponível em:
https://publications.aap.org/pediatrics/article/146/1/e20201681/37013/Digital-Advertising-to-Children. Acesso
em: 13.1.2022.

37 BJURSTRÖM, Erling. Children and television advertising - A critical study of international research
concerning the effects of TV-commercials on childrenReport 1994/95:8. Swedish Consumer Agency. 1994.
Disponível em:
<https://pt.scribd.com/doc/137315965/Children-Tv-Ads-Bjurstrom>. Acesso em 07.02.2022.

36 Disponível em:
https://site.cfp.org.br/publicacao/contribuio-da-psicologia-para-o-fim-da-publicidade-dirigida-criana/. Acesso
em 30.11.2021.

35 O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece em seu artigo 6º que crianças e adolescentes são pessoas
em fase peculiar, em razão de serem pessoas em desenvolvimento.
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crianças na idade de até sete anos possuem limitada capacidade de entender a intenção

persuasiva da publicidade; é apenas a partir dessa idade e com o auxílio dos pais que

começam a reconhecer essas intenções. Contudo, até os 11 anos de idade, não possuem a

habilidade de reconhecer a publicidade enquanto um conceito comercial mais amplo, de

forma que, apenas a partir dos 12 anos, os indivíduos passam a entender a intenção da

publicidade de moldar comportamentos com o objetivo de impelir ao consumo.

43. O mesmo documento destaca que a publicidade - sobretudo aquela encontrada no

ambiente digital - oferece às crianças grandes dificuldades no que tange à possibilidade de

resistência aos apelos de consumo veiculados, ainda que seu caráter persuasivo seja

compreendido. Em especial, os autores apontam para o emprego de técnicas emocionais que

afetam o subconsciente das crianças que são atingidas pelo conteúdo comercial, como o uso

de celebridades e personagens infantis, aptos a realizar uma potente conexão entre a criança e

o produto. No Brasil, inclusive, há vedações ao emprego de elementos lúdicos e de

manipulação do universo infantil na comunicação publicitária, inclusive na Resolução n° 163

do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (CONANDA)39.

44. Dessa forma, as vulnerabilidades ínsitas à infância são exploradas pelas empresas

anunciantes para não apenas impelir as crianças ao consumo imediato, mas também para

fidelizá-las, desde cedo enquanto consumidoras. Mais ainda, as crianças são utilizadas como

poderoso vetor de influência dos hábitos de consumo das mães, pais e responsáveis, razão

pela qual a publicidade infantil tem por objeto, muitas vezes, produtos não destinados à

utilização por crianças.

45. Por essas razões, no complexo universo das relações de consumo, as crianças devem

sempre ser consideradas presumidamente hipervulneráveis, uma vez que, de um lado,

ocupam a posição de consumidoras, figuras consideradas hipossuficientes pela legislação40; e

40 O Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 4º diversos princípios que norteiam a Política
Nacional das Relações de Consumo, sendo o primeiro deles o reconhecimento da vulnerabilidade do
consumidor: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das

39 A Resolução nº 163/214 do Conanda aponta como abusivas as comunicações mercadológicas que empreguem
técnicas de associação a elementos lúdicos e pertencentes ao universo infantil: Art. 2º Considera-se abusiva, em
razão da política nacional de atendimento da criança e do adolescente, a prática do direcionamento de
publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de
qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos: I - linguagem infantil, efeitos
especiais e excesso de cores; II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; III -
representação de criança; IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; V - personagens ou
apresentadores infantis; VI - desenho animado ou de animação; VII - bonecos ou similares; VIII - promoção
com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e IX - promoção
com competições ou jogos com apelo ao público infantil.
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de outro, atravessam etapa de desenvolvimento das habilidades cognitivas, não possuindo,

por isso, a mesma capacidade de um adulto de entender, refletir e responder às ofertas de

consumo. Diante disso, as crianças são, nas relações de consumo, duplamente vulneráveis, e

o caráter persuasivo da publicidade é ainda mais eficaz em influenciar esse público ao desejo

de consumo de forma desleal e abusiva.

46. Além disso, a publicidade infantil pode ser atrelada a uma série de problemas sociais

que atingem toda a coletividade. Diversos estudos relacionam, por exemplo, o aumento das

taxas de obesidade na infância à publicidade infantil de produtos alimentícios com altos

teores de gorduras, açúcar, sódio ou com baixo valor nutricional41.

47. É ainda importante destacar a relação existente entre a publicidade infantil e o

fomento de uma cultura de consumismo e materialismo exacerbados. No contexto da

atualidade, tornou-se mais difícil vender os produtos do que produzi-los e disponibilizá-los,

de modo que a sociedade deixou de ser uma sociedade de produtores e se transformou em

uma de consumidores. O sociólogo Zygmund Bauman destacava que a felicidade, na

sociedade de consumidores, está associada “a um volume e uma intensidade de desejos

sempre crescentes, o que por sua vez implica o uso imediato e a rápida substituição dos

objetos destinados a satisfazê-la” (destaques originais). Nesse contexto, a eficácia da

publicidade e das estratégias de marketing apresenta-se como elemento central para explicar

o consumismo da sociedade moderna.

48. Ao serem expostas a esses estímulos comerciais desde a mais tenra idade, as crianças

vão sendo tomadas por valores materialistas, no sentido de que o “ter” é mais importante do

que o “ser”. Corroborando com o que aqui se argumenta, uma pesquisa do GRIM - Grupo de

Pesquisa da Relação Infância, Adolescência e Mídia, da Universidade Federal do Ceará42

chegou ao seguinte resultado ao questionar crianças sobre como se sentiam em relação a não

ter coisas que desejavam, anunciadas a elas por meio da publicidade, que os amigos tinham:

“Tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, quando os amigos

apresentam produtos que elas desejam, mas não têm, muitas crianças

42 Disponível em: https://www.defesadoconsumidor.gov.br/images/manuais/publicidade_infantil.pdf. Acesso
em: 18.11.2021.

41 Disponível em: http://teach.com/education-policy/childhood-obesity-facts. Acesso em: 04.10.2021.

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de
consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo;
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relataram ficar chateadas; nutrirem os sentimentos de raiva, inveja e

de inferioridade; e até mesmo ter tido desejos condenáveis de roubar o

amigo ou quebrar a televisão que mostra o produto que o amigo tem.

Se a chateação por não ter um objeto desejado é compreensível e,

certamente, bastante comum, alguns sentimentos e desejos acima indicados

são reveladores do nível de pressão a que essas crianças estão submetidas e

do quanto o discurso desleal que associa posse e pertencimento é cruel

em relação a elas, em especial em uma sociedade desigual como a

nossa” (grifos acrescidos).

49. A conclusão da pesquisa, diante desse cenário, é contundente: “O consumo,

portanto, vai além do fator mercadológico, possui um papel classificatório, promovendo

inclusão e exclusão de indivíduos em determinadas categorias e grupos sociais” (grifos

inseridos). Aponta, ainda, que essa característica pode ser ainda mais perversa para crianças

da faixa etária de oito a 13 anos, que se encontram numa fase de afirmação de quem são e a

que grupos pertencem.

50. Diante de tudo isso, o ordenamento jurídico pátrio contém uma série de normas que

protegem esses indivíduos das pressões consumistas, as quais, em conjunto, tornam ilícita a

veiculação de publicidade dirigida ao público de até 12 anos de idade.

51. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece, em primeiro lugar, a doutrina da

proteção integral e a responsabilidade compartilhada na garantia de direitos de crianças e

adolescentes, é dizer: Estado, famílias e sociedade civil, incluindo as empresas, devem atuar

em conjunto para assegurar a proteção das crianças, adolescentes e jovens e a promoção dos

seus direitos. Assim sendo, o setor empresarial, como parte integrante da sociedade, não pode

se furtar desse papel, cabendo às empresas não apenas garantir que os direitos das crianças e

adolescentes sejam efetivados, mas também abster-se de qualquer conduta que seja

potencialmente nociva ao público infantil.

52. Desse modo, a doutrina da proteção integral assegura à criança não só os direitos

fundamentais conferidos a todos os cidadãos, mas também aqueles que atentam às

especificidades da infância. Entende-se também que é necessário cuidar da criança não só

combatendo violações, como também prevenindo-as e promovendo direitos.
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“A doutrina da proteção integral e o princípio do melhor interesse da

criança são duas regras basilares do direito da infância e da juventude que

devem permear todo tipo de interpretação dos casos envolvendo crianças

e adolescentes. Trata-se da admissão da prioridade absoluta dos direitos da

criança e do adolescente”43. (grifos acrescidos)

53. O melhor interesse da criança assegura que, em qualquer situação ou problema que

envolva crianças, seja sempre buscada a alternativa mais apta a satisfazer seus direitos, para

que seus interesses estejam sempre em primeiro lugar. Portanto, por força do dever

constitucional, os direitos fundamentais assegurados à infância e à adolescência gozam de

absoluta prioridade, de modo que devem ser respeitados e efetivados com primazia.

54. A primazia do melhor interesse da criança é também afirmada na Convenção sobre os

Direitos da Criança da ONU, de 1989, da qual o Brasil é signatário. No artigo 3, inciso 1 da

Convenção lê-se que “todas as ações relativas à criança, sejam elas levadas a efeito por

instituições públicas ou privadas de assistência social, tribunais, autoridades administrativas

ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente o melhor interesse da criança.” O

artigo 32 da Convenção garante, ainda, a proteção da criança contra qualquer forma de

exploração econômica.

55. No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) reforça a doutrina

da proteção integral prevista constitucionalmente, garantindo que as crianças terão seus

direitos assegurados com absoluta prioridade por um conjunto de esforços entre Estado,

família e sociedade. Além disso, o diploma assegura que às crianças e adolescentes serão

oferecidas condições de desenvolvimento livre e digno, o que se verifica como incompatível

com a exposição à publicidade infantil, eis que, por meio desta, estimula-se, por exemplo, o

consumismo, a erotização precoce, a diminuição de brincadeiras livres e criativas e a

obesidade, na contramão de seu peculiar estágio de desenvolvimento. O Estatuto também

prevê expressamente que a criança deverá ser protegida de toda forma de exploração

comercial, em seu art. 4º.

