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Netflix é vetada pela Justiça do RJ de usar tecnologia
para exibir imagens em 4K 

Quer se manter informado, ter acessoamais de60 co-
lunistas e reportagens exclusivas?

A 24ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro (TJRJ) restabeleceu a liminar que determina
que a pare de usar uma tecnologia de compressão de
imagens em alta definição patenteada pela de-
senvolvedora de softwares americana DivX. Na prá-
tica, a tecnologia possibilita o carregamento de
vídeos 4K mais rapidamente.

A DivX acusa a de fazer uso indevido da propriedade
intelectual no Brasil. A desenvolvedora abriu o pro-
cesso em 2021 e já havia rendido uma liminar que
exigia que a plataforma deixasse de utilizar a tec-
nologia - a patente é protegida no País pelo INPI
(Instituto Nacional de Propriedade Industrial) desde
novembro de 2018.

Na ocasião, a recorreu e as empresas entraram em um
acordo para o pagamento de R$ 10 milhões até que a
plataforma negociasse a licença. Depois, a decisão
foi derrubada. Com o reestabelecimento da liminar, a
terá de pagar multa de R$ 50 mil por dia caso não res-

peite a decisão. O prazo para deixar de usar a tec-
nologia teve início na sexta-feira, 24.

A alega que a validade da patente é questionada ju-
dicialmente no Brasil e no exterior e diz que a DivX
não é proprietária do padrão tecnológico HEVC (Co-
dificação de Vídeo de Alta Eficiência, na sigla em in-
glês). Graças ao HEVC, a consegue comprimir e
reproduzir vídeos no formato Ultra HD e 4K em alta
velocidade, sem perda da qualidade.

A patente reivindicada pela DivX, no entanto, é a do
processo dedeblocagem usado no padrão HEVC, cu-
ja utilização a nega. No entanto, a plataforma tam-
bém alega que a suspensão do serviço causará "dano
irreversível à imagem" da plataforma. Por isso, o tri-
bunal entendeu que a defesa da é ambígua.

O entrou em contato com a , mas não obteve resposta
até a publicação desta reportagem.

A Microsoft pode ganhar uma comissão de afiliado
caso você compre algo recomendado nos links desse
artigo
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