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Pode um algorítimo do Google difamar a esposa de um
político?
Escreva “Bettina Wulff”, o nome da esposa do ex-presidente da Alemanha, no Google e a
função autocompletar vai adicionar ‘escort’ (acompanhante) à pesquisa. Será que essa
adição do algoritmo é uma forma de difamação? Sebastian Huempfer debate o caso.

Quando os usuários do Google buscam por Bettina Wulff em inglês ou alemão, a função
autocompletar sugere que os usuários adicionem “escort” (acompanhante) ou uma expressão
equivalente a prostituta em alemão. Essas sugestões refletem rumores muito divulgados mas com
poucos fundamentos sobre a esposa do ex-presidente alemão, rumores espalhados inicialmente
pelos rivais políticos do ex-presidente.
No dia 8 de setembro de 2012, Wulff entrou com um processo contra o Google por difamação,
acusando a empresa de “destruir sua reputação”. Wulff também processou a famosa
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apresentadora da televisão alemã, Günther Jauch, por falar sobre tais rumores e emitiu cartas
pedindo que 34 publicações na Alemanha e em outros países parassem de disseminar tais
rumores. Na decisão judicial, Jauch aceitou parar de mencionar os rumores e os tribunais
ordenaram que várias publicações pagassem danos morais a Wulff.
O Google ganhou cinco casos judiciais similares na Alemanha e a empresa vem se recusando a
mudar essas sugestões automáticas com o argumento de que “as palavras sugeridas pela função
de autocompletar refletem as buscas reais de todos os usuários” e são determinadas por um
algoritmo, algo que não envolve nenhuma decisão editorial. No entanto, o Google mudou a
sugestão da função autocompletar em decorrência de disputas judiciais de propriedade intelectual
e difamação em França,Japão e Reino Unido. A função também está completamente desativada
para várias palavras como “cocaína” e “schoolgirl (garota estudante)” para evitar a exibição de
sugestões agressivas ou ilegais.
Na página de suporte técnico, o Google diz que a função autocompletar permite que usuários
“descansem seus dedos” e facilmente “repitam uma pesquisa favorita”. A empresa diz ainda que
eles “restringem apenas um seleto grupo de expressões que envolvem pornografia, violência,
discurso de ódio e expressões que são freqüentemente usadas para infringir direitos autorais.” As
sugestões de função autocompletar podem ser, e no caso de Wulff são, muito diferentes dos
verdadeiros resultados mais buscados.
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