56. Sublinha-se que a norma da prioridade absoluta apresenta-se como regra jurídica, não

se sujeitando, portanto, à mitigação, atenuação ou até mesmo ao sopesamento em casos de

43 ISHIDA, Válter Kenji. Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência. 14ª ed. São
Paulo: Atlas, 2013.
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colisão com os direitos fundamentais de outros indivíduos ou coletividades. Assim, em todos

os casos em que houver conflito de interesses ou impossibilidade de atendimento comum de

direitos fundamentais colidentes, a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente e

de seus direitos deve ser realizada de forma absoluta, ainda que o conteúdo desse interesse

seja objeto de debate ou disputa. Ou seja, o melhor interesse de tais indivíduos deve estar

sempre em primeiro lugar.

57. É justamente por conta dessa necessidade de resguardo absoluto dos direitos das

crianças que a legislação consumerista confere tratamento diferenciado a elas. Como já

mencionado anteriormente, as crianças são tratadas pelas normas que regem as relações de

consumo como indivíduos hipervulneráveis, ante a impossibilidade de entenderem por

completo as intenções por detrás dos estímulos publicitários.

58. Isso posto, em primeiro lugar, a lei estabelece, em seu art. 36, que a publicidade

deve ser feita de tal maneira que o seu destinatário facilmente a entenda como tal, sendo

proibida a publicidade velada. Já aqui, percebe-se que a publicidade infantil, sobretudo

quando direcionada a crianças de até 6-8 anos de idade, é inerentemente ilícita, vez que,

como já demonstrado, elas não possuem plenas condições de identificar com clareza

conteúdos publicitários ou, no caso de crianças que já passaram pelo período da primeira

infância, de entender inteiramente o seu caráter persuasivo.

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.”

(grifo nosso).

59. Ademais, estabelece o art. 37 do Código que é proibida a publicidade enganosa ou

abusiva, inserindo a exploração da deficiência de julgamento e experiência da criança como

hipótese de abusividade. Ora, estando as crianças em especial etapa de desenvolvimento

físico, psíquico e emocional, as empresas anunciantes, ao produzirem conteúdos

especificamente voltados a esse público, acabam, invariavelmente, por aproveitar-se de

sua inexperiência e deficiência de julgamento, já que, insista-se, as crianças não

possuem plenas condições de entender o caráter persuasivo da comunicação e refletir

criticamente sobre a pertinência ou não do consumo de um produto. Em igual sentido, o

artigo 39 do Código veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do

consumidor, tendo em vista inclusive a sua idade, para impingir-lhe seus produtos e serviços.
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Não há dúvidas, portanto, de que o diploma legal condena a exploração da subjetividade

infantil para fins publicitários.

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de

qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a

superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que

seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.”

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,

dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento

ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou

serviços;” (grifo nosso).

60. Reafirmando o que já encontrava respaldo na legislação, em 4 de abril de 2014 foi

publicada a Resolução n° 163 do Conselho Nacional do Direitos da Criança e do Adolescente

(CONANDA), que versa sobre a ilegalidade e a abusividade do direcionamento de

publicidade ao público infantil44.

61. A Resolução, além de declarar a ilegalidade e a abusividade da publicidade infantil,

elenca quais são os elementos que tornam identificável uma comunicação publicitária desse

tipo, estabelecendo parâmetros que ajudam na identificação dessa prática abusiva.

62. É importante lembrar que publicidade infantil e publicidade de produtos infantis não

são sinônimos: não é ilegal e abusiva a publicidade de produtos infantis que se comuniquem

diretamente aos seus responsáveis, evitando os elementos dispostos no art. 2º da Resolução.

“Art. 2º Considera-se abusiva, em razão da política nacional

de atendimento da criança e do adolescente, a prática do

44 Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html. Acesso em 16.9.2021.
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direcionamento de publicidade e de comunicação

mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la

para o consumo de qualquer produto ou serviço e

utilizando-se, dentre outros, dos seguintes aspectos:

I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores;

II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de

criança;

III - representação de criança;

IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil;

V - personagens ou apresentadores infantis;

VI - desenho animado ou de animação;

VII - bonecos ou similares;

VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes

colecionáveis ou com apelos ao público infantil; e

IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público

infantil.” (grifo nosso).

63. A normativa não deixa dúvidas quanto à abusividade do direcionamento de apelos de

consumo às crianças, ao estabelecer, em seu art. 2º, que é considerada abusiva a “prática do

direcionamento de publicidade e de comunicação mercadológica à criança, com a intenção de

persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço”. Nesse sentido, é importante ter

em mente que toda comunicação mercadológica busca persuadir o destinatário ao consumo

de um produto ou serviço. A persuasão é inerente à publicidade, sendo esta uma das

inequívocas funções de uma mensagem comercial. Conforme ensina Neusa Demartini

Gomes:

“A publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de

caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos, e de

forma que o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto
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ou serviço, com o objetivo de informar e influir em sua compra ou

aceitação” (Gomes, 2003 p. 42) (grifos inseridos).

64. Diante disso, os aspectos listados nos incisos do artigo 2º devem ser lidos como

elementos indicadores da abusividade, aptos a excluir qualquer dúvida quanto à

aplicabilidade da Resolução frente aos casos concretos, não se constituindo como rol

taxativo, mas meramente exemplificativo, como asseverado pelo próprio texto.

65. Importa mencionar, ademais, o Marco Legal da Primeira Infância, texto legislativo

mais recente que trata em seu bojo especificamente sobre os direitos da criança. Promulgada

em 2016, a lei traz disposições específicas para crianças com idade de 0 a 6 anos,

considerando que as crianças desta faixa etária encontram-se em um estágio de

desenvolvimento biopsicossocial ainda mais especial.

66. Assim, é preciso garantir que todas as crianças sejam cuidadas e educadas em

ambientes seguros e saudáveis, especialmente nos primeiros anos de vida, tendo em vista a

importância dessa fase no desenvolvimento de suas estruturas físicas e psíquicas. O

crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o

desenvolvimento da capacidade de aprendizado e a iniciação social e afetiva, todos esses

elementos dependem das experiências nesta fase da vida45. Por isso, essa é também a fase de

maior vulnerabilidade, a demandar uma proteção ainda mais especial.

67. A lei também inova ao trazer artigo específico mencionando explicitamente a

nocividade do apelo mercadológico direcionado ao público infantil (art. 5º), deixando ainda

mais evidente como a publicidade infantil é prejudicial às crianças, especialmente àquelas na

faixa etária entre 0 a 6 anos.

68. Inclusive, no Plano Nacional pela Primeira Infância, dentre os objetivos e metas para

para proteção das crianças contra a pressão consumista, destaca-se a necessidade de: “garantir

a aplicação da legislação existente que proíbe a publicidade direcionada a crianças”, o que se

alia a diversas disposições no sentido de promover e garantir uma educação sobre os valores

e hábitos da sociedade de consumo e o uso crítico das mídias.46 E, considerando a

46 Disponível em:
https://andi.org.br/wp-content/uploads/2021/07/andi-plano-nacional-pela-primeira-infancia-pnpi-web.pdf, p.
148. Acesso em: 04.10.2021.

45 NPCI. Primeira Infância. Disponível em: https://ncpi.org.br/. Acesso em: 04.10.2021.
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responsabilidade compartilhada no que se refere à garantia de direitos de crianças e

adolescentes, todos os atores sociais devem unir-se em torno destes objetivos.

69. Por fim, importa mencionar que já há jurisprudência reconhecendo a abusividade e

ilegalidade da publicidade indireta realizada em ambientes digitais, atrelada ao

emprego de celebridades e influenciadores mirins ou não, dada a exploração da

inexperiência e deficiência ínsita à idade das crianças. Nesse sentido, já se manifestou o

Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. Ação civil pública. Pedido de condenação da empresa

requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de

realizar publicidade indireta destinada ao público infantojuvenil

através de ação de Youtubers mirins cumulada com pedido de

indenização por dano moral coletivo. Sentença que julgou procedente a

ação. Manutenção. Preliminares. Falta de fundamentação. Rejeição.

Desnecessidade de resposta a todas as questões apresentadas pela parte.

Precedente. Razões de decidir apresentas com clareza e precisão.

Julgamento ultra petita e imposição de obrigação de não fazer genérica.

Não ocorrência. Parte dispositiva que deve ser interpretada em

consonância com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance.

Acolhimento das arguições preliminares, que, ademais, não traria

nenhum proveito prático à apelante, na medida em que implicaria no

julgamento do mérito diretamente por este E. Tribunal. Artigo 1.013, §

3º, incisos II e IV, do CPC. Mérito. Publicidade indireta – assim

considerada a publicidade mascarada, clandestina, simulada ou

dissimulada – devidamente comprovada. Apelante que assume ter

contratado a Youtuber mirim apontada na inicial para realizar

campanha de produtos de sua marca, bem assim que enviou

gratuitamente brinquedos a youtubers famosos. Vídeos publicados pela

Youtuber contratada que não trazia advertência ostensiva de que se

tratava de conteúdo publicitário, em flagrante ofensa ao disposto no art.

