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Resumo 

Neste estudo, foi realizada uma análise da relação existente entre o comércio internacional e o 

acesso à medicamentos por parte dos portadores do vírus HIV no Brasil. O objetivo foi 

verificar o posicionamento da Organização Mundial de Comércio  no diz respeito aos Direitos 

Humanos no caso específico destes indivíduos. Foi possível constatar que a violação do TRIPS 

por parte do Brasil dificultaria o acesso a medicamentos pelos portadores do vírus HIV. 
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Abstract 

In this study, we analyze the relationship between international trade and access to medicines 

for people with HIV in Brazil. We will check if there are any specific placement of the World 

Trade Organization to the case and if there is respect for human rights in the WTO rulings. It 

was found that the violation of TRIPS by Brazil hinder access to medicines for HIV patients. 

Keywords: WTO, AIDS, patents, compulsory licensing, human rights, TRIPS. 

I-Introdução 

Ao longo dos séculos, o homem assistiu à intensificação das relações internacionais. Tal 

quadro acarretou o surgimento da necessidade de cooperação entre os estados. Essa cooperação 

foi realizada com o amparo do Direito Internacional, através das organizações internacionais 

(OI). 

___________ 
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Para o teórico Abdullah EL-IRIAN, a organização internacional é a  “associação de estados (ou 

de outras entidades possuindo personalidade internacional), estabelecida por meio tratado, 

possuindo constituição e órgãos comuns e tendo personalidade legal distinta da dos Estados-

membros”. 

Entre as OI, merecem destaque as “organizações internacionais de vocação universal”, entre as 

quais está a Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 Originária do transitório Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, 1947), a OMC entrou 

em vigor com a  Ata final de Marraqueche (1994).  Além disso, essa transição entre GATT e 

OMC2, não só proporcionou o aumento do número de estados participantes, mas também 

ampliou os temas a serem debatidos, entre os quais merece destaque a criação  do Acordo de 

Propriedade Intelectual (TRIPs)3. 

Mais recentemente, em 20 de abril de 2001, a Comissão de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas emitiu a resolução E/CN.4/RES/2001/33, através da qual  o acesso a 

medicamentos tornava-se um direito humano. 

Neste estudo, abordaremos os fatores que levaram a ONU a emitir essa resolução e a relação 

desta na OMC e, conseqüentemente, no Acordo TRIPS quanto à patente de medicamentos 

contra a AIDS. 

_______________ 

2-Bernard HOEKMAN and Michel KOTESKI, The policial economy of the world trading system: from GATT to WTO (Oxford: 
UP, 1996 reprinted 1997) 

3-P.B. CASELLA,  From dispute settlement to jurisdiction? Perspectives for  the MERCOSUR (in international trade law and the 
GATT/WTO dispute settlement system, edited by Ernst-Ulrich PETERSMAN, Londres:  Kluwer Law Int’l., 1997, p-553-558), 
contribuições de vários autores, com exame de países ou espaços regionais integrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II- A Organização Mundial do Comércio e os Direitos Humanos 

 O atual mundo globalizado assiste à proliferação de grupos defensores dos direitos 

humanos. Em adição, o ideal defendido por esses grupos está intrinsecamente relacionado com 

o comércio mundial. Logo, de forma análoga à globalização, as diretrizes dos direitos humanos 

devem ser reguladas em harmonia com o comércio mundial.  

 Para viabilizar essa “harmonia”, poderíamos efetuar a interpretação dos artigos XX e XXI 

do GATT, juntamente com o que está escrito no artigo4 31.3(c) da Convenção de Viena Sobre 

o Direito dos Tratados, uma vez que esta aborda as normas de direito internacional que devem 

ser levadas em conta na relação inter partes. Segundo Alberto Amaral Júnior, a interpretação 

dos referidos documentos é necessária uma vez que os direitos humanos vinculam todos os 

signatários da OMC, no entanto, nem todos os signatários da OMC aderiram às convenções 

dos direitos humanos. Para Amaral, tal quadro pode ser utilizado como argumento a favor da 

necessidade de proteção da saúde pública. Diante do que foi exposto, surge a necessidade das 

normas serem interpretadas no contexto do direito internacional, seguindo hierarquias 

separadas, a exemplo das normas “jus cogens”. 

