
São Paulo,  22 de julho de 2022

PARA:
Instituto Alana | Programa Criança e Consumo
Rua Fradique Coutinho, 50 – 11º Andar, Pinheiros.
São Paulo/SP
CEP 05416-000

REF.: Resposta a Notificação – Pedido de Tomada de Providências

Prezados Senhores,

ByteDance Brasil Tecnologia Ltda. (“ByteDance Brasil”), pessoa jurídica de
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 27.415.911/0001-36,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1909, 24º andar, Conjunto 241, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907,
em atenção à notificação enviada por esse Instituto Alana, vem apresentar seus
esclarecimentos.

Inicialmente, esclarece-se que, conforme declarado na Política de Privacidade1

e nos Termos de Serviço2 do TikTok, não é a ByteDance Brasil, mas sim o TikTok
Pte. Ltd., uma empresa com sede em Cingapura, que opera a Plataforma TikTok
(“TikTok”). Sem prejuízo, em cooperação, no que cabível, a ByteDance Brasil
obteve informações da TikTok Pte. Ltd., já endereçados nesta manifestação.

Desde já, destaca-se que o TikTok (I) adota uma série de práticas
visando a segurança dos usuários mais jovens; (II) atualmente não realiza
publicidade segmentada para menores de 18 anos e, ainda, tem políticas
específicas sobre as restrições gerais aplicáveis a qualquer anúncio3.

I - POLÍTICAS E FERRAMENTAS EFETIVAS DE PROTEÇÃO AOS USUÁRIOS
MAIS JOVENS

Sobre o item (I), a proteção aos usuários mais jovens é medida prioritária no
TikTok, havendo diversos esforços em prol da segurança desse público.

A missão do TikTok é inspirar criatividade e trazer alegria. Os usuários criam,
compartilham e assistem a conteúdos criativos, como comédia, apresentações de
dança e informações educacionais. O TikTok visa fornecer um meio de expressão e
criatividade que de outra forma não estaria disponível no dia a dia do usuário.

3 https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552&lang=pt
2 https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=pt-BR
1 https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=pt-BR



Neste tocante, a plataforma do TikTok leva muito a sério sua função de criar
um ambiente positivo e seguro para todos os usuários. Para tanto, possui diversos
recursos de segurança, investindo continuamente no desenvolvimento de novas
funcionalidades e na manutenção de equipes dedicadas à segurança de usuários
mais jovens.

Seguem abaixo alguns exemplos de como o TikTok busca proteger esse
público:

a) Políticas. Os Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade do TikTok
estabelecem uma política de tolerância zero para conteúdo ou
comportamentos que exploram ou colocam jovens em risco.

As “Diretrizes da Comunidade”4 possuem capítulo exclusivamente dedicado à
“Segurança de menores”, deixando claro que não se toleram “atividades que
perpetuem a sujeição de menores a abuso, dano, perigo ou exploração na
plataforma”:

Segurança de Menores:

Estamos profundamente comprometidos em assegurar a segurança de
menores na nossa plataforma e não toleramos atividades que
perpetuem a sujeição de menores a abuso, dano, perigo ou
exploração na plataforma. Qualquer conteúdo, incluindo animação, mídia
criada ou manipulada digitalmente, que apresente abuso, exploração ou
nudez de menores é uma violação na nossa plataforma e será removido
quando detectado. Caso se justifique, denunciamos o conteúdo violador ao
Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC, na sigla
em inglês) e/ou a outras autoridades legais competentes. O TikTok define
como menor qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade. Os usuários
devem atender aos requisitos de idade mínima para usar o TikTok, como
estipulado nos nossos Termos de Serviço. Quando identificarmos titulares de
conta menores do que essa idade, removeremos as suas contas. A nossa
plataforma foi criada com a segurança de menores em mente e alguns dos
nossos recursos têm restrições de idade”.

b) Execução das políticas. Se o TikTok tiver conhecimento de conteúdo
violador de suas políticas – mediante ferramentas automatizadas e
denúncias - e, após, uma combinação de tecnologia e moderação humana,
tomará medidas imediatas para removê-lo, encerrar contas e, conforme
apropriado, denunciar os casos às autoridades competentes. Nesse sentido,
o TikTok disponibiliza canal de denúncia via app ou via formulário online,
conforme informações disponíveis em
https://support.tiktok.com/pt_BR/safety-hc/report-a-problem/report-a-vide
o, por meio da qual o TikTok efetuará a análise do vídeo à luz das
Diretrizes existentes da Plataforma.