36 do CDC. Infantes que, atraídos pelos conteúdos de entretenimento

produzidos e disponibilizados pela famosa Youtuber mirim, acabavam

assistindo à campanha publicitária realizada de forma mascarada pela
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empresa apelante. Infantes que, devido a tenra idade, não possuíam

capacidade de discernimento e experiência para compreenderem a

finalidade publicitária do conteúdo dos vídeos. Publicidade que se

aproveitou da deficiência de julgamento e experiência da criança, em

flagrante ofensa ao disposto no artigo 37, § 2º, do CDC. Rol previsto

no § 2º do artigo 37 do CDC, outrossim, que não é taxativo. Emprego

de celebridade mirim para prática de publicidade indireta

destinada ao público infantil que também é vedada pelo Código

Brasileiro de Autorregulação Publicitária e pela Resolução nº

163/2014 do CONANDA. Normas extra e infralegais apontadas que

apenas revelam outras condutas caracterizadoras da publicidade

abusiva, permitindo a fiel aplicação do § 2º do artigo 37 do CDC,

não trazendo qualquer inovação da ordem jurídica. Obrigação de

não fazer imposta na sentença mantida. Dano moral coletivo (sentido

amplo) caracterizado pela significante e injusta lesão de direitos

fundamentais transindividuais da criança e do adolescente,

notadamente a dignidade e o respeito à condição peculiar de pessoas

em desenvolvimento. Precedentes. Dever de indenização que decorre

do artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, bem como dos artigos

1º da Lei nº 7.347/1985 e 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor

e 944 do Código Civil. Valor arbitrado pelo Juízo a quo, de R$

200.000,00, que se mostra adequado às peculiaridades do caso

concreto. Apelação não provida47.

70. De todo exposto, é possível extrair que a legislação nacional é farta em dispositivos

que proíbem a veiculação de publicidade a crianças de até 12 anos de idade, sendo tal prática,

pelos motivos também já apresentados, considerada abusiva e, portanto, ilegal.

71. Em especial, é repudiada veementemente pelos Tribunais a publicidade velada

destinada ao público infantil, ou seja, aquela que, pela forma como é veiculada, confunde-se

com conteúdos de entretenimento e não se apresenta claramente como conteúdo comercial.

Nestes casos, verifica-se hipótese de dupla abusividade e ilicitude, dada a ausência de

47 TJSP;  Apelação Cível 1054077-72.2019.8.26.0002; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador:
Câmara Especial; Foro Regional II - Santo Amaro - Vara da Infância e da Juventude; Data do Julgamento:
14/12/2020; Data de Registro: 14/12/2020.
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adequada identificação (art. 36 do CDC) e aproveitamento da inexperiência da criança (art.

37, §2º do CDC).

72. Assim, os “publicitoks” que circulam pelo aplicativo de que ora se trata reúnem

características que acendem alertas quanto a sua abusividade e ilegalidade, vez que, conforme

afirma a própria empresa, promovem a mescla entre entretenimento e mensagem comercial,

dificultando, com isso, a imediata e clara identificação da publicidade pelo público infantil.

V. A proibição do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes para

direcionamento de publicidade microssegmentada

73. Como visto, a publicidade direcionada ao público infantil é, como um todo, proibida

no Brasil, entendimento que está amparado em diversos dispositivos do ordenamento jurídico

brasileiro.

74. A fundamentação que ampara este entendimento, alinhada a outros documentos

normativos de caráter internacional, conduz, por si só, à conclusão de que é ilícito o

tratamento de dados pessoais de crianças para fins de direcionamento de publicidade

microssegmentada - e este entendimento, no que tange a essa forma de publicidade, deve ser

estendido também ao público adolescente.

75. A publicidade direcionada a partir do tratamento de dados pessoais traz consigo

diversos problemas e potenciais afrontas aos direitos dos usuários da Internet em geral.

Trata-se, em primeiro lugar, de prática viabilizada por um processo de leilão virtual no qual

os dados pessoais do usuário, potencial consumidor, são disputados pelas empresas

anunciantes. Assim, em poucos segundos, ocorre um imenso fluxo de dados pessoais e

metadados, do qual podem resultar incidentes de segurança que colocam em risco a

segurança dos dados em trânsito.

76. Ainda mais relevante é constatar que a publicidade microssegmentada é altamente

invasiva à privacidade e intimidade, uma vez que assentada no perfilamento dos

consumidores. A formação de perfis comportamentais com base em histórico de atividades,

preferências e hábitos, ainda que sejam essas informações não sensíveis48, é prática que não

48 A Lei Geral de Proteção de Dados traz em seu artigo 6º, inciso II a conceituação de dados pessoais sensíveis
como: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a
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apenas invade a intimidade49 do indivíduo como também possibilita, além de análises

preditivas a seu respeito, a modulação de seu comportamento conforme os interesses de

terceiros - no caso da publicidade microssegmentada, as empresas anunciantes50.

77. Nesse sentido, para Ana Frazão, o perfilamento e condução de análises preditivas a

partir do tratamento de dados pessoais podem representar verdadeira devassa na privacidade

do ser humano. Citando John Gilliom e Torin Monahan, Frazão afirma que essas técnicas

trabalham para moldar identidades e classificar indivíduos por meio de padrões sociais51,

levando suas escolhas a serem categorizadas e servirem de substrato para novas

categorizações e predições:

“[...] o problema dos algoritmos é que o modelo se baseia em padrões

que são tidos como verdadeiros em todos os casos e para todos os

propósitos, privilegiando sistematicamente um tipo de informação –

estática e quantificável – e um tipo de conhecimento – mais

“racionalizante” e “objetificante” – ao custo de outras formas de

conhecimento que são também importantes para os assuntos

humanos. E a consequência disso é uma perda – não um ganho – de

liberdade, já que tais práticas procuram moldar e predizer o

comportamento dos indivíduos de acordo com trajetórias de

oportunidades e desejos que são determinadas externamente” (p.

34). (grifo acrescido)

78. Justamente daí decorre um dos problemas centrais da publicidade microssegmentada:

as técnicas de perfilamento e análises preditivas nas quais ela se assenta são empregadas

para direcionar o comportamento do indivíduo, de maneira extremamente precisa e

personalizada, ao consumo de determinado produto, manipulando violentamente os seus

51 Frazão, Ana. Fundamentos da proteção dos dados pessoais Noções introdutórias para a compreensão da
importância da Lei Geral de Proteção de Dados. In: A lei geral de proteção de dados pessoais e suas
repercussões no direito brasileiro. Revista dos Tribunais, 2019. pp. 39-43.

50 Ana Frazão defende que os algoritmos podem determinar o destino das pessoas e influenciar o
comportamento humano. Frazão, Ana. Proteção de Dados, inteligência artificial e crianças. Im: Privacidade e
Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq,
2021. E-book, p. 88.

49 Ana Frazão defende, amparada nos estudos de Martin Hilbert, que os algoritmos podem saber mais sobre uma
pessoa do que seu próprio companheiro e, até mesmo, mais do que ela própria. Frazão, Ana. Proteção de Dados,
inteligência artificial e crianças. Im: Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes. Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 87.

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
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interesses e sua esfera subjetiva para que seja atingido tal fim. Mais ainda, ao pautar o

direcionamento de produtos a partir do rastro digital dos consumidores - ou seja, suas

experiências pretéritas nas redes - a publicidade microssegmentada acaba por privá-los do

contato com novas oportunidades e ofertas, afunilando a sua visão de mundo e lançando-os

em verdadeiro ciclo vicioso em prol de interesses comerciais de terceiros.

79. Se, por essas razões, o tratamento de dados pessoais de usuários da Internet em geral

para direcionamento publicitário suscita sérias preocupações, ainda mais atenção deve ser

despertada quando essas mesmas técnicas são empregadas em relação a crianças e

adolescentes - esses últimos usuários legítimos do TikTok52.

80. Dado que crianças e adolescentes são pessoas em etapa peculiar de desenvolvimento,

é de todo injusto que a eles seja direcionada publicidade que, por se assentar em perfis

comportamentais, tem o condão de manipular, de maneira extremamente intensa e invasiva, a

formação dos seus interesses e comportamentos.

81. Afinal, é durante a infância e a adolescência que o ser humano passa pelo

desenvolvimento de partes importantes do cérebro, inclusive a responsável pela resistência a

estímulos externos53. Quando práticas indutoras de comportamentos tão eficientes quanto a

publicidade microssegmentada54 tomam lugar na vida dos indivíduos nesta fase, podem trazer

consequências profundas para a formação de sua personalidade, que tem seu auge de

desenvolvimento exatamente nesse período. Não é justo, assim, que as empresas exerçam

tamanha influência sobre a formação do pensamento, interesses, motivações e personalidade

de um sem-número de crianças e adolescentes que utilizam os produtos e serviços vinculados

a essa lógica de exploração de dados pessoais55.

55 Frazão, A. Proteção de Dados, inteligência artificial e crianças. Im: Privacidade e Proteção de Dados de
Crianças e Adolescentes. Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 88.

54 “A publicidade é um processo de comunicação persuasiva, de caráter impessoal e controlado que, através dos
meios massivos, e de forma que o receptor identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o
objetivo de informar e influir em sua compra ou aceitação”. GOMES, Neusa Demartini. Publicidade -
Comunicação Persuasiva. Porto Alegre: Sulina, 2003.

53 Os primeiros 6 anos de vida são essenciais no desenvolvimento do indíviduo, sendo a fase pela qual o
desenvolvimento é extremamente acelerado, duas habilidades importantes para a discussão aqui pautadas são o
controle emocional e a coordenação cognitiva. Por isso, os estímulos que a criança recebe são extremamente
relevantes para o seu processo de desenvolvimento, ver em: MARINO, Eduardo e FRAGATA CHICARO,
Marina. FMCSV, TJSP e Alana: Uma parceria promotora do desenvolvimento da primeira infância. In
HENRIQUES, Isabella (org.). Primeira Infância no Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes
– Uma experiência a ser replicada. São Paulo: Instituto Alana, 2019, pp. 29-31.