Eventualmente, uma norma de direitos humanos pode entrar em conflito com as designações da 

OMC. Joost Pauwelyn, em seu estudo,  disserta sobre a possibilidade desse conflito ocorrer de 

três formas: “as violações das  regras da OMC permitidas ou mesmo impostas pelos meios de 

solução de controvérsias de um tratado sobre direitos humanos”, “as infrações dos acordos da 

OMC permitidas ou impostas por um tratado de direitos humanos” e “ as medidas que 

infringem os acordos integrantes do sistema multilateral de comércio, permitidas por um 

tratado de direitos humanos, sob a condição de que um painel da OMC verifique se foram 

violadas as disposições desse tratado”.        

_______ 

4-Artigo 31 

3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto: 

c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes. 

 

 

 

 



Tal responsabilidade, na verdade, fica à cargo  do Projeto de Artigos da Responsabilidade do 

Estado, ao qual o Estado lesado pode requerir a responsabilização do infrator. Contudo, apesar 

de os órgãos da OMC não se encarregarem da responsabilização dos direitos humanos, o 

Estado não está livre das conseqüências que seu ato acarreta.  

Por isso, o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, não poderá aplicar regras que não 

suas, entre estas, os direitos humanos. Tal órgão buscará resolver a controvérsia de acordo com 

suas próprias normas, em coerência com o direito internacional. 

 

III- O Direito à Saúde, o Acordo TRIPS e o Combate à AIDS 

Para falarmos sobre  o  Direito à saúde, devemos,  primeiramente, abordar o contexto histórico 

que levou à composição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Nesse ano, 

o mundo ainda vivia as conseqüências da II Guerra Mundial.  

O mundo nunca presenciara tamanha morte e destruição. O Holocausto e as Bombas Atômicas 

em Hiroshima de Nagasáqui deixaram “cicatrizes profundas” na memória mundial. Chocada 

com tais acontecimentos, a comunidade internacional mobilizou-se  a fim de encontrar uma 

forma de evitar que acontecimentos dessa natureza viessem a se repetir. Foi a partir dessa 

“mobilização mundial”, que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), 

em 1948. 

Tendo isso exposto,  surge o seguinte questionamento: “ mas qual é a relação entre DUDH e a 

OMC? E  qual seria o cabimento do direito à saúde nessa relação?” Para termos uma boa 

compreensão desse tema, é preciso ter em mente que o direito à saúde é uma “espécie” de 

direito humano. A OMC, por sua vez, tem como dever garantir que o comércio mundial não 

viole os direitos humanos, e,  conseqüentemente, o direito à saúde. 

Mas o que seria o Direito à saúde?  Sueli Gandolfi Dallari5conceitua: “a  garantia de oferta de 

cuidados de saúde do mesmo nível a todos que dele necessitam também corresponde à 

exigência de igualdade”.  

___________ 

5-DALLARI, Sueli Gandolf. O Direito à Saúde.Revista de Saúde Pública,São Paulo,1988. 

 

 



 Tendo definido o direito à saúde, podemos falar sobre a necessidade de harmonização entre 

esse direito e os interesses da OMC e os direitos humanos, e, conseqüentemente,  a questão da 

propriedade intelectual dos medicamentos que combatem a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inovou entendimento que o mundo tinha sobre 

direitos humanos até então. No  artigo XXVII, a referida declaração deixa claro que todo 

indivíduo tem o direito de usufruir, quaisquer que sejam, dos benefícios proporcionados pelo 

progresso científico. Seguindo essa mesma orientação, temos o artigo 15 do Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual disserta sobre o 

reconhecimento, pelos Estados pactuantes, do direito dos indivíduos de usufruírem de toda 

produção científica. Deste modo, um portador do vírus  HIV teria o direito a qualquer 

medicamento necessário no seu tratamento. 

