
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE- ICM 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE MACAÉ - MDI 

 
 

 

 

 

BIANCA CONTI 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDADES SOBREPOSTAS: APORTES SOBRE AS VÍTIMAS DO 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

2022  



 

 

BIANCA CONTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULNERABILIDADES SOBREPOSTAS: APORTES SOBRE AS VÍTIMAS DO 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Direito da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em Direito.  
 

 
 
 
 

Orientadora: 
Prof.ª Dra. Letícia Virginia Leidens 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

2022  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

VULNERABILIDADES SOBREPOSTAS: APORTES SOBRE AS VÍTIMAS DO 

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
no Curso de Direito da Universidade Federal 
Fluminense – UFF, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em Direito.  

 

Aprovada em: __________________________ 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

Profª. Drª. Letícia Virginia Leidens 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 
 
 

Prof.ª Drª Fernanda Andrade Almeida 
Universidade Federal Fluminense - UFF 

 
 
 
 

Prof.ª Drª Paola Durso Angelucci 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

 
 

 
 

MACAÉ 
2022 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Primeiramente agradeço a Deus por sempre me acompanhar e guiar-me ao longo do 

caminho.  

Agradeço ainda aos meus pais por sempre me apoiarem e me incentivarem 

com todo o amor e, sobretudo, por acreditarem e mim. 

 À minha orientadora, Dr. Letícia Virgínia Leidens, que foi de suma importância 

na construção desse trabalho, sempre compartilhando seu imenso conhecimento.  

E, por fim, aos meus amigos que fizeram parte desta longa jornada.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Doloroso comércio! Uma alma por um pedaço de pão. 

A miséria oferece, a sociedade aceita”  

(HUGO, 1862).  



 

 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho, a partir do método dedutivo, tem por objetivo central analisar o 
fenômeno do tráfico internacional de órgãos e correlacioná-lo com o nível de 
desenvolvimento econômico dos países em que o número de vendedores de órgãos 
é superior ao de compradores. Para tanto, é de suma relevância analisarmos as 
propriedades do transplante de órgãos e tecidos humanos, averiguando o seu 
conceito e possíveis modalidades com o intuito de compreender como o tráfico 
internacional de órgãos se potencializa em um cenário cuja globalização permite e 
contribui para a prática da criminalidade internacional, fazendo com que este se torne 
objeto de extrema importância para a população mundial. Assim, esta monografia está 
organizada em três capítulos que se conectam e servem para propiciar uma 
compreensão ampla do objetivo, cuja parte final está compreendida na apreciação 
das políticas anti-tráfico, visando a constatar a efetividade dessas medidas, assim 
como observar em qual patamar se encontram seus esforços de cooperação no 
enfrentamento desta modalidade criminosa.  
 

Palavras-chave: Direito Internacional; Diretos Humanos; Tráfico Internacional de 
órgãos; Globalização; Vulnerabilidade.  
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work, based on the deductive method, has the main objective of analyzing 
the phenomenon of international trafficking in organs and correlating it with the level of 
economic development of countries where the number of organ sellers is higher than 
the number of buyers. In order to reach this scope, it is of fundamental importance to 
carry out a study on human organ transplantation, analyzing its concept and possible 
modalities in order to understand how international organ trafficking develops in a 
context in which globalization provides and facilitates the action of international 
criminality, transforming it into a matter of extreme relevance for the world community. 
Thus, this monograph is organized into three chapters that are connected and serve 
to provide a broad understanding of the objective, whose final part is included in the 
appreciation of anti-trafficking policies, aiming at verifying the effectiveness of these 
measures, as well as observing at what level they are find their cooperation efforts in 
confronting this criminal modality. 
 

Keywords: International Law; Human Rights; Globalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O transplante de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, uma das grandes 

contribuições da medicina no século XX, emergiu como símbolo de prosperidade para 

a humanidade, sendo que o seu aperfeiçoamento ao longo dos anos têm beneficiado 

e contribuído demasiadamente para o prolongamento e aumento da qualidade de vida 

de milhares de cidadãos nos quatro cantos do mundo.  