52 Os Termos de Serviço da aplicação TikTok determinam que o produto é destinado a usuários acima de 13
anos de idade. Disponível em: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=pt_BR. Acesso em:
10.03.2022.
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82. Sublinha-se que dentre as condições necessárias para que seja garantido o

desenvolvimento dos adolescentes localiza-se, sem qualquer dúvida, a proteção a seus dados

pessoais e o resguardo de sua privacidade, a qual, por seu turno, é imprescindível para o

florescimento livre, digno e pleno da personalidade. A esse respeito, Julie E. Cohen56 é

didática ao explicar que o desenvolvimento da personalidade pressupõe que o indivíduo tenha

margem para gerenciar as fronteiras de sua individualidade frente à pervasiva modulação

social, e que é nesse espaço entre a individualidade autônoma e a realidade da modulação do

“eu” a partir das experiências sociais que pode emergir a subjetividade humana.

83. Ora, ao serem bombardeados ubiquamente por fluxo informacional, inclusive

comercial, determinado a partir de suas informações pessoais e voltado aos interesses das

empresas anunciantes, as crianças e adolescentes caminham no sentido inverso ao pleno

desenvolvimento. Se os seus interesses e práticas do passado condicionam as informações

com que terão contato no futuro, como poderão eles desenvolver a própria autonomia?

84. Além disso, já se sabe que o consumo de conteúdos direcionados de maneira

personalizada provoca nas crianças e adolescentes o desenvolvimento de conexões neurais e

estímulos cerebrais que liberam dopamina, provocando sensações imediatas de prazer que

podem conduzir a verdadeiro vício. Em estudo recente publicado na revista científica

NeuroImage, constatou-se que jovens que assistem a vídeos curtos baseados no interesse,

promovidos pelos algoritmos do TikTok, recebem uma descarga alta de dopamina,

sentindo-se felizes e satisfeitos. Essa associação, no entanto, pode afetar suas relações sociais,

pois causa um desestímulo à construção de relações que só promoverão a mesma sensação a

longo prazo, afetando de forma concreta o desenvolvimento social desse grupo vulnerável57.

85. Outrossim, a maior eficiência da publicidade microssegmentada em induzir desejos de

consumo faz com que nem mesmo os adolescentes - que, apesar de já estarem em estágio

mais avançado de seu desenvolvimento em relação às crianças, ainda se encontram em

momento inconcluso desse processo - possam responder com um mínimo de isonomia a esses

estímulos publicitários. Por essa razão, a vedação do art. 39, IV do CDC, aplicável a toda

57 Disponível em:
https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/como-tiktok-atua-no-cerebro-dos-jovens-para-vicia-los-nos-videos-curto
s-personalizados-25462099. Acesso em: 11.04.2022.

56 COHEN, E. Julie. What Privacy is For. Harvard Law Review. Vol. 126, No. 7 (MAY 2013). Disponível em
<https://harvardlawreview.org/2013/05/what-privacy-is-for/>. Acesso em: 01.09.2021.
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forma de publicidade no que diz respeito às crianças, deve estender-se também aos

adolescentes em se tratando da publicidade microssegmentada.

86. É diante deste quadro que a publicidade microssegmentada em relação não só às

crianças, mas também aos adolescentes, é prática de todo incompatível com os direitos

fundamentais a eles garantidos e deve ser considerada, portanto, abusiva quando direcionada

a esse público.

87. Frente à abusividade da publicidade microssegmentada dirigida a crianças e

adolescentes, também ela encontra óbice em diversos dispositivos normativos que integram o

ordenamento jurídico brasileiro. Para além de todas as normas de proteção à infância e ao

consumidor ventiladas no último tópico, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

determina, em seu art. 14, caput, que:

“O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser

realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação

pertinente”. (grifo acrescido)

88. A primazia do melhor interesse é posta, pela lei, como régua guia para o tratamento

de dados pessoais de crianças e adolescentes. É ilegal, portanto, o tratamento de dados

pessoais de crianças e adolescentes pautado em interesses comerciais, quando esse tratamento

e esses interesses se revelarem incompatíveis com o melhor interesse desses indivíduos.

89. Ora, conforme amplamente demonstrado, o tratamento de dados pessoais de crianças

e adolescentes para fins de direcionamento de publicidade microssegmentada gera a eles uma

série de prejuízos, por se tratarem esses indivíduos de pessoas vulneráveis que podem ter sua

personalidade afetada de maneira invasiva, prejudicial e discriminatória por essas práticas,

além de serem acentuadamente suscetíveis a elas.

90. Por óbvio, ao coletarem e tratarem dados pessoais com vistas à formação de perfis

que possibilitam um verdadeiro histórico de ações, bem como hábitos, interesses e até a

previsão de comportamentos futuros, as empresas atuam de maneira predatória, ferindo de

maneira profunda o direito do usuário à sua própria formação informacional, livre de

qualquer interferência comercial.

91. Assim, é inviável argumentar que coletar e tratar dados pessoais para perfilar e

direcionar publicidade microssegmentada a crianças e adolescentes seria prática
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alinhada com o seu melhor interesse. Nas palavras de Hartung, Henriques e Meira:

“qualquer operação que envolva o tratamento de dados de crianças e adolescentes não pode

em nenhuma medida prejudicar seu desenvolvimento ou priorizar os interesses de outros

atores que não esses indivíduos, o que, certamente, não se verifica no caso da

microssegmentação publicitária”58.

92. O tratamento de dados de crianças e adolescentes para fins de direcionamento de

publicidade microssegmentada é, portanto, ilegal.

93. Corroborando com o que aqui se defende, é salutar destacar que o Brasil é signatário

da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 1989, ratificado no ordenamento

jurídico pátrio pelo Decreto nº 99.170/199059. Este documento é o tratado de direito

internacional mais ratificado do mundo e traz em si diversos direitos e garantias para as

crianças e adolescentes, considerando como titulares das suas disposições os indivíduos com

menos de 18 anos.

94. Em seu artigo 32, a Convenção dispõe que os Estados signatários devem reconhecer o

direito da criança e adolescente de serem protegidos contra a exploração econômica, já

indicando a incompatibilidade da publicidade microssegmentada com a lógica protetiva do

Tratado.

95. Mas não é só. Recentemente, o Comitê dos Direitos da Criança da ONU publicou o

seu Comentário Geral nº 2560, que determina a forma como a Convenção, elaborada em

1989, deve ser aplicada pelos Estados-membros na dinâmica do mundo hiperconectado, de

modo a garantir a proteção das crianças e adolescentes no ambiente digital.

96. Uma das disposições mais eloquentes trazidas por esse documento foi, justamente, a

previsão de que Estados Partes proíbam por lei “o perfilamento ou publicidade direcionada

para crianças de qualquer idade para fins comerciais com base em um registro digital de

suas características reais ou inferidas [...]” (parágrafo 42, p. 9).

60 Disponível em:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
. Acesso em: 15.03.2022.

59 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm. Acesso em: 14.03.2022.

58 Hartung, P., Henriques, I. & Meira, M. A proibição do direcionamento de publicidade microssegmentada
para crianças e adolescentes, a abusividade do uso de dados pessoais para fins de exploração comercial
infanto-juvenil Im: Privacidade e Proteção de Dados de Crianças e Adolescentes. Instituto de Tecnologia e
Sociedade do Rio de Janeiro; Obliq, 2021. E-book, p. 448.

27

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm


97. A previsão parte do reconhecimento, pelo Comitê, de que as práticas de coleta e

tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, com fins comerciais, podem ser

prejudiciais aos direitos dos titulares desses dados e afetar a sua experiência digital. Nesse

sentido: “O ambiente digital inclui empresas que dependem financeiramente do

processamento de dados pessoais para direcionar conteúdos geradores de receita ou pagos, e

esses processos afetam intencionalmente e não intencionalmente as experiências digitais das

crianças. Muitos desses processos envolvem múltiplos parceiros comerciais, criando uma

cadeia de fornecimento de atividades comerciais e o processamento de dados pessoais que

podem resultar em violações ou abusos dos direitos das crianças, inclusive através de

recursos de design publicitário que antecipam e orientam as ações de uma criança para

conteúdos mais extremos, notificações automatizadas que podem interromper o sono ou o

uso de informações pessoais ou localização de uma criança para direcionar conteúdo

potencialmente prejudicial com finalidade comercial” (parágrafo 40, p. 8).

98. Vale destacar que, ao ratificar a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, o

Brasil assumiu o dever de aplicar também as diretrizes emanadas pelo Comitê de Direitos da

Criança, enquanto órgão oficial das Organizações das Nações Unidas.

99. Assim, tanto a legislação brasileira quanto as normas de direito internacional apontam

para a abusividade e ilegalidade do direcionamento de publicidade microssegmentada a

crianças e adolescentes.

VI. Publicidade direcionada a crianças e adolescentes na plataforma TikTok

100. Nos últimos tópicos, demonstrou-se que (i) é abusiva e ilegal toda forma de

direcionamento de publicidade a crianças, sobretudo quando ela se encontra mascarada entre

outros conteúdos condumidos por esse público; e (ii) é abusivo e ilegal o direcionamento de

publicidade microssegmentada a crianças e adolescentes.

101. Isso posto, passa-se, agora, a tratar concretamente da ocorrência dessas práticas no

TikTok, apontando-se, inicialmente, para a forma como os próprios termos de uso da

plataforma reconhecem que os dados dos adolescentes usuários são tratados para fins de

microssegmentação publicitária e, na sequência, para a ampla existência de publicidade

direcionada ao público infantil dentre os conteúdos publicados no TikTok.
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A. Publicidade microssegmentada no TikTok: os Termos de Uso da plataforma

contrariam o melhor interesse da criança e do adolescente

102. Como visto, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes para fins de

direcionamento de publicidade microssegmentada é prática que contraria veementemente os

dispositivos legais em vigência no plano nacional e internacional.