Em contrapartida, temos o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS), o qual  busca assegurar os direitos do autor de uma 

patente. Tendo isso exposto, surge a dúvida:  “ como as pessoas de baixa renda poderiam 

comprar medicamentos contra AIDS se tais remédios são patenteados e, conseqüentemente, 

possuem alto preço?”.   

A fim de remediar essa situação, a Declaração de Doha sobre o Acordo  TRIPS,de 9 a 14 de 

novembro de 2001, mudou completamente a noção que se tinha sobre direitos de propriedade 

intelectual até então. Com essa declaração, tais direitos deixaram de  ser vistos como absolutos 

e superiores em relação ao outros tipos de  produção jurídica.  

Além disso, nessa declaração, a gravidade dos problemas de saúde pública dos países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (como AIDS, tuberculose, malária e outras 

epidemias) veio à tona. Com isso, ficava evidente a preocupação mundial sobre os problemas 

da saúde pública em relação ao descrito no TRIPS.  

Feitas essas considerações, pode-se afirmar que o mundo está se mobilizando para garantir a 

efetivação do direito à saúde. O Acordo TRIPS, por exemplo, em seu artigo 70, parágrafo 2, 

afirma: 

 “os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu 

território seja necessário evitar proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para 

proteger a vida ou a saúde humana [...]”. 



Nesse sentido, países que buscam aprimorar suas campanhas de combate ao vírus HIV, a 

exemplo do Brasil, poderiam, sem qualquer objeção, obter  o licenciamento compulsório de 

medicamentos contra esse vírus. No caso brasileiro, contudo, houve questionamentos. 

 

IV- O Brasil e o licenciamento compulsório de medicamentos de 

combate à AIDS 

Nos anos 1980, em razão da epidemia de AIDS que assolava o mundo, o governo brasileiro 

criou  Programa Nacional de DST e AIDS, idealizado  pelo  então ministro da Saúde Roberto 

Santos. .Com o  passar dos anos, foram sendo desenvolvidos medicamentos ( a exemplo do 

AZT) capazes de conter o desenvolvimento do vírus HIV no corpo do infectado.  

Tal descoberta não significou muito para os infectados brasileiros, uma vez que boa parte 

destes não possuía renda suficiente para comprar tais medicamentos. Esses remédios, por 

serem importados e protegidos pela lei  de patentes, possuíam preços elevadíssimos, algo 

inviável para o governo brasileiro na sua campanha de combate à AIDS. 

 Diante dessa situação, era mister que o governo brasileiro agisse, uma vez que o artigo 196 da 

Constituição Federal prevê:  

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

A fim  de reverter essa situação, o governo brasileiro agiu com base no artigo 686 da lei 

9.279/96 de patentes, criada sobre a égide do TRIPS. Tal lei prevê licenciamento compulsório 

sob a condição de que haja exercício abusivo dos direitos de patentes. Mas como essa lei se 

aplicaria no caso brasileiro?  A norma em questão, no § 1º, I, do artigo supramencionado 

enseja que o Brasil poderá realizar licenciamento compulsório em razão da ausência de 

exploração local, seja por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, entre 

outros.  

_________ 

6- Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma 

abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou 

judicial. 

§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 



Nesse sentido, o governo brasileiro alegou que a situação das patentes dos remédios para AIDS 

enquadrava-se no caso descrito, e, por isso, ameaçou efetuar o licenciamento compulsório 

desses remédios visando a produção de genéricos. Por outro lado, a Lei de patentes entra em 

conflito com o decreto n°1335/94, o qual ratifica a adesão do Brasil ao acordo TRIPS.  