4 https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=pt_BR#31:
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c) Restrição de idade. Exigência de data de nascimento antes do registro
de uma conta no TikTok. Se um indivíduo inserir uma data de nascimento
abaixo de 13 anos5, ele não poderá registrar uma conta no TikTok e será
impedido de tentar novamente por um período de tempo. Além disso,
quando são identificadas contas de usuários menores de 13 anos, a
empresa as desativa. Além disso, quando um usuário menor de 16 anos
cria uma conta, ela já será privada por configuração padrão; e, quando um
usuário entre 16 e 18 anos cria uma conta, ele receberá um pop-up
solicitando que considere tornar sua conta privada – o que significaria “que
apenas as pessoas que você aprovar poderão seguir você e assistir a seus
vídeos”6.

Nesse sentido, inclusive, recentemente, o TikTok divulgou que removeu mais
de 20 milhões de contas por suspeita de serem de menores de 13 anos, o que foi
replicado por diversos canais de mídias7.

Há poucos dias, ainda, o TikTok divulgou a criação de uma nova ferramenta8

que será de especial utilidade como camada adicional para a segurança dos
usuários mais jovens, qual seja: a pontuação de maturidade dos conteúdos
constantes da plataforma e já adequados às rigorosas Diretrizes da Comunidade.
Com isso, o que for considerado complexo e/ ou destinado a públicos mais velhos
não será mostrado para os usuários mais jovens, entre 13 e 18 anos, conforme
imagem e texto explicativo abaixo:

8

https://newsroom.tiktok.com/pt-br/tiktok-anuncia-novas-ferramentas-para-personalizar-a-experiencia-d
e-visualizacao-na-plataforma

7 https://www.istoedinheiro.com.br/tiktok-deleta-mais-de-20-milhoes-de-contas-de-menores/;
https://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/241177-tiktok-exclui-20-milhoes-contas-de-menores-de-13
-anos.htm;
https://olhardigital.com.br/2020/09/22/noticias/tiktok-removeu-mais-de-100-milhoes-de-videos-em-ape
nas-6-meses/;
https://economiaempauta.com/tiktok-remove-20-milhoes-de-perfis-suspeitos-de-pertencerem-a-menore
s-de-13-anos/

6https://support.tiktok.com/pt_BR/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-sett
ings-for-users-under-age-18

5 “Os Serviços e a Plataforma destinam-se apenas a pessoas com 13 anos de idade ou mais”; “Ao
proceder ao registo, ao acesso e à utilização dos Serviços, o Utilizador aceita que: pode e se encontra a
celebrar um contrato vinculativo com a TikTok, que compreende os presentes Termos; tem 13 anos de
idade ou mais; aceita os presentes Termos e que se compromete a cumpri-los”; 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: aceder aos Serviços, ou utilizá-los, se não tiver 13 anos de idade
ou mais ou for, de outro modo, incapaz de aceitar os presentes Termos” –
https://www.tiktok.com/legal/new-terms-of-service?lang=pt_BR
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Níveis de conteúdo para ajudar a proteger ainda mais a experiência
de visualização

As pessoas vão ao TikTok para buscar inspiração para receitas, dar uma
risada depois de um longo dia de trabalho, ou descobrir novos interesses por
meio da página "Para Você", por isso, há um trabalho contínuo para criar uma
experiência de visualização segura e prazerosa. As Diretrizes da
Comunidade são fundamentais para isso, estabelecendo padrões para o que é
e não é permitido na plataforma. Dentro destas políticas rigorosas, as
pessoas podem querer evitar certas categorias de conteúdo com base em
suas preferências pessoais. Para os usuários mais jovens, entre 13 e 18 anos
de idade, há cuidados para que conteúdo com temas maduros ou complexos
ou eventos do mundo real destinados a públicos mais velhos não sejam
mostrados.