103. Contudo, a despeito disso, a Política de Privacidade61 do TikTok explicita que a

plataforma direciona publicidade personalizada a partir do tratamento de dados

pessoais coletados dos usuários, não fazendo nenhuma ressalva quanto a esse ponto para

usuários com menos de 18 anos de idade:

104. Apesar de, recentemente, o TikTok ter anunciado algumas mudanças na proteção e

segurança de adolescentes na plataforma, como a configuração de conta privada por padrão

aos usuários entre 13 e 15 anos62, nada dispôs sobre a coleta dos dados pessoais desse

público. As medidas de segurança anunciadas, portanto, enfocam apenas o plano

interpessoal, protegendo-se adolescentes de contatos perigosos que possam colocar sua

62 Disponível em:
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/fortalecendo-a-privacidade-e-a-seguranca-dos-jovens-no-tiktok. Acesso em:
15.03.2022.

61 Disponível em: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=pt-BR. Acesso em: 25.03.2022.
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integridade física e psíquica em risco mas deixando-os à mercê da exploração econômica por

meio do tratamento prejudicial de seus dados pessoais.

105. Como visto, no Brasil, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes só

pode ocorrer em seu melhor interesse, o que deveria afastar de pronto a utilização dessas

informações para direcionamento de publicidade personalizada aos usuários com até 18 anos

de idade.

106. Aqui, repise-se, acima dos interesses comerciais das empresas de tecnologia que

controlam o mercado de dados, está o direito das crianças e adolescentes ao desenvolvimento

livre de interferências, tais quais aquelas que modelam seu comportamento com vistas ao

consumo de um determinado produto ou serviço.

107. A mera exigência de assistência, no caso de adolescentes com idade entre 16 e 18

anos, ou representação parental, para adolescentes com menos de 16 anos, para criação de

uma conta no TikTok, disposta nos Termos de Uso da plataforma, não basta de forma alguma

para elidir a ilicitude de que aqui se trata, posto que o consentimento parental não está acima

do melhor interesse das crianças e adolescentes no que diz respeito ao tratamento de seus

dados pessoais e não serve, de forma alguma, para autorizar a violação dos direitos desses

indivíduos.

108. Assim, ao coletar dados pessoais com ou sem o consentimento ou representação dos

pais, mães e responsáveis legais, e utilizá-los para direcionar publicidade microssegmentada a

pessoas com menos de 18 anos, em oposição sumária ao seu melhor interesse, o TikTok

transgride veementemente um amplo sistema de proteção dirigido às crianças e adolescentes,

aqui já exaustivamente exposto. É, evidentemente, responsabilidade da plataforma fazer

cessar o direcionamento de publicidade microssegmentada a esse público, posto que é

ela própria quem promove o tratamento de dados para esse fim.

109. Vale mencionar, nesse ponto, que a responsabilidade do TikTok pelo tratamento

prejudicial de dados pessoais de crianças e adolescentes tem sido objeto de análise por uma

série de agências reguladoras e organizações ao redor do mundo. A European Consumer

Organization (BEUC), por exemplo, enviou para a Rede de Cooperação em Defesa do

Consumidor (CPC Network) e para membros da Comissão Europeia (European Comission),

ainda no início de 2021, uma carta com análise de pontos de atenção relacionados ao

aplicativo, em especial quanto às crianças e adolescentes que o utilizam. Para a BEUC, o
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TikTok falha em informar os consumidores sobre a coleta de dados pessoais que realiza, além

de não identificar suas finalidades:

“TikTok’s misleading practices for the processing of users' personal data.

TikTok does not clearly inform its users, especially children and teenagers,

about what personal data is collected, for what purpose and for what legal

reason. These practices are problematic inter alia as they do not allow

consumers to make a fully informed decision about whether to register to

the app and/or to exercise their rights under the GDPR[...]63”

110. Ainda, corroborando com o que aqui se defende, a BEUC destaca que as práticas de

direcionamento publicitário perpetradas pelo TikTok no ambiente digital são injustas para

com o público adolescente, seus legítimos usuários, e as crianças, que comprovadamente

também estão presentes nesse espaço:

“While the practices highlighted in this alert are already problematic from

the point of view of adult users, they are all the more alarming when

considering that the platform’s audience is composed to a very

significant part of children and teenagers who are particularly

vulnerable to unfair commercial practices and whose behaviour may

easily be distorted or manipulated. EU consumer protection rules impose

a higher fairness standard to protect vulnerable consumers who may be

particularly at risk due to, among other things, their age, credulity, or

their lack of maturity”64 (grifos inseridos).

111. Em semelhante sentido, o presidente estadunidense Joe Biden, em seu primeiro

discurso sobre o Estado da União, no Congresso Americano, destacou como prioritário o

fortalecimento da proteção à privacidade e a proibição da publicidade microssegmentada

direcionada a crianças e adolescentes65.

65 Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/04/29/us/politics/joe-biden-speech-transcript.html. Acesso
em: 14.03.2022.

64 Disponível em:
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-013_beuc_submits_an_external_alert_to_the_cpc-network_abou
t_tiktok_letter_to_ms_benassi.pdf. Acesso em: 11.03.2022.

63 Disponível em:
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-013_beuc_submits_an_external_alert_to_the_cpc-network_abou
t_tiktok_letter_to_ms_benassi.pdf. Acesso em: 11.03.2022.
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112. Nos EUA, a legislação americana de proteção da privacidade online de crianças

(Children’s Online Privacy Protection Rule) designa que seja dado tratamento diferenciado

aos produtos e serviços que se destinam a crianças com menos de 13 anos, proibindo que os

operadores coletem dados pessoais de crianças sem o consentimento de seus pais, mães ou

responsáveis legais66.

113. Todavia, considerando o direcionamento desta diretiva apenas aos titulares de dados

com menos de 13 anos, a maior parte das plataformas digitais, incluindo aí o TikTok, que

destina seus produtos e serviços aos indivíduos maiores de 13 anos, acabam por blindar sua

atuação em uma suposta ausência de responsabilidade em aplicar a referida legislação. Em

2017, no entanto, essa suposta isenção de responsabilidade foi questionada pela Federal

Trade Comission (FTC), dada a aplicação de uma multa multimilionária em face do

YouTube, em razão da coleta indevida de dados pessoais de crianças usuárias da plataforma,

com a finalidade do oferecimento de anúncios ao público infantil67.

114. O caso é célebre pois ventila o que há muito os militantes na área de proteção de

dados pessoais de crianças argumentam: apesar de as plataformas digitais e redes sociais,

como o TikTok, oficialmente declararem não se destinarem ao público infantil, as crianças

ocupam esses espaços, o que ocorre, inclusive, em razão da ausência de obstáculos que,

efetivamente, impossibilitem a entrada e permanência deste público. Por isso, seus dados

pessoais são coletados e tratados assim como de adolescentes e adultos, tornando inócua

qualquer garantia destinada pela norma a esse público.

115. Uma vez demonstrada a violação aos direitos das crianças e adolescentes usuários da

plataforma, passa-se a discorrer sobre a publicidade direcionada por terceiros ao público

infantil.

67 Disponível em:
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2019/09/google-youtube-will-pay-record-170-million-alle
ged-violations-childrens-privacy-law. Acesso em: 15.03.2022.

66 Disponível em:
http://uscode.house.gov/view.xhtml?hl=false&edition=prelim&req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-section65
02&num=0&saved=%7CZ3JhbnVsZWlkOlVTQy1wcmVsaW0tdGl0bGUxNS1zZWN0aW9uNjUwMQ%3D%
3D%7C%7C%7C0%7Cfalse%7Cprelim. Acesso em: 15.03.2022.
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B. O direcionamento de publicidade a crianças e adolescentes por terceiros na

plataforma TikTok

116. Neste tópico, localizam-se exemplos de perfis na plataforma TikTok nos quais foram

identificados conteúdos que se configuram como comunicação mercadológica direcionada a

crianças. Alguns deles foram publicados nos perfis das próprias marcas anunciantes, ao passo

em que outros em perfis de influenciadores digitais com ampla penetração no público infantil.

1. Perfil: @luccasneto

Tipo do perfil: influenciador digital com público infantil

Número de seguidores: 9.6 milhões em março de 2022

O que foi encontrado no perfil: no perfil do influenciador é possível encontrar

diversos conteúdos comerciais, tais como vídeos de unboxing de produtos infantis,

além de publicidade de produtos licenciados do próprio influenciador. No primeiro

vídeo ilustrado abaixo, Luccas Neto faz o unboxing de dois bonecos licenciados seus,

“Super Foca” e “Aventureira Vermelha” junto de sua sua principal colega de cena e

influenciadora mirim, atriz contratada para a produção dos conteúdos estrelados pelo

influenciador e sua equipe. À medida que ambos abrem os bonecos, demonstram

muita empolgação, característica típica da categoria de unboxing, que pretende manter

o espectador interessado na abertura do produto e o desejo de consumi-lo. Apesar de o

conteúdo não ter a indicação de ser uma publicidade, falas como: “Lançamento” e

“Chegou nas lojas de brinquedo agora”, indicam que se trata de uma produção

comercial, que busca instigar ao conhecimento do público infantil sobre o produto,

além de desejá-lo.
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Disponível em:

https://www.tiktok.com/@luccasneto/video/6981927528558644482?lang=pt-BR&is_copy_url=1&is_fr

om_webapp=v1. Acesso em: 16.03.2022.

Ainda, a análise dos comentários da publicação torna evidente a eficácia do conteúdo

em se comunicar com o público infantil:

A produção, assim, além de dirigir publicidade ao público infantil, desrespeita o

princípio de identificação da publicidade, violando duplamente as normas

consumeristas brasileiras,  artigos 36 e 37, § 2º do CDC.

Em outra produção, o influenciador cria uma narrativa para divulgar mais um produto

licenciado. Dessa vez, trata-se de um box de materiais escolares, desenvolvido em

parceria com a empresa Leo&Leo. Nessa produção, há, inclusive, indicação de

publicidade, inserida na legenda pelo auxílio de hashtag. Trata-se de publicidade
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infantil, uma vez que a linguagem e construção da história busca a identificação com

esse público, para ao final abrir a embalagem e instigar as crianças ao desejo de

consumo do produto.