O sucesso dessa técnica, por outro lado, forçou às autoridades competentes 

de cada Estado a regulamentá-la a fim de que os benefícios dessa descoberta 

pudessem adentrar na sociedade e serem aproveitados pelo maior número de 

pessoas possíveis.  

Contudo, a proliferação desse método, aliada ao fácil acesso informacional 

característico do século XXI, têm denegrido substancialmente seus efeitos positivos 

em razão do surgimento do tráfico, que é um dos mais lucrativos do mundo, 

equivalendo a 10% de todo o tráfico mundial (OMS, 2011). 

Nesse panorama, o aprofundamento da temática mostra-se relevante para 

investigar as variáveis causadoras desse fenômeno, visto que a globalização e o alto 

desenvolvimento tecnológico têm aproximado ainda mais diferentes países, culturas 

e pessoas, contribuindo, por consequência, para a propagação do tráfico ao redor do 

mundo por meio de rotas internacionais. Assim, a atualidade do crime e a ausência 

de debates sobre o tema nos obrigam a buscar maneiras de contribuir para o seu 

combate.  

Não obstante, a presente pesquisa, do ponto de vista jurídico propriamente dito, 

é de importância imprescindível, já que o tráfico de órgãos viola totalmente os Direitos 

humanos, indo de encontro a todos os princípios e disposições contidas na 

Constituição Federal, bem como em Tratados Internacionais. Além do mais, tal 

questão controversa é pouco abordada e por isso se torna crucial trazer à tona 

diferentes olhares e reflexões que busquem uma visão mais clara sobre os 

procedimentos relacionados a problemática,  razão pela qual a pesquisa científica 

nesta área se faz um instrumento necessário a proteção dos Direitos de grupos menos 

favorecidos dentro da sociedade. 
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Assim, do ponto de vista social, a escolha do tema baseia-se na necessidade 

de prevenção de uma prática que restringe o poder de liberdade do indivíduo, 

acarretando-o danos físicos e morais, além de atentar contra a saúde pública.  

Dessa forma, busca-se averiguar ao final deste trabalho as razões que levam 

o indivíduo a se submeter a tratamentos clandestinos, trocando parte de seu 

organismo por recompensação financeira, como se este fosse uma mercadoria, e, 

uma vez conhecidas as motivações, procurar apontar maneiras de superá-las.  

Parte-se então da hipótese de que a falta de condições mínimas de 

sobrevivência, isto é, a hipossuficiência, bem como a condição de vulnerabilidade de 

alguns grupos que vivem às margens da sociedade são os fatores preponderantes na 

definição do papel ocupado pelo indivíduo dentro da cadeia do tráfico de órgãos. 

As atuais legislações existentes em âmbito nacional levam à demasiada 

criminalização de grupos sociais vulneráveis, o que representaria um verdadeiro 

contraste à isonomia constitucional, que prevê o tratamento desigual aos que se 

encontram em condições desiguais, sem considerar o contexto em que vivem.  

Nesse sentido, a pesquisa buscará relacionar a prática do Tráfico Internacional 

de Órgãos com o grau de desenvolvimento do país, por meio do uso do direito 

comparado e do Direito Internacional dos Direitos Humanos, visto se tratar de assunto 

com tamanha relevância econômica, política, social e jurídica. O estudo do tema, que 

é, em regra, pouco explorado do ponto de vista das vítimas e as relações 

socioeconômicas que as rodeiam, contribuirá para eventuais debates científicos na 

área jurídica, podendo auxiliar na proposição de medidas preventivas ao Tráfico 

Internacional de Órgãos. 

 Para tanto, a presente pesquisa, predominantemente bibliográfica, contempla 

o método de abordagem dedutivo, simbolizado pela arrecadação de informações 

legislativas e debates sociojurídicos sobre o transplante de órgãos a fim de destacar 

e analisar os impasses existentes para a superação desta prática delituosa 

transnacional. No entanto, é importante ressaltar que o tema, levemente abordado em 

nosso país, carece de dados oficias e atualizados que possam representar com mais 

clareza a realidade atual do tráfico e, por consequência, permitir a confirmação das 

hipóteses aqui levantadas.  