Tendo isso exposto, temos um impasse: de um lado a saúde pública brasileira e, do outro, o 

compromisso do Brasil em relação aos acordos internacionais. Para resolver tal impasse, 

devemos ter em mente que a questão da AIDS é algo digno de preocupação social, visto que no 

Brasil há mais de 75 mil infectados. Seria digno do Governo condenar esses milhares de 

pessoas à morte em razão da falta de acesso aos medicamentos adequados? O site  O Povo 

Online, em seu editorial de 5 maio de 2007 reforça esse argumento: 

“A meta do Programa Nacional de DST e Aids (PN-DST/AIDS) é reduzir a incidência do 

HIV/Aids e melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids. Com este 

objetivo, estabeleceram-se diretrizes de melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos 

às pessoas portadoras de Aids e outras DST; de redução da transmissão vertical do HIV e da 

sífilis; de aumento da cobertura do diagnóstico e do tratamento das DST e da infecção pelo 

HIV; de aumento da cobertura das ações de prevenção em mulheres e populações com maior 

vulnerabilidade; da redução do estigma e da discriminação; e da melhoria da gestão e da 

sustentabilidade. A eficácia da política brasileira de combate à AIDS  foi tamanha que 

acarretou o surgimento de programas de cooperação internacional de combate à doença. O 

Brasil, em 2003, assinou um protocolo de cooperação com a República do Burundi7. Nesse 

documento, reconhece-se a excelência do programa brasileiro de combate à AIDS: 

“Considerando que a pandemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) tem 

afetado sobretudo os países com menor desenvolvimento relativo da África, Ásia, América 

Latina e Caribe e com capacidade de resposta limitada; 

Considerando o reconhecimento da comunidade internacional, em diferentes instâncias, da 

importância de se garantir e aumentar o acesso a medicamentos para AIDS, [...] 

__________ 

I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, 

ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será 

admitida a importação; ou 

7-	  Protocolo de Intenções entre  o governo da República Federativa do Brasil e o governo da República do Burundi no âmbito 

do  programa  de cooperação internacional do Ministério  da  Saúde do Brasil 



Reconhecendo a experiência e os resultados brasileiros exitosos nas ações integradas de 

assistência e prevenção; 

Conscientes da necessidade de executar projetos e atividades específicos de cooperação que 

possam contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento econômico e social de outros 

países com menor desenvolvimento social relativo e o impacto desses projetos na melhoria da 

qualidade de vida de significativas parcelas de populações afetas às áreas dos projetos;[...]”    

O incentivo à produção de conhecimento também se faz pela incorporação e desenvolvimento 

de novas tecnologias; pela caracterização de subtipos circulantes do HIV; pela definição de 

resistência primária aos anti-retrovirais; e pelo financiamento de pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico - visando à competência científica e tecnológica nacional.	  

Procuram-se, dentro dessa orientação, a estruturação de redes nacionais para desenvolvimento 

tecnológico de vacinas e microbicidas e para pesquisas clínicas; a elaboração de plano 

estratégico para desenvolvimento de fármacos e medicamentos e de testes diagnósticos e de 

acompanhamento clínico; o aprimoramento da gestão; a institucionalização do monitoramento 

e avaliação; a implementação da política de formação e regulação de recursos humanos; e o 

fortalecimento e ampliação da cooperação técnica, científica e tecnológica entre países.  

A medida foi tomada pelo governo depois de uma longa negociação com o laboratório norte-

americano Merck Sharp & Dohme, fabricante do remédio, mas que não chegou a um acordo. 

Pesou mais na questão o seguinte ponto: o preço do medicamento vendido ao Brasil era 136% 

maior na comparação com o valor de venda à Tailândia. É a primeira vez em que o Brasil adota 

esse tipo de medida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliou que, se necessário, o Brasil 

vai tomar a mesma decisão em relação às empresas produtoras de medicamentos se não houver 

"preços justos".[...] 

No caso do tratamento dos portadores do vírus HIV, os fatores sociais devem sobrepor-se, no 

aspecto emergencial, aos aspectos comerciais. É preciso sensibilidade dos laboratórios 

internacionais para entender essa questão.”. 