Disponível em:

https://www.tiktok.com/@luccasneto/video/7030548293218323718?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v1&lang=pt-BR. Acesso em: 16.03.2022.

2. Perfil: @dobemzinhoplay

Tipo do perfil: marca de produtos alimentícios (Do Bem)

Número de seguidores: 51 mil em março de 2022.

O que foi encontrado no perfil: Por se tratar de um perfil atrelado a uma marca, é

inegável que seus conteúdos, em suma maioria, possuem comunicação comercial.

Contudo, há vídeos promovendo os sucos da linha “Do Bemzinho” que possui como

público alvo o consumidor infantil, assim direciona-se a publicidade de seus produtos

diretamente para as crianças. O conteúdo das publicações, assim, retratam animações,

personagens do universo infantil como “Os Incríveis” e uma personagem em formato

de laranja que interage diretamente com as crianças.
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Publicações disponíveis em:

https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6906929982770138373?is_copy_url=1&is_from_we

bapp=v168;

https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6997852183496510725?is_copy_url=1&is_from_we

bapp=v169

Outro elemento indicador do direcionamento da publicidade ao público infantil é a

aparição de influenciadores com apelo ao público infantil nas publicações. Gabriel

Dearo, influenciador digital que produz conteúdos de histórias infantis e Gato

Galáctico são alguns dos parceiros da marca, responsáveis por interagir com a pelúcia

de laranja, mascote da marca.

69 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6997852183496510725?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

68 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6906929982770138373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

36

https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6906929982770138373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6906929982770138373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6997852183496510725?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6997852183496510725?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6997852183496510725?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6906929982770138373?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Disponível em:

https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6896521592034168066?is_copy_url=1&is_from_we

bapp=v1&lang=pt-BR. Acesso em: 16.03.2022.

Disponível em:

https://www.tiktok.com/@dobemzinhoplay/video/6904327202624605441?is_copy_url=1&is_from_we

bapp=v1&lang=pt-BR. Acesso em: 16.03.2022.

A eficácia da comunicação com o público infantil é evidenciada pelos comentários

encontrados nas publicações:
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Assim, embora o conteúdo seja comercial, não há indicação nas publicações quanto a

se tratar de uma publicidade, o que desrespeita a clara identificação, que nos recursos

digitais, deve-se estar presente por recursos próprios disponibilizados pelas plataformas

ou informações nas legendas. Além disso, o conteúdo não deixa dúvidas quanto ao seu

direcionamento ao público infantil, pretendendo-se construir uma aproximação da

marca com o público alvo dessa linha de produtos.

3. Perfil: @gatogalactico

Tipo de perfil: influenciador digital com apelo ao público infantil

Número de seguidores: 3.3 milhões em março de 2022

O que foi encontrado no perfil: No perfil do influenciador, foram encontrados

diversos vídeos de conteúdo publicitário divulgando produtos e marcas. A marca de

sucos “Do Bem”, exposta acima, mais especificamente, a linha “Do Bemzinho”, que

foi desenvolvida pensando no público infantil, já realizou parceria para comunicação

da empresa ao público cativo do influenciador. Nos vídeos abaixo, é possível notar

uma edição de modo a dificultar a identificação do conteúdo publicitário, excesso de

cores e efeitos especiais, por exemplo, são inseridos para chamar a atenção da criança.

Além disso, em um deles, é insinuado que, ao consumir o suco, o influenciador

ganhou super poderes similares aos do personagem Goku, da animação Dragon Ball

Z. Em outro vídeo similar, o influenciador diz, logo no início: “Você sabe como eu

virei um super herói?”. Depois, em uma panela, ele coloca alguns ingredientes e entre

eles, o elemento principal que foi responsável pelos poderes especiais, o suco “Do

Bem”. Estas representações podem levar a criança a acreditar nesta falsa característica

do produto: que bebendo o suco, também ganhará algum tipo de poder especial, assim
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como nos desenhos que assistem. É uma publicidade que, inegavelemente, se

beneficia da deficiência de julgamento da criança.

Além disso, o emprego de animações também é elemento que pode caracterizar a

publicidade infantil abusiva, de acordo com o art. 2º da Resolução 163 do

CONANDA, justamente por serem elementos que promovem a exploração do

universo lúdico infantil de modo a incitar as crianças ao desejo de consumo.

Publicações disponíveis em:

https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_

webapp=v170;

https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6873094869036928262?is_copy_url=1&is_from_webap

p=v171

Assim como nos outros casos aqui dispostos, há comentários dessas publicações que

se assemelham a forma como crianças se comunicam, evidenciando que compõem o

público desse canal:

71 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6873094869036928262?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 2.12.2021.

70 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_webapp=v
1. Acesso em: 1.12.2021.

39

https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6873094869036928262?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6873094869036928262?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6873094869036928262?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@gatogalactico/video/6877630872879746310?is_copy_url=1&amp;is_from_webapp=v1


4. Perfil: @lolsurprise.bra

Tipo do perfil: perfil oficial de marca de brinquedos

Número de seguidores: 2275

O que foi encontrado no perfil: No perfil oficial de Lol Surprise no TikTok é

possível ver, mais uma vez, a confusão entre conteúdo de entretenimento e

comunicação mercadológica. Em um dos vídeos publicado no perfil, feito em parceria

com o canal Chefclub Kids, apresenta-se um tutorial de bolo que pode ser feito com

as esferas que contém as bonecas Lol. Para que as crianças possam fazer a receita que

é ensinada, então, o requisito básico é que comprem as bonecas, já que são itens que

compõem a receita. O vídeo estimula, desta forma, o consumo das bonecas de

maneira velada.
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Disponível em:

https://www.tiktok.com/@lolsurprise.bra/video/6984113861280648454?is_copy_url=1&is_from_weba

pp=v1. Acesso em: 16.03.2022.

Em outros vídeos do canal, ocorre o unboxing de produtos L.O.L. inclusive com a

participação de influenciadores, como Felipe Calixto. Frise-se, que L.O.L. tem como

característica o elemento surpresa, já que não se sabe qual boneca é adquirida no

momento da compra, pois é embalada numa esfera com camadas de plástico em volta.

Os vídeos de unboxing, assim, são idealizados para despertar o desejo de consumo das

bonecas pelas crianças, que associam a excitação da abertura do produto com o desejo

de tê-los para si.

Disponível em:

https://www.tiktok.com/@lolsurprise.bra/video/6896893752472898817?is_copy_url=1&is_from_weba

pp=v1. Acesso em: 16.03.2022.

Comentários encontrados na página:
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5. Perfil: @criamigos

Tipo do perfil: perfil oficial de marca de brinquedos

Número de seguidores: 49.1 mil em março de 2022

O que foi encontrado no perfil: assim como outros perfis de marcas, a empresa

“Criamigos” desenvolve narrativas que aproximam os produtos comercializados com

seu público-alvo: as crianças. Para isso, em alguns vídeos, as pelúcias se movem

sozinhas, comandos que não são capazes de realizar, podendo enganar as crianças

quanto às funções das pelúcias. As publicações encontradas neste perfil, que se

comunicam diretamente com o público infantil, levam as crianças a confundirem o

conteúdo mercadológico com o conteúdo de entretenimento, caracterizando uma

publicidade velada.
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Publicações disponíveis em:

https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7005670380366990597?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v172;
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7006697481929084165?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v173;
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6990798446496156933?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v174;
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6974858696421608710?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v175;
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6977461479494683910?is_copy_url=1&is_from_webapp=

v176.

Comentários encontrados nas publicações:

76 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6977461479494683910?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

75 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6974858696421608710?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

74 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6990798446496156933?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

73 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7006697481929084165?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1.
Acesso em: 14.9.2021.

72 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7005670380366990597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1;.
Acesso em: 14.9.2021.

43

https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7005670380366990597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7005670380366990597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7006697481929084165?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7006697481929084165?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6990798446496156933?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6990798446496156933?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6974858696421608710?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6974858696421608710?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6977461479494683910?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6977461479494683910?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6977461479494683910?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6974858696421608710?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/6990798446496156933?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7006697481929084165?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@criamigos/video/7005670380366990597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


6. Perfil: @sunnybrinquedos

Tipo do perfil: perfil oficial de marca de brinquedos

Número de seguidores: 21.4 mil em março de 2022

O que foi encontrado no perfil: trata-se de um perfil de marca, e, assim como no

caso anterior, cria-se narrativas que tentam aproximar os produtos comercializados às

crianças. Os brinquedos da marca atuam em encenações e interagem entre si,

causando confusão entre a mensagem mercadológica e a produção de conteúdo de

entretenimento, de modo a que a criança não perceba o conteúdo publicitário contido.

Publicações disponíveis em:

https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/7000889338019974405?lang=pt-BR&is_copy_url=1
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&is_from_webapp=v177;
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/6984528107181018373?lang=pt-BR&is_copy_url=1

&is_from_webapp=v178;
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/7006097884886142214?lang=pt-BR&is_copy_url=1

&is_from_webapp=v179;
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/6938843705717558533?lang=pt-BR&is_copy_url=1

&is_from_webapp=v180

Comentários encontrados nas publicações:

80 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/6938843705717558533?lang=pt-BR&is_copy_url=1&is_fro
m_webapp=v1. Acesso em: 14.9.2021.

79 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/6984528107181018373?lang=pt-BR&is_copy_url=1&is_fro
m_webapp=v1. Acesso em: 14.9.2021.

78 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/6984528107181018373?lang=pt-BR&is_copy_url=1&is_fro
m_webapp=v1. Acesso em: 14.9.2021.