Assim sendo, será realizado o apuramento de fontes primárias, simbolizadas 

por pesquisas acadêmicas, artigos científicos e legislações internacionais e nacionais, 
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bem como o estudo de fontes secundárias, representadas por análises de trabalhos 

de especialistas e comentários de legislações.  

Uma vez realizada a pesquisa técnica e, posteriormente, a coleta do material 

a ser utilizado,  será possível detectar os principais empecilhos e inexatidões 

presentes nas normativas apuradas, assinalando que, atualmente, inexiste uma 

legislação internacional capaz de definir adequadamente quais são as diretrizes de 

combate ao tráfico de órgãos e estabelecer um marco orientador para a implantação 

de técnicas de repressão, prevenção e cuidado às vítimas do tráfico de órgãos.  

Nesse sentido, buscou-se no primeiro capítulo conceituar o que seria 

transplante no âmbito da medicina, estabelecendo a diferença entre a doação de 

órgãos na modalidade post mortem e na inter vivos, sendo a última a abordada no 

decorrer do trabalho. Passou-se então à caracterização do tráfico internacional de 

órgãos, em especial quando há o consentimento da vítima para a retirada de seus 

próprios órgãos para comercialização, integrando o chamado crime organizado.  

Ainda no capítulo inicial, buscou-se denunciar às violações à dignidade 

humana e outros direitos garantidos nacional e internacionalmente, causados pela 

comercialização ilegal de órgãos, sobretudo de alguns grupos marginalizados pela 

sociedade. Para tanto, o trabalho passou por uma análise abrangente da legislação 

nacional, representada, sobretudo, pela Constituição Federal, pelo Código Civil e pela 

Lei 9.434 de 1997, bem como da legislação internacional, concretizada pelo Protocolo 

de Palermo e pela Declaração de Istambul.  

No capítulo segundo foi abordada a vulnerabilidade enquanto fator primordial 

que leva o indivíduo a se submeter a situações de risco para vender parte de seu 

corpo com vista a obter ganho material. Em seguida, foram expostos os grupos que 

se encontram nessa categoria, fazendo uma breve correlação entre idade, gênero e a 

posição ocupada dentro da árvore do tráfico. 

Por fim, o terceiro capítulo buscou apontar a falha existente na legislação de 

transplantes em vigor no Brasil, uma vez que a vítima do tráfico é tratada da mesma 

forma que os demais agentes da organização criminosa, desconsiderando totalmente 

as condições de vulnerabilidade que marcam a busca pela venda de parte do corpo. 

Não obstante, foi demonstrado ainda que a ausência apontada acaba por criar, na 

prática, uma insegurança jurídica muito grande.  

Tal constatação representa uma advertência para a necessidade de uma 

revisão do pouco que existe em termos de legislação, no sentido de buscar-se uma 
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maior adequação às disposições internacionais, que procuram de forma clara oferecer 

tratamento especial às vítimas do tráfico. 
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1 A REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E SUAS 
MODALIDADES 
 

O primeiro passo para a compreensão e estudo das políticas preventivas de 

combate ao tráfico internacional de órgãos está condicionado a definição do conceito 

de transplante no âmbito da medicina, pois será através desse procedimento que este 

delito1 se concretizará.  

O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um 

órgão2 ou tecido3 de uma pessoa receptora, na maioria das vezes caracterizada por 

seu estado debilitado, por outro semelhante de um doador vivo ou morto 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

A operação, portanto, se traduz na retirada de um órgão ou tecido de um ser 

humano e sua posterior inserção em outro (CHAVES, 1994), no qual passará a 

exercer as mesmas funções (DINIZ, 2009).  

Isto posto, podemos dizer que legalmente os órgãos e tecidos transplantados 

podem ter origem tanto de doadores falecidos com morte encefálica comprovada, a 

chamada doação post mortem, quanto de pessoas vivas, que querem doar, 

gratuitamente, seu próprio órgão.  

Ambas as doações são permitidas em território nacional pela Lei n. 9434/97, 

que tem como escopo a sua gratuidade, desde que realizadas nos estabelecimentos 

previstos em seu art. 2°, conforme segue:  

 
Art. 2° A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou parte 
do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, 
público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante 
previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de 
Saúde.  
 