Levando isso em conta, o Brasil optou por realizar licenciamento compulsório de 

medicamentos. No entanto, a conduta brasileira quanto ao licenciamento compulsório de 

medicamentos tornar-se-ia objeto de discussão na OMC. Os Estados Unidos da América 

(EUA), por exemplo, em 8 de junho de 2000, questionaram, à OMC, a conduta brasileira de 

realização de licenciamento compulsório de medicamentos,sob a alegação de que o artigo 68 



da lei 9279/96 seria incompatível com os artigos 27.18 e 28.19 do TRIPS. Posteriormente, em 

9 de janeiro de 2001, os EUA pediram  à OMC a abertura de um painel contra o Brasil. Tal 

painel seria retirado em julho do mesmo ano, quando Brasil e EUA aceitaram resolver suas 

divergências no plano bilateral. 

Diante dessa situação, Brasil, EUA, Índia e outros 51 países uniram-se pela aprovação, por 

parte da OMC, de uma resolução conhecida como Declaração de Doha (novembro de 2001), 

que permitiu o licenciamento compulsório conforme o artigo 3110, f  do TRIPS (artigo 71 Lei 

9279/96). Tal declaração acarretou a decisão do Conselho TRIPS de 30 de agosto de 2003 

(WT/L/540), que abrandou os efeitos do Acordo homônimo. Com essa decisão, pode-se 

afirmar que o artigo 31, f, do Acordo foi flexibilizado.  

____________ 

8-Artigo 27: Matéria Patenteável   
1-Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores 

tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e sejapassível de aplicação industrial5. Sem 

prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão 

disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor 

tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente. 

9-Artigo 28: Direitos Conferidos  
1. Uma patente conferirá a seu titular os seguintes direitos exclusivos:  

(a) quando o objeto da patente for um produto, o de evitar que terceiros sem seu consentimento produzam, usem, coloquem a 

venda, vendam, ou importem6 com esses propósitos aqueles bens;  

(b) quando o objeto da patente for um processo, o de evitar que terceiros sem seu consentimento usem o processo e usem, 

coloquem a venda, vendam, ou importem com esses propósitos pelo menos o produto obtido diretamente por aquele processo.  

10- Artigo 31: Outro Uso sem Autorização do Titular  
Quando a legislação de um Membro permite outro uso7 do objeto da patente sem a autorização de seu titular, inclusive o uso 

pelo Governo ou por terceiros autorizados pelo governo, as seguintes disposições serão respeitadas:  

(f) esse uso será autorizado predominantemente para suprir o mercado interno do Membro que autorizou;  
 

 

 

 



A partir daquele momento, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento (como o Brasil) 

que tenham efetuado licenciamento compulsório estavam autorizados a exportar medicamentos 

para outro país que tenha o direito de exercer a licença,mas não dispõe de tecnologia suficiente 

para produção. Dessa forma, a política brasileira de licenciamento compulsório  torna-se, 

gradualmente, menos sujeita à críticas, uma vez que  tal política também proporciona a 

transferência de tecnologia. 

 

  V- O  licenciamento compulsório brasileiro perante à OMC 

Diante do que exposto, chegamos ao seguinte questionamento: por que o Brasil não decide por 

ignorar as especificações do Acordo TRIPS e produz  medicamentos genéricos por conta 

própria?  Para responder essa pergunta devemos nos recordar de que segundo a Constituição 

Brasileira, o portador do vírus HIV, como qualquer cidadão brasileiro tem direito à dignidade 

humana e à saúde pública. Vale lembrar que, em 1989, o governo brasileiro, visando melhorar 

a situação dos  infectados, criou  a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora 

do Vírus da Aids11. 

_________ 

11-Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids: 

I - Todas as pessoas têm direito à informação clara, exata, sobre a aids. 

II – Os portadores do vírus têm direito a informações específicas sobre sua condição. 

III - Todo portador do vírus da aids tem direito à assistência e ao tratamento, dados sem qualquer restrição, garantindo sua 

melhor qualidade de vida. 

IV - Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação. 

V - Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas pelo único motivo de serem portadoras do 

HIV/aids, qualquer que seja sua raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. 

VI - Todo portador do vírus da aids tem direito à participação em todos os aspectos da vida social. Toda ação que visar a 

recusar aos portadores do HIV/aids um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a restringi-

los à participação em atividades coletivas, escolares e militares, deve ser considerada discriminatória e ser punida por lei. 

VII - Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente 

testados para o HIV. 

VIII - Ninguém poderá fazer referência à doença de alguém, passada ou futura, ou ao resultado de seus testes para o HIV/aids, 

sem o consentimento da pessoa envolvida. A privacidade do portador do vírus deverá ser assegurada por todos os serviços 

médicos e assistenciais 



Do ponto de vista do Direito Internacional seria considerada loucura, uma colocaria em risco 

inúmeras conquistas brasileiras no cenário político internacional. 

De início, o País estaria sujeito à retaliações ou até a expulsão da OMC, o que abalaria o 

prestígio do Brasil em relação aos investidores internacionais, uma vez que o Brasil deixaria de 

ser considerado um país “seguro” para se investir, sem falar insegurança jurídica internacional 

em relação ao Brasil. Se o Brasil fosse expulso da OMC, o comércio nacional sofreria sérias 

conseqüências, pois este seria lançado ao comércio internacional sem nenhuma proteção legal. 

Henrique da Silva Mercer acrescenta: “ Deixar a OMC seria jogar por terra inclusive esses 

êxitos e anular as perspectivas de futuras  conquistas que o Brasil e outros países menos 

desenvolvidos podem obter em disputas na OMC, dando-lhes direito de promoverem 

retaliações contra os  países infratores, freqüentemente países desenvolvidos”. 

No entanto, temos a questão dos direitos sociais, imprescindíveis nos dias sucessivos à 

Declaração Universal dos direitos Humanos. Flávia Piovesan, por sua vez acrescenta: 

“ [...] Ressalte-se que os Estados-partes assumem o dever jurídico de respeitar, proteger e 

implementar tais direitos, garantindo um “minimum core obligation” afeto aos direitos sociais, 

bem como o dever de promover aplicação progressiva destes direitos, vedado retrocesso social. 

Daí a necessidade de compatibilizar os tratados de natureza  comercial à luz dos parâmetros 

protetivos mínimos consagrados pelos tratados de direitos humanos, observando-se que, 

gradativamente, as dimensões e preocupações relacionadas à proteção dos direitos humanos 

têm sido incorporadas  pelos tratados comerciais. 

[...] Os regimes jurídicos de proteção  ao direito à propriedade intelectual devem ser  avaliados 

no que concerne ao impacto que produzem no campo dos direitos humanos, anteriormente à 

sua implementação e após determinado períodos temporal.[...]” 

________ 

IX - Ninguém será submetido aos testes de HIV/aids compulsoriamente, em caso algum. Os testes de aids deverão ser usados 

exclusivamente para fins diagnósticos,  controle de transfusões e transplantes, estudos epidemiológicos e nunca qualquer tipo 

de controle de pessoas ou populações. Em todos os casos de testes, os interessados deverão ser informados. Os resultados 

deverão ser transmitidos por um profissional competente. 

X - Todo portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que deseja seu estado de saúde e o resultado dos seus 

testes. 

XI - Toda pessoa com HIV/aids tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação 

poderá restringir seus direitos completos à cidadania. 

 



  VI- Considerações Finais 

Dessa forma, pode-se dizer que a eventual violação do TRIPS por parte do Brasil teria 

um“efeito dominó”, uma vez que afetaria diversos setores da sociedade brasileira. Entre esses 

setores, estariam os portadores do vírus HIV, os quais teriam o acesso a medicamentos 

dificultado, em face do desrespeito brasileiro às resoluções da OMC. É preciso lembrar que 

vivemos em um mundo globalizado, no qual os países que não respeitam as “regras de 

convivência” desse mundo estão fadados à ruína, e, conseqüentemente, os seus cidadãos. 
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