77 Disponível em:
https://www.tiktok.com/@sunnybrinquedos/video/7000889338019974405?lang=pt-BR&is_copy_url=1&is_fro
m_webapp=v1. Acesso em: 14.9.2021.
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C. A responsabilidade do TikTok pela proteção de crianças contra a publicidade

veiculada por terceiros na plataforma

117. É inegável o caráter publicitário das publicações descritas no último tópico. Para que

não restem dúvidas a esse respeito, cumpre trazer à baila a definição de comunicação

mercadológica proposta por Galindo81:

“A comunicação mercadológica é a produção simbólica decorrente

do plano estratégico de uma organização em sua interação com o

mercado, constitui-se em uma mensagem multidirecional elaborada

com conteúdos relevantes e compartilhados entre todos os

envolvidos nesse processo, tendo como fator gerador as

ambiências socioculturais e tecnológicas dos seus públicos de

interesse e dos meios que lhe garantam o relacionamento

contínuo, utilizando-se das mais variadas formas e

tecnologias para atingir os objetivos comunicacionais previstos

no plano.” (grifos acrescidos)

118. Como se vê, o conceito de comunicação mercadológica é bastante amplo, englobando

toda e qualquer atividade de comunicação comercial para a divulgação de produtos e serviços

independentemente do suporte ou do meio utilizado.

119. Mais do que isso, o conceito apresentado é útil na medida em que evidencia que as

empresas, ao planejarem a sua comunicação, recorrem a meios que garantam a elas o contato

contínuo com seu público-alvo, valendo-se da ambiência sociocultural e tecnológica para

atingir esse objetivo. Como já exposto, o TikTok é, hoje, plataforma largamente utilizada por

crianças e que incentiva a reprodução e disseminação de conteúdo, inclusive comercial,

tornando-se particularmente atraente às empresas anunciantes que desejam dialogar com o

público infantil.

120. Aqui, vale apontar os comentários deixados por perfis possivelmente geridos por

crianças nas postagens, com linguagem compatível à idade escolar, os quais demonstram

como as publicações elencadas atuam no sentido de despertar desejos de consumo nesse

público.

81 Disponível em: https://fdocumentos.tips/reader/full/comunicacao-mercadologica-uma-revisao-conceitual-
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121. A publicidade infantil é prática ilícita, abusiva, e, portanto, incongruente com um

ambiente digital seguro e adequado à presença de crianças. Nesse sentido, é importante

destacar que a presença de crianças na Internet exige que os produtos e serviços digitais que

podem ser acessados por elas reflitam padrões de segurança ainda mais protetivos, por meio

de um design e funcionamento dos produtos e serviços que levem em consideração os direitos

e melhor interesse de crianças e adolescentes, o que também significa aplicar políticas de

proteção desses usuários para garantir um ambiente livre de exploração comercial, que,

atualmente, ocorre amplamente neste espaço, a partir de diferentes práticas.

122. Essa determinação é inclusive legal, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente

determina que crianças e adolescentes tenham à sua disposição “produtos e serviços que

respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”82.

123. O TikTok, dessa forma, deve atuar ativamente para garantir que os seus serviços

sejam adequados ao público infanto-juvenil que os utiliza - é essa, inclusive, a orientação do

já mencionado art. 227 de nossa Constituição Federal, que impõe também às aplicações de

internet, inclusive o TikTok, o dever de atuar ativamente para garantir a proteção integral e

absoluta de crianças e adolescentes em suas plataformas, dada a já mencionada

responsabilidade compartilhada com toda a sociedade, governo e famílias pelo bem-estar

desses indivíduos.

124. Para além disso, é certo que o TikTok, enquanto fornecedor de serviços, tem a sua

relação com os usuários regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)83. Dessa forma,

o dever geral de cuidado, devido pelos contratantes em qualquer relação contratual (art. 422

do CC), aplica-se na relação entre o TikTok e seus usuários de maneira ainda mais intensa,

ante a lógica protetiva da legislação consumerista e as disposições da lei que expressamente

determinam que os fornecedores de produtos e serviços protejam os consumidores de

eventuais riscos à sua saúde e segurança (arts. 1º 4º, 6º e 8º do CDC).

125. O dever de cuidado e proteção existente entre o TikTok e seus usuários impõe ao

primeiro o dever de adotar as medidas necessárias para evitar danos aos segundos. É isso o

83 Nesse sentido, os Tribunais de Justiça têm reiteradamente corroborado com o entendimento de que a relação
existente entre as redes sociais e os seus usuários é de consumo. Vide:
https://www.consumidormoderno.com.br/2021/04/09/redes-sociais-relacao-consumo-justica/. Acesso em:
30.09.2021.

82 Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 71: A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura,
lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
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que defende a especialista Ana Frazão, em parecer recente sobre o tema concedido ao

programa Criança e Consumo:

“Todavia, é essa flexibilidade que permite que o dever de cuidado

possa ser invocado em qualquer tipo de relação contratual, tal

como a que se estabelece entre as plataformas digitais e seus

usuários, impondo às primeiras o dever de adotar as medidas de

cuidado necessárias para evitar danos injustos, inclusive no que

diz respeito a conteúdo gerado por terceiros, de acordo com um

parâmetro de razoabilidade”84

[...]

O dever de cuidado, aliás, ganha reforço diante da conclusão, já

pacífica, de que a relação entre plataformas e usuários é uma

relação contratual de consumo. De fato, a suposta “gratuidade” das

plataformas digitais como pretenso obstáculo para a caracterização da

relação de consumo já se encontra há muito superada. Na economia

da atenção, já se entende que “os dados pessoais são a moeda de troca

pelo bem de consumo”, além da própria atenção e do tempo dos

usuários, quando não da própria individualidade deles, já que não são

poucos os que afirmam que estamos falando de mercados de

consciências”. (grifos originais).

126. O CDC também estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram

a cadeia de consumo pela reparação dos danos advindos de práticas comerciais ilícitas e

abusivas. A propósito:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos

responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos

nas normas de consumo.” (grifo acrescido)

84 FRAZÃO, Ana. Parecer: Dever geral de cuidado das plataformas diante de crianças e adolescentes. Brasília:
Instituto Alana, 2020, p. 29. Disponível em:
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/dever-geral-de-cuidado-das-plataformas-diante-de-criancas-e-adolesce
ntes/#:~:text=crian%C3%A7as%20e%20adolescentes-,Parecer%3A%20Dever%20geral%20de%20cuidado%20
das%20plataformas%20diante%20de%20crian%C3%A7as,a%20socializa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20
entretenimento. Acesso em: 16.03.2022.

48

https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/dever-geral-de-cuidado-das-plataformas-diante-de-criancas-e-adolescentes/#:~:text=crian%C3%A7as%20e%20adolescentes-,Parecer%3A%20Dever%20geral%20de%20cuidado%20das%20plataformas%20diante%20de%20crian%C3%A7as,a%20socializa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20entretenimento
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/dever-geral-de-cuidado-das-plataformas-diante-de-criancas-e-adolescentes/#:~:text=crian%C3%A7as%20e%20adolescentes-,Parecer%3A%20Dever%20geral%20de%20cuidado%20das%20plataformas%20diante%20de%20crian%C3%A7as,a%20socializa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20entretenimento
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/dever-geral-de-cuidado-das-plataformas-diante-de-criancas-e-adolescentes/#:~:text=crian%C3%A7as%20e%20adolescentes-,Parecer%3A%20Dever%20geral%20de%20cuidado%20das%20plataformas%20diante%20de%20crian%C3%A7as,a%20socializa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20entretenimento
https://criancaeconsumo.org.br/biblioteca/dever-geral-de-cuidado-das-plataformas-diante-de-criancas-e-adolescentes/#:~:text=crian%C3%A7as%20e%20adolescentes-,Parecer%3A%20Dever%20geral%20de%20cuidado%20das%20plataformas%20diante%20de%20crian%C3%A7as,a%20socializa%C3%A7%C3%A3o%20e%20o%20entretenimento


127. No mesmo sentido, Rizzatto Nunes, ao tratar da responsabilidade solidária dos

veículos por meio dos quais a publicidade abusiva é veiculada, ensina que:

“Como regra geral decorrente da lei, o veículo é também

responsável solidário do anunciante e da agência. Aliás, sem o

veículo não haveria anúncio: ele é o instrumento de contato com o

público. Logo, é agente responsável por eventual dano causado”85

(grifos acrescidos).

128. A responsabilidade do TikTok pela exposição de crianças à prática comercial abusiva

da publicidade infantil na sua plataforma, portanto, é decorrência da legislação nacional.

Mais ainda, contudo, é crucial destacar que os próprios “Termos de Serviço”86 do TikTok

vedam a utilização da plataforma para disseminação de propaganda comercial, salvo

autorização expressa do aplicativo. Veja-se:

“O acesso aos Serviços e a sua utilização pelo Utilizador estão

sujeitos aos presentes Termos e a todas as leis e regulamentos

aplicáveis. O Utilizador não pode:

[...]

comercializar ou alugar os Serviços contra o pagamento de uma tarifa

ou taxa, ou utilizar a Plataforma para fazer publicidade ou qualquer

angariação para fins comerciais, salvo se qualquer uma dessas

atividades for expressamente autorizada pela TikTok com

antecedência;

utilizar os Serviços, sem o expresso consentimento por escrito da

TikTok, para qualquer fim comercial ou não autorizado,

incluindo para a comunicação ou promoção de qualquer

angariação ou anúncio comercial ou para fins de spamming;”

(grifo acrescido)

86 Disponível em: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=pt_BR. Acesso em: 17.9.2021.

85 NUNES, Rizzatto. Curso de Direito do Consumidor, 11ª ed., p. 764. Disponível em:
https://www.solicitacao.com.br/files/conteudo/49/2017-curso-de-direito-do-consumidor-rizzatto-nunes.pdf.
Acesso em: 30.09.2021.
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129. A presença de conteúdos publicitários direcionados ao público infantil em perfis

diversos não é fato isolado na plataforma; pelo contrário, são muitos os conteúdos que,

flagrantemente, são direcionados ao público infantil.

130. Além disso, a sua veiculação de forma velada não é acidental, mas sim

ativamente incentivada pela plataforma, que promove a produção de publicidade que se

mistura ao conteúdo de entretenimento ali existente. Assim, à luz do que dispõem os

próprios Termos de Serviço do aplicativo, fica ainda mais evidente a responsabilidade do

TikTok pela adoção de medidas proativas para proteger as crianças da prática ilegal e abusiva

da publicidade infantil, já que, segundo as suas próprias políticas internas, qualquer

propaganda comercial lá veiculada deve passar por seu aval - o que indica,

inequivocamente, a sua ciência e possibilidade de moderação da publicidade abusiva

veiculada na plataforma.

131. Ainda, a responsabilidade do Tiktok advém também do próprio modelo de negócio

adotado pela empresa, modelo este assentado na exploração dados pessoais dos usuários da

plataforma e na ampliação do engajamento desses usuários com os vídeos ali publicados:

quanto mais acessos e mais usuários ativos, maior a quantidade de dados pessoais coletados,

maior o interesse de empresas anunciantes pela plataforma e, por conseguinte, maiores os

lucros gerados. Assim, considerando que os algoritmos que compõem as redes sociais, como

o TikTok, não são neutros, pois priorizam alguns conteúdos e outros não, não é equivocado

afirmar que a empresa detém meios de controlar os conteúdos que ali circulam.

132. Como adendo, frisa-se que os Termos de Serviço do TikTok vedam a sua utilização

por pessoas com menos de 13 anos. Ora, sendo assim, é de todo incongruente que o

TikTok autorize a veiculação de conteúdos comerciais flagrantemente direcionados ao

público infantil na plataforma; ao fazer isso, está-se a naturalizar e reconhecer a

presença de crianças no ambiente do TikTok, em contraste com o que determinam as suas

próprias políticas. Nesse contexto, fica ainda mais evidente a necessidade de que o TikTok

adote providências para abordar as situações descritas no último tópico.

133. Por fim, não é demais reforçar que, além da responsabilidade pelos conteúdos

publicados por terceiros que veiculam publicidade infantil, o TikTok é igualmente

responsável pelo direcionamento de publicidade microssegmentada às crianças e adolescentes

que utilizam os seus serviços, já que este é fruto direto da coleta e uso dos dados pessoais

50



destes titulares conforme Políticas de Privacidade da plataforma - que não faz qualquer

ressalva neste ponto quanto à proteção dos usuários com menos de 18 anos de idade.

134. Sendo o TikTok responsável pelo tratamento de dados pessoais de crianças e

adolescentes em violação à legislação brasileira, aplica-se, ao caso, o regime de

responsabilidade disposto no artigo 42, caput, da LGPD87, possibilitando a devida

indenização dos titulares de dados pela operação ocorrida em claro afronte ao art. 14, caput

da lei.

135. Portanto, não restam dúvidas quanto à responsabilidade que tem o TikTok de adotar

medidas para abordar todas as situações de exploração comercial de crianças e adolescentes

trazidas à luz na presente notificação, sejam elas derivadas do tratamento dos dados pessoais

dos usuários pela própria plataforma, sejam elas decorrentes dos conteúdos publicados pelos

seus usuários em seu espaço digital.

VII. Conclusões e pedidos

136. Mesmo que a idade estabelecida para ingresso como usuário no TikTok seja de 13

anos, há diversas evidências de que as crianças estão presentes na plataforma88, e não são

minoria89. Além disso, adolescentes são declaradamente público-alvo e usuários legítimos do

TikTok. Como visto, a rede social, que viralizou por conta de desafios, danças e outras

performances, tem a preferência deste público quando se trata de redes sociais.

137. Diante disso, ao considerar-se a presença legítima de adolescentes, bem como factual

de crianças, no TikTok, é preocupante que a plataforma esteja servindo para explorá-los

comercialmente.

89 Segundo o jornal New York Times, em julho de 2020, dentre os 49 milhões de usuários diários do aplicativo,
o TikTok categorizou 18 milhões deles como menores de 14 anos. Disponível em:
https://exame.com/tecnologia/os-problemas-do-tiktok-um-terco-dos-usuarios-pode-ter-menos-de-14-anos/.
Acesso em: 28.9.2021.

88 Corroborando com a presença de crianças na plataforma, após a intervenção da autoridade de proteção de
dados italiana, o TikTok removeu, apenas na Itália, mais de 500.000 perfis identificados como geridos por
crianças do aplicativo. Vide:
https://techcrunch.com/2021/05/12/tiktok-removes-500k-accounts-in-italy-after-dpa-order-to-block-underage-us
ers/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADRe
FKu3Ut3nTUnHQSviT8n2rro5Zi1jgOD8VsuHD4vqEvXXAuC0GKwOiwwNj9cTR4b8GRuG3r9X-69ZG-J48
k5xURCMnrS8ZmWMeE4b7DaJkKY4pczpzgkT51WMu7RDBmji1woMbOLJHcnsiAM0OucUDesAijMUg9f
hHOrbEV0j. Acesso em 30.11.2021

87 Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais,
causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados
pessoais, é obrigado a repará-lo.
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138. O tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes para o direcionamento de

publicidade personalizada, como ocorre na plataforma, desrespeita o seu melhor interesse,

sendo prática, portanto, ilegal à luz do art. 14 da LGPD, assim como do art. 227 da

Constituição Federal e art. 5º do ECA.

139. Ainda, é imensa a quantidade de perfis de marcas, lojas e influenciadores que

investem em criar conteúdos na plataforma voltados especificamente para o público infantil.

É o caso das marcas Criamigos, Sunny Brinquedos, Lol Surprise e Do Bem, dentre outras.

Além disso, a publicidade patrocinada, que envolve influenciadores digitais, também

representa grande parte das ações comerciais que podem ser encontradas no TikTok,

conforme ficou claro no caso dos perfis Gato Galáctico e Luccas Neto.

140. Estas marcas e influenciadores possuem forte apelo junto ao público infantil e indício

disso são os comentários que evidenciam que crianças não só consomem, como também

interagem com os conteúdos publicitários disponibilizados na plataforma. Muitos

comentários, inclusive, são no sentido de expressar o desejo por determinado produto ou

serviço, o que mostra que a mensagem publicitária cumpriu com o seu objetivo e incutiu, de

maneira abusiva, o desejo de consumo em seu público alvo.

141. Complementarmente, alguns dos vídeos destacados contém os elementos de

identificação da publicidade infantil dispostos no art. 2º da Resolução n° 163 do Conanda,

reforçando que há publicidade ilícita e abusiva na plataforma.

142. Vale destacar, ademais, que os esforços do TikTok em promover conteúdos comerciais

cada vez mais afastados do modelo tradicional dificultam a sua clara e imediata identificação

pelos usuários. No caso de crianças, indivíduos hipervulneráveis, ao depararem-se com

conteúdos que misturam, deliberadamente, entretenimento e publicidade, acaba-se

explorando sua deficiência de julgamento e inexperiência, em afronta aos artigos 36 e 37, § 2º

do Código de Defesa do Consumidor.

143. É certo, por fim, que não escapa à seara de responsabilidades do TikTok dar uma

resposta a essas questões - seja pela responsabilidade compartilhada sobre a tutela das

crianças e adolescentes consagrada em nossa Constituição Federal e legislação consumerista,

seja porque o próprio TikTok incentiva a veiculação de publicidade velada na plataforma, seja

porque os Termos de Serviço do aplicativo deixam claro que são coletados dados pessoais

52



para fins de direcionamento publicitário e que os conteúdos publicitários ali veiculados são

aprovados pela plataforma.

144. Desse modo, considerando, em síntese:

a) A massiva presença de crianças e adolescentes na plataforma TikTok;

b) A disseminação de conteúdo publicitário dirigido ao público infantil na plataforma,

muitas vezes de forma velada;

c) O tratamento de dados pessoais de adolescentes para publicidade personalizada, de

forma evidentemente contrária ao seu melhor interesse;

d) A abusividade e ilegalidade da publicidade infantil;

e) A abusividade e ilegalidade da publicidade microssegmentada direcionada a crianças

e adolescentes;

f) A responsabilidade do TikTok pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes

usuárias e pelos danos oriundos da exploração comercial perpetrada na e pela

plataforma.

145. O Instituto Alana notifica V. Sas, na qualidade de representantes das empresas

TikTok Inc. e Bytedance Brasil Tecnologia Ltda., para que, no prazo de 15 dias:

(i) As notificadas tomem todas as medidas cabíveis para fazer cessar a veiculação de

publicidade infantil no aplicativo TikTok;

(ii) As notificadas tomem as medidas cabíveis para fazer cessar o tratamento de dados

pessoais de crianças adolescentes pela plataforma TikTok para fins de direcionamento de

publicidade microssegmentada, reduzindo os dados coletados desses usuários ao mínimo

necessário para a adequada execução do serviço;

(iii) As notificadas tornem públicos os critérios utilizados para autorizar ou não a

veiculação de publicidade na plataforma TikTok;

(iv) As notificadas esclareçam se realizam campanhas de boas práticas em publicidade

com agências, empresas anunciantes e influenciadores digitais que desejem publicar

propagandas comerciais no aplicativo, explicitando a abusividade e ilegalidade da

publicidade infantil.
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146. Sendo o que cumpria para o momento, o Instituto Alana, por meio de seu programa

Criança e Consumo, coloca-se à disposição do(a)s Sr(a)s para quaisquer esclarecimentos

que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Pedro Hartung

Diretor de Políticas e

Direitos da Infância do

Instituto Alana

Ana Claudia Cifali

Coordenadora Jurídica

do Instituto Alana

Maria Mello

Coordenadora do

Programa Criança e

Consumo

João Francisco de

Aguiar Coelho

Advogado do Programa

Criança e Consumo

Thaís Rugolo

Advogada do Programa

Criança e Consumo

Alan Medeiros

Estagiário de Direito do

Programa Criança e

Consumo
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