No tocante a doação post mortem, a legislação impõe que a retirada de 

tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra 

 
1 Quaisquer ações e/ou comportamentos que infrinjam uma lei já estabelecida; ação punível pela lei 
penal; crime. Dicionário online de português. Disponível em: https://www.dicio.com.br/delito/. Acesso 
em 20 de dezembro de 2021. 
2 Parte definida de um organismo formada por tecidos que se associam para realizar uma ou mais 
funções. São exemplos de órgãos o cérebro, o fígado, os pulmões e rins. Porto Editora – órgão 
(biologia) na Infopédia. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-01-08 17:24:41]. Disponível em: 
https://www.infopedia.pt/$orgao-(biologia). Acesso em 20 de dezembro de 2021. 
3 Conjunto de células do mesmo tipo e que têm uma determinada atividade e função específica (tecido 

conjuntivo, tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso, etc.). Porto Editora – tecido no Dicionário 
infopédia de Termos Médicos. Porto: Porto Editora. [consult. 2022-01-09 14:21:36]. Disponível em: 
https://www.infopedia.pt/dicionarios/termos-medicos/tecid. Acesso em 20 de dezembro de 2021. 
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finalidade terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de 

idade, obedecida a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, 

firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da 

morte (LEI N. 9.434/97). Já em relação a doação inter vivos é possível observar maior 

rigor nas formalidades exigidas:  

 
Art. 9º É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de 
tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para 
transplantes em cônjuge ou parentes consangüíneos até o quarto grau, 
inclusive, na forma do § 4o deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, 
mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. 
(Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001).  
 

A princípio, portanto, a doação poderá exclusivamente favorecer parentes 

consanguíneos até quarto grau ou o cônjuge, todavia, será facultada a disposição do 

órgão ou tecido a qualquer pessoa, desde que por intermédio de autorização judicial.  

Os parágrafos do artigo ainda estabelecem que somente será permitida a 

doação referida no caput quando estivermos diante de órgãos duplos, de partes de 

órgãos, tecidos ou ainda de partes do corpo cuja a retirada permita que o organismo 

do doador continue vivendo sem riscos à sua integridade física e mental (LEI N. 

9.434/97). Em outras palavras não será autorizado qualquer procedimento de 

transplante quando este representar qualquer risco de mutilação ou deformação ao 

seu concessor.  

Prevê a legislação ainda que para a retirada de seu tecido, órgão ou parte do 

corpo, o doador está condicionado a assentir preferencialmente por escrito e diante 

de duas testemunhas. A autorização da doação, no entanto, poderá ser revogada pelo 

doador ou seus responsáveis legais a qualquer momento antes de sua materialização 

(LEI N. 9.434/97).  

Ainda que de forma geral, temos na presente Lei a devida regulamentação 

necessária para direcionar a forma como os transplantes realizados de forma lícita em 

território nacional deverão ocorrer. Para colocar em prática o disposto na legislação, 

o SUS conta com outros órgãos para auxilia-lo. 
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1.1 O cenário no qual ocorrem os transplantes e a disparidade entre o número 

de receptores e o de doadores  

 

A saúde pública no Brasil, apesar de muito criticada nacionalmente, conta com 

um dos maiores sistemas públicos de transplantes do mundo, realizando 

aproximadamente cerca de vinte mil cirurgias por ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2021), sendo que nos últimos vinte anos o SUS realizou cerca de 412 mil transplantes.  

O sucesso nessa área, comparado com outras nações, tem como respaldo a 

existência de filas únicas para a procura de cada tipo de órgão. Filas estas que são 

supervisionadas pelo Ministério da Saúde, através da Coordenação-Geral do Sistema 

Nacional de Transplantes (SNT):  

 
Art. 4º O SNT tem como âmbito de intervenção: 
I - as atividades de doação e transplante de órgãos, tecidos, células e partes 
do corpo humano, a partir de doadores vivos ou falecidos; 
II - o conhecimento dos casos de morte encefálica; e 
III - a determinação do destino de órgãos, tecidos, células e partes do corpo 
humano retirados para transplante em qualquer ponto do território nacional 
(Decreto n° 9175, 18 de outubro de 2017).  
 

Assim, ficará a cargo do Ministério da Saúde a sistematização das informações 

acerca das listas de doadores e pessoas que procuram por doações, de forma que se 

possa garantir maior nitidez aos dados.  

Muito embora, o número de transplantes realizados no Brasil seja destaque 

internacionalmente, existe grande desequilíbrio entre o número de pessoas que se 

encontram na fila de espera de transplante de órgão e o número de pessoas 

cadastradas como doadores.  

Mais de 53.218 pessoas aguardam na fila de espera de um órgão ou tecido. 

Enquanto a taxa de rejeição por parte dos familiares em liberar os órgãos do ente com 

morte encefálica chega a 37,8% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). Não obstante, o 

número de doadores efetivos no primeiro semestre de 2021 sofreu uma redução de 

13% em comparação ao número de doadores no mesmo período do ano anterior 

(ABTO, 2021), fazendo com que a diferença entre o número de doadores e o de 

pessoas que necessitam de órgão acentue ainda mais. 
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Figura 01 - Número de doadores efetivos por Estado brasileiro entre os meses de janeiro a 
junho de 2021. 

 

Fonte: ABTO. 
 

Fazendo um breve cálculo matemático, nota-se que o número de doadores 

efetivos de órgãos existentes no Brasil, cerca de 1452, conforme o gráfico 

anteriormente exposto, é aproximadamente trinta e seis vezes menor que o número 

de pessoas a espera de uma doação (53.218).  

É nesse cenário, cuja lógica se expande para todo mundo, que se abre espaço 

para o surgimento de um mercado ilícito de venda e compra de órgãos e tecidos por 

pessoas em estado de necessidade que não podem ou não querem esperar nas 

longas filas de doação. 
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1.2 O surgimento do tráfico sistematizado de órgãos e sua implicância em 

âmbito internacional 

 

A desproporcionalidade entre o número de doadores e o de receptores 

existentes é uma das causas primordiais que fomentam o mercado irregular de venda 

e compra de órgãos (SPLINGLER NETO SILVA, 2005).  

De tal modo, a presença de pessoas que necessitam de transplantes e, 

simultaneamente, se proponham a oferecer remuneração para consumá-los, 

estabelecem condições ideias para que despontem atividades ilícitas e criminosas, 

como o contrabando e a monetização de órgãos.  

Antes de tudo, cabe salientar que o tráfico, na mesma lógica que o transplante, 

poderá ocorrer por meio de duas categorias, a post mortem e a inter vivos. Isto é, 

poderá a comercialização recair sobre os órgãos provenientes de pessoas já 

falecidas, que não possuem mais o poder de consentir, como também poderá ocorrer 

na hipótese em que pessoas vivas têm parte de seu organismo retirado para os mais 

diversos fins. Nessa última modalidade, existe a possibilidade de o procedimento ser 

realizado contra a vontade da vítima, por meio de agressões, sequestros, dentre 

outros ou, então, com o seu consentimento.  

Desde já, salienta-se que, para otimizar a presente pesquisa, este trabalho se 

restringirá a análise do tráfico de órgãos na modalidade intervivos, sobretudo no 

aprofundamento das ocasiões em que há a presença da anuência do ofendido para a 

realização da operação de retirada de seu órgão, tecido ou parte do corpo.  

Feito isto, passa-se então a tentar compreender o que seria o tráfico 

internacional de órgão, começando, para tanto, pela sua conceituação a partir das 

seguintes condutas:  

 
O tráfico de órgão consiste no recrutamento, transporte, transferência, refúgio ou 
recepção de pessoas vivas ou mortas, ou dos respectivos órgãos por intermédio de 
uma forma de coação, rapto, fraude, engano, abuso de poder, situação de 
vulnerabilidade, ou da oferta por terceiros de pagamentos ou benefícios ao potencial 
doador, para fins de exploração através da remoção de órgãos para transplante. 
(DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL). 
 

Caracterizado por várias condutas, quais sejam, recrutamento, transporte, 

transferência, refúgio ou recepção, o tráfico representa um dos maiores problemas 

enfrentados por nosso sistema judiciário, dado a sua complexidade. Sua 
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disseminação provoca grandes danos à sociedade e à economia, na medida em que 

não se limita às fronteiras de cada Estado, caracterizando-se por sua abrangência 

transnacional, expandida cada vez mais, com o aperfeiçoamento das tecnologias, 

aliadas à globalização e inércia dos Estados (CONSERINO, 2010). 

Sua definição, portanto, relaciona-se com as diferentes fases que concluem a 

compra e venda de órgãos enquanto modalidade ilegal (BOUNICORE, 2014), 

reconhecida como sinônimo de ganhos materiais aos agentes que, geralmente, fazem 

parte de organizações criminosas4 estruturadas internacionalmente (DECLARAÇÃO 

DE ISTAMBUL).  

O tráfico de órgãos, por sua vez, entrelaça-se com o crime organizado ou 

qualquer grupo que tenha uma estrutura corporativa, cujo objetivo essencial seja o 

ganho de dinheiro por meio de atividades ilícitas (MENDRONI, 2009). A pluralidade 

de agentes, nesse viés, é uma das causas de sua complexidade e consequentemente, 

representa um empasse difícil de se superar. Nesse sentido, os atores do crime 

organizado desempenham diferentes funções, que juntas resultarão na consumação 

do tráfico. Podemos dizer que o vendedor é o indivíduo do qual haverá a retida do 

órgão e receptor, o comprador que se submeterá a cirurgia de transplante. Outras 

figuras marcantes nesse procedimento são os enfermeiros, anestesistas, cirurgiões e 

outros profissionais da saúde encarregados de realizar a operação com sucesso, além 

de averiguar a compatibilidade entre o vendedor e o receptor. Existe ainda o 

intermediário, indivíduo que recruta os demais agentes já mencionados. Por fim, na 

maioria das vezes, são também atores as instituições médicas públicas e privadas, 

como hospitais, centros de transplantes e laboratórios, onde são realizados os 

transplantes e os demais procedimentos ilegais. (GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY, 

2017). A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

define em seu art. 2° o conceito de grupo criminoso organizado:   

 
Art. 2° - grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo 
e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais 
infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de 
obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício 
material (UNTOC, 2000).  

 
4 Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente 
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, 
direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas 
penas máximas sejam superior a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (Art. 1°, §1°, 
Lei 12.850/13) 
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Os agentes, nesse sentido, aproveitam as lacunas existentes nas normas 

jurídicas de países em que o sistema penal não funcione de maneira adequada e da 

ausência de conhecimento para a sua efetivação. Assim, é de se notar que o crime 

organizado internacional reflete uma ameaça não só às instituições democráticas, 

mas à toda sociedade e seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural 

(FERRAZ, 2012). 

O fato de sua estruturação possuir amplitude internacional pede, 

necessariamente, que sejam elaboradas medidas em cooperação com outras nações 

para seu combate, isto porque em nada adianta a fiscalização exacerbada e o 

combate intenso ao tráfico em território nacional, se não houver políticas 

internacionais que coíbem a prática do tráfico, já que, por seu caráter transnacional, 

trata-se de um crime que se apresenta de forma semelhante em diversas nações.  

Portanto, nota-se que combater essa violação de direitos humanos é tarefa 

árdua, sobretudo em razão da atual dinâmica mundial caracterizada pelo fácil acesso, 

entrada e saída dos cidadãos em países estrangeiros. Contudo, posto que a ideia de 

tráfico de órgãos e tecidos é incompatível com a tutela do direitos humanos por tratar 

os indivíduos como objetos mercantis, esta deve ser urgentemente ser combatido de 

maneira mais assídua e compartilhada entre os atores internacionais de proteção. 

 

1.3 A proteção jurídica dada aos bens tutelados no tráfico de órgãos em 
detrimento da liberdade individual 
 

Apesar de proibida por Lei, existe no campo jurídico, o debate acerca da 

possibilidade de descriminalização do comércio de órgãos, tecidos e partes do corpo 

humano.  

Assim, em uma visão utilitarista, o corpo humano representa uma fonte de 

habilidades e propriedades que o indivíduo poderia dispor conforme seu desejo, 

respaldado nos princípios da autonomia e da liberdade (ENGELHARDT, 1998). Nesse 

sentido, o entendimento é de que a comercialização de órgãos reduziria a diminuição 

da fila de espera a realização de transplantes, bem como os problemas decorrentes 

de atividades clandestinas com esse fim (HELLMANN, FINKLER; VERDI, 2012), 

representando um benefício comum à toda a sociedade.   

Garantido constitucionalmente, o direito fundamental de liberdade, no entanto, 

não pode ser considerado absoluto e muito menos aplicado no contexto da 
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comercialização de órgãos de pessoas vivas, seja para justificar a eticidade ou mesmo 

a moralidade da comercialização (DINIZ, 2011).  

Se por um lado, a comercialização de órgãos por vontade do indivíduo 

representa uma manifestação de sua vontade, em nome da liberdade, por outro, fere 

outros bens jurídicos protegidos por nosso ordenamento jurídico.  

O bem jurídico de maior destaque violado pelo tráfico de órgãos é a vida, 

sendo este indisponível e inalienável, conforme dispõe expressamente o art. 5° da 

Constituição Federal. 

Isto porque, a pratica dessa atividade vai de encontra ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, o qual impede que o indivíduo não possua valores e seja 

identificado a partir da coisificação5, constituindo peça primordial para a existência e 

reconhecimento do do ser humano como sujeito de direitos. Tal preceito está 

consolidado na Constituição Federal, quando afirma em seu art. 1°, inciso III, que: “A 

república Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e 

Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: A dignidade da pessoa humana”. 

A evolução dos direitos humanos e seu processo de emancipação estão 

profundamente relacionados com as lutas de libertação, sobretudo, dos grupos sociais 

que vivem ou vivenciaram abuso de seus direitos. A dignidade da pessoa humana, 

como resultado, convive em algo que diz respeito à condição moral que cada ser 

humano tem (VARGAS, 2012). Nesse viés, o Direito Internacional é destinado a 

disciplinar as relações entre os Estados, entre as organizações internacionais, 

compreendendo um sistema jurídico autônomo que converge para a proteção da 

dignidade humana.  

Para tanto, a dignidade da pessoa humana, na condição de valor fundamental 

atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe o 

reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões 

(SARLET, 2012). Logo, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos 

 
5 A objetificação (ou coisificação) é um termo que foi cunhado no início dos anos 1970 a fim de voltar-
se para os indivíduos a nível de objeto, desconsiderando seu estado emocional ou psicológico. 
Originalmente foi um conceito pensado para compreender o sujeito como resultado da história e da 
estrutura social o que estava inserido. Contudo, o conceito passou a ser adotado para a compreensão 
da desumanização do homens em processo de transformação em “coisas”, objetos a ser valorizado ou 
desvalorizado na sociedade. BODART, Cristiano das Neves. 2015. A sociedade do espetáculo e a 
coisificação do homem. Disponível em: https://cafecomsociologia.com/a-sociedade-do-espetaculo-e/. 
Acesso: 20 de dezembro de 2021. 
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fundamentais que lhes são inerentes, em verdade estar-se-á negando-lhe a própria 

dignidade. 

Vale ressaltar ainda que a doutrina majoritária entende que umas das 

principais diferenças entre os chamados direitos humanos e os direitos fundamentais 

está no fato de o primeiro estar previsto em ordem internacional, enquanto o segundo 

em ordenamento jurídico doméstico. Ademais, pode-se dizer também que os direitos 

humanos não são um dado, mas um construído, uma invenção humana em constante 

processo de construção e reconstrução (ARENDT, 1979). 

Assim para Flavia Piovesan (2006, p. 18): 
 
[…] o conceito de direitos humanos é dotado de universalidade, pois possui 
extensão universal, pois basta possuir condição de pessoa para ser titular de 
direitos. Portanto, o ser humano é visto como um ser essencialmente moral com 
unicidade existencial e dignidade […]. 
 

Vedada pela Constituição Federal, a venda de órgãos é contrária à dignidade 

da pessoa humana por impedir que o indivíduo tenha as condições mínimas de 

sobrevivência.  

 
(...)temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 
as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres (SARLET, 2012, p.73 apud SILVA, 
SOUZA 2014, p.19). 
 

Conforme o assevera Sarmento (2016):  

 
[…] essa dignidade impõe a não instrumentalização da pessoa humana. Dela 
resulta o imperativo de que cada indivíduo seja concebido sempre como um sujeito, 
e nunca como um objeto. Logo, a dignidade da pessoa humana não permite a 
transformação do corpo em mercadoria, pois este não pode ser tratado como um 
meio para a realização dos fins da sociedade. 

 
Ressalta-se ainda que os direitos humanos estão relacionados à convivência 

digna, livre e igualitária estando disponível a todos e todas. Dessa maneira, é possível 

concluir que o tráfico de órgãos é uma grave violação ao Direito Internacional Humano, 

sistema esse integrado por tratados internacionais de proteção que refletem, sobretudo, a 

consciência ética contemporânea compartilhada pelos Estados, na medida em que invocam 

o consenso internacional acerca de temas centrais aos direitos humanos, na busca da 

salvaguarda de parâmetro protegidos mínimos - do “mínimo ético irredutível” (PIOVESSAN, 

2006). 
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Denota-se, nesse ponto, a colisão de valores entre os direitos fundamentais. 

De um lado, a dignidade da pessoa humana, que impede a redução do corpo ao valor 

de objeto para satisfazer as exigências sociais, de outro encontra-se a liberdade de 

autonomia das partes para dispor de seu próprio corpo da maneira que desejar, uma 

vez que esta ação no provoca nenhum malefício à terceiros.  

Apesar de totalmente natural o conflito entre direitos fundamentais dentro da 

sociedade, uma vez que todos possuem direitos e obrigações, deve-se impor limites 

à autonomia de vontade do indivíduo (MARMELSTEIN, 2016).  

Dessa maneira, o caso em analise é facilmente solucionado colocando-se os 

direitos inerentes ao ser humano em uma balança, quais sejam, a liberdade e a 

dignidade humana.  

Nessa lógica, nota-se que a escolha de se submeter à extração do próprio 

organismo em troca de dinheiro não é uma expressão da liberdade de autonomia, mas 

sim, uma consequência da falta de condições mínimas de sobrevivência: 

 
O fato é que a mulher indiana que vende seu rim por dois ou três mil dólares, 
um montante de dinheiro incalculável para os padrões locais de uma 
plantadora de chá, onde o salário mensal é de vinte dólares, definitivamente 
não é heterônoma. No caso dessa mulher, a decisão pela venda de um rim 
foi fruto de um cálculo de forças, onde de um lado estava ser provedora do 
prazer britânico pelo chá importado dos campos indianos e de outro um futuro 
de reduzida sobrevida, com ou sem um rim. Nesse cálculo de possibilidades 
e ofertas, por mais doloroso que possa parecer, a decisão dessa mulher é 
completamente autônoma. A estrutura de opressão se mantém: a novidade é 
que, além da falta do rim, essa mulher não precisa trabalhar como antes nas 
plantações de chá (DINIZ, 2001, p. 218).  
 

Se admitíssemos a prevalência da liberdade em detrimento da dignidade 

humana, estaríamos ferindo diretamente o princípio da isonomia consagrado pela 

Constituição Federal de 1988.  

 
Art. 25° - Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a 
si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em 
caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda 
dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle (DECLARAÇÃO 
UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1948).  

 
Isto porque, é evidente que pessoas dotadas de condições mínimas de 

sobrevivência jamais se colocariam em risco apenas para obter o dinheiro da venda 

do órgãos. Em outras palavras, esta falsa liberdade estaria atrelada a vulnerabilidade 
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biológica ou corporal, social ou mesmo cultural de alguns grupos sociais (HELLMANN; 

FINKLER; VERDI, