
Samsung e Apple brigam na Austrália 
DA REUTERS 

A Samsung Electronics abriu 
processo, na Austrália, contra a 
Apple, acusando a empresa nor-
te-americana de violar as paten-
tes sobre tecnologia wireless. No 
mês passado, a norte-coreana 
adiou o lançamento da última 
versão do tablet Galaxy Tab por 
causa da disputa judicial com a 
gigante de Steve Jobs, que vem 
atrapalhando a comercialização 
do produto em diversos países 
da Europa e da Ásia. 

A fabricante sul-coreana acu-
sa a Apple de violar sete paten-
tes de tecnologia wireless nos 
seguintes produtos: iPhone 3G, 

iPhone 3GS, iPhone 4 e iPad 2. A 
Samsung afirma, em comunica-
do, que as patentes que a norte-
americana reclama em proces-
so em relação ao Galaxy Tab 10.1 
eram inválidas e devem ser re-
vogadas pela Justiça. Além da 
Austrália, a Samsung abriu pro-
cessos contra a Apple por causa 
de patentes na Coréia do Sul, Ja-
pão e Alemanha. 

No início deste mês, a Justiça 
da Alemanha atendeu a um pe-
dido da Apple para proibir as 
vendas do Galaxy no país. A Sa-
msung está envolvida desde 
abril em uma disputa com a Ap-
ple quanto a patentes de tablets 
e smartphones. Os aparelhos da 

linha Galaxy são vistos como os 
principais rivais dos dispositi-
vos móveis da empresa norte-
americana. 

Em uma batalha mundial so-
bre propriedade intelectual, a 
Apple alega que a linha Galaxy 
de smartphones e tablets copia 
"nos mínimos detalhes" o iPho-
ne e o iPad, e abriu processos 
contra o grupo sul-coreano nos 
Estados Unidos, na Austrália, na 
Coréia do Sul e na Europa. 

ORACLE. Um juiz norte-america-
no vai permitir o prosseguimen-
to das queixas de infração de pa-
tentes emitidas pela Oracle con-
tra o Google relativas à lingua-

gem de programação Java. 
A Oracle processou o Google 

no ano passado, afirmando que 
a tecnologia do software para 
aparelhos móveis Android in-
fringe patentes Java da Oracle. 
Em acréscimo a tais queixas so-
bre as patentes, a Oracle tam-
bém fez reclamações sobre in-
fração de copyrights contra o 
Google. A Oracle adquiriu a lin-
guagem Java por meio de sua 
aquisição da Sun Microsystems 
em 2010. 

Semana passada, um juiz dis-
trital dos Estados Unidos Wi-
lliam Alsup negou a moção do 
Google para encerrar o processo 
sobre copyrights em seu favor. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 set. 2011, Seudinheiro, p. B-5. 