Reconhecendo isso, o TikTok trabalha para construir um novo sistema para
organizar conteúdo baseado na maturidade temática de cada um. Muitas
pessoas estarão familiarizadas com sistemas semelhantes na indústria
audiovisual ou em jogos. Com esses exemplos em mente, o TikTok está
desenvolvendo uma abordagem única para a plataforma.

Nas próximas semanas, o TikTok começa a apresentar uma versão inicial para
ajudar a evitar que conteúdo com temas manifestadamente maduros
cheguem a públicos menores de 18 anos. Quando um vídeo com temas
complexos for detectado, como cenas fictícias que podem ser muito
assustadoras ou intensas para audiências mais jovens, uma pontuação de
maturidade será atribuída ao vídeo para ajudar a evitar que menores de 18
anos o assistam durante sua experiência no TikTok. Essa atualização primeiro
se concentra em proteger ainda mais a experiência dos usuários mais novos
e, nos próximos meses, serão acrescentadas novas funcionalidades visando
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fornecer opções detalhadas para que toda a comunidade possa assistir aos
vídeos que gosta.

Além disso, a partir das próximas semanas, os usuários poderão selecionar
vídeos com palavras ou hashtags específicas que não querem ver nas páginas “Para
Você” ou “Seguindo”. Trata-se de nova forma de garantir segurança à experiência
dos usuários mais jovens que, em conjunto com pais e responsáveis, poderão
decidir conjuntamente quais termos associados a vídeos deixarão de ser mostrados
no feed:

Para dar mais poder à comunidade com maneiras de personalizar a
experiência de visualização, o TikTok lança uma ferramenta que as pessoas
podem usar para selecionar automaticamente vídeos com palavras ou
hashtags que não querem ver nas páginas "Para Você" ou "Seguindo", seja
porque alguém acabou de terminar um projeto doméstico e não quer mais
tutoriais Faça Você Mesmo ou se quer ver menos receitas de laticínios ou de
carne enquanto se concentra em refeições à base de vegetais.

d) Configurações de segurança e privacidade. As configurações de
segurança e privacidade do TikTok oferecem aos usuários um alto nível de
controle sobre quem pode ver e interagir com eles ou com o conteúdo que
postam. As configurações podem ser ajustadas ao nível de conta ou de
vídeo e podem ser ajustadas mesmo depois que um vídeo foi postado.
Além de desativar os comentários ou restringir comentários somente para
seguidores , os usuários podem optar por definir filtros de comentários
para ocultar palavras específicas que eles preferem não ver e podem
excluir qualquer comentário postado. Os usuários também podem bloquear
qualquer conta de visualizar seu conteúdo.

e) Recursos adicionais:9

Menores de 16 anos possuem as contas privadas por padrão, o
que significa que não podem acessar o serviço de mensagens
diretas

Menores de 16 anos não podem hospedar/fazer uma
transmissão ao vivo

Menores de 18 anos não podem enviar ou receber presentes
virtuais

9https://support.tiktok.com/pt_BR/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-sett
ings-for-users-under-age-18
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f) Sincronização familiar ("Family Pairing")10. O TikTok permite que
um responsável pelo menor vincule sua conta TikTok à conta de seu filho
para maior visibilidade e supervisão sobre o uso da Plataforma.

Por meio da “Sincronização Familiar”11, pais, mães ou responsáveis podem
controlar os seguintes recursos da conta de seus filhos menores:

● Pesquisa: se um menor pode pesquisar conteúdo, usuários, hashtags ou sons;
● Comentários: quem pode comentar os vídeos de um menor (todos, amigos,

ninguém);
● Vídeos curtidos: se outras pessoas podem ver quais vídeos um menor curtiu;
● Mensagens diretas: desativar mensagens diretas para maiores de 16 anos.

Adicionalmente, a imagem a seguir fornece uma explicação visual útil de
outros recursos de Sincronização Familiar:

São também disponibilizados guias específicos12 para auxiliar pais e
responsáveis acerca das funcionalidades existentes na plataforma, a fim de
preservar os usuários mais jovens e as atividades desenvolvidas por meio do
serviço, com foco na segurança digital.

12 Guia de Pais e Responsáveis (https://www.tiktok.com/safety/pt-br/guardians-guide/)
11 https://www.tiktok.com/safety/pt-br/guardians-guide/

10“Novas ferramentas para as famílias no TikTok” -
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/novas-ferramentas-para-as-familias-no-tiktok;
“Nosso trabalho para manter o TikTok um lugar seguro para pessoas com 13 anos ou mais” -
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/nosso-trabalho-para-manter-o-tiktok-um-lugar-para-pessoas-com-1
3-anos-ou-mais
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/fortalecendo-a-privacidade-e-a-seguranca-dos-jovens-no-tiktok
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g) Princípios e Parcerias. O TikTok está comprometido a trabalhar com
organizações de segurança de menores para disseminar informações de
segurança sobre o TikTok por meio de canais confiáveis e para moldar
nossas políticas e práticas internas.

O TikTok tem parceria com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e
Exploradas dos EUA (NCMEC) e a Internet Watch Foundation (IWF)13. A empresa é
signatária dos Princípios Voluntários para Combater a Exploração e Abuso Sexual
Infantil Online e tem orgulho de ser membro da WeProtect Global Alliance. No
Brasil, o principal parceiro de segurança da empresa é a Safernet, uma ONG
especializada em segurança online, apoiando as equipes de segurança e políticas
para monitorar e manter a comunidade do TikTok segura.

Vale também citar parcerias14 com a UNICEF15 e com a TECHNOLOGY
COALITION16, que contribuem com o aprendizado relacionado a abordagem da
segurança e exploração infantil. Neste âmbito, inclusive, o TikTok faz parte
do conselho da Technology Coalition e de uma série de comitês que visam ampliar
as proteções para crianças online e offline e gerar maior transparência das
crescentes ameaças que possam envolver a segurança das crianças.

Ainda, o Provedor firmou parceria com o MP/BA para a realização da
“Campanha de Combate à Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes”17 em maio de 2021. Além dela, foram feitas parcerias com as
organizações Plan Internacional, e Instituto Aliança18. A campanha focou em
divulgar canais de denúncias e incentivar a quebra do silêncio em relação ao tema
da segurança de usuários mais jovens, que contou com o apoio de diversos
influenciadores e celebridades como Ivete Sangalo, Claudia Leite e Maisa.

II - ESCLARECIMENTOS RELATIVOS À APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA
COMUNIDADE E TERMOS DE SERVIÇO

18https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/05/18/ong-divulga-campanha-focada-em-redes-s
ociais-para-criancas-e-adolescentes-denunciaram-abusos-sexuais.htm

17 https://www.mpba.mp.br/noticia/57107
16 https://newsroom.tiktok.com/pt-br/tiktok-se-junta-a-technology-coalition

15 Todos esses esforços são notoriamente conhecidos:
● https://www.tiktok.com/@unicefbrasil/video/6937414277682826501;

https://support.tiktok.com/pt_BR/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-sa
fety-settings-for-users-under-age-18;

● https://newsroom.tiktok.com/pt-br/nosso-trabalho-para-manter-o-tiktok-um-lugar-para-pessoa
s-com-13-anos-ou-mais;

● https://newsroom.tiktok.com/pt-br/novos-recursos-da-sincronizacao-familiar;
https://newsroom.tiktok.com/pt-br/fortalecendo-nossas-politicas-para-promover-segurancaprot
ecao-e-bemestar-no-tiktok;

● https://newsroom.tiktok.com/pt-br/novas-formas-de-incentivar-a-gentileza-e-a-seguranca-no-ti
ktok

14https://support.tiktok.com/pt_BR/account-and-privacy/account-privacy-settings/privacy-and-safety-set
tings-for-users-under-age-18

13 https://newsroom.tiktok.com/en-us/protecting-against-exploitative-content
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Com relação ao combate às violações das políticas da plataforma, o TikTok
age proativamente na remoção de contas e conteúdos infringentes. Neste espírito,
o TikTok divulga periodicamente um relatório de transparência, no qual constam
dados sobre a forma pela qual suas políticas são aplicadas, inclusive segmentado
por medidas relacionadas à segurança de usuários mais jovens.

Na última edição, relativa ao primeiro trimestre de 2022, dos 102.305.516
vídeos removidos do TikTok no período, em razão de averiguada violação às
políticas do serviço, 41,70% foram pela segurança de usuários mais jovens. Além
disso, para a situação específica de conteúdos removidos em razão da segurança de
usuários mais jovens, o percentual de conteúdos removidos antes de qualquer
visualização foi de 95,5%; em 95,9% dos casos a remoção de conteúdos se deu
dentro de 24 horas após a publicação; e em 98,1% a remoção se deu antes de que
os conteúdos fossem denunciados por uma pessoa usuária. Tudo isso demonstra o
forte compromisso para assegurar a proteção de usuários mais jovens na
plataforma.

O engajamento da plataforma na segurança do público jovem reflete-se,
também, nas regras que devem ser seguidas para que os anúncios veiculados na
plataforma do TikTok estejam em consonância não apenas com a legislação, mas,
igualmente, com as políticas internas da plataforma.

Ou seja: os anunciantes brasileiros interessados em anunciar no TikTok são
obrigados a cumprir integralmente a legislação brasileira e a aceitar todas as
restrições adicionais impostas pelas políticas do TikTok.

Vale esclarecer que para além dos anúncios, em termos de conteúdos
orgânicos, podem existir conteúdos de marca, promovendo bens ou serviços e
recebendo algo de valor de um terceiro em troca de sua publicação, sendo certo
que para esses casos, a plataforma TikTok disponibiliza ferramenta para o criador
sinalizar diretamente aos demais usuários que se trata de publicidade ou conteúdo
pago19.

Os anúncios, conteúdos de marca ou conteúdos orgânicos gerados pelos
usuários, são moderados de acordo com as políticas internas aplicáveis, mas em
todos os casos não contam com qualquer ingerência ou controle editorial prévio do
TikTok.

Nas Diretrizes de Publicidade, há “Políticas de Anúncios do TikTok: entrada no
mercado – América Latina” 20, a qual inclui o Brasil, em que são dispostas regras

20 https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10005233

19https://support.tiktok.com/pt_BR/business-and-creator/creator-and-business-accounts/branded-conten
t-on-tiktok

8



que devem ser seguidas para a veiculação de anúncios na plataforma, com capítulo
específico destinado à “Proteção de Menores”21.

Importante (i) reiterar que o TikTok veda o ingresso de crianças em sua
plataforma, bem como implementa diversas medidas de banimento de contas neste
sentido; e (ii) destacar que, além de o adolescente (que é o indivíduo entre 12 e 18
anos, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) ter maturidade para
consentir o tratamento de seus dados pessoais, o consentimento não é a única base
legal para o tratamento de seus dados22. Independentemente disso, não há,
atualmente no TikTok, publicidade microssegmentada direcionada a usuários
menores de 18 anos com base em perfis comportamentais, havendo
restrições técnicas que inviabilizam essa prática23.

De acordo com o Marco Civil da Internet (Lei Federal 12.965/2014) e seu art. 19,
não há dever de fiscalização prévia de conteúdo e cabe apenas ao judiciário efetuar
análise de legalidade de conteúdos, conforme determina o art. 5º, inc. XXXV da
Constituição Federal.

Sendo o que se apresentava para o momento, a ByteDance Brasil permanece à
disposição para qualquer esclarecimento ou providência adicional considerada
necessária.

Cordialmente,

BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

23 Ainda que fosse possível impactar usuários mais jovens com anúncios personalizados, em benefício da
proteção destes usuários, o TikTok não realiza essa prática.

22 Art. 14, Lei n. 13.709. 2018.
"Art. 14. 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.

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e
em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal".

21 https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9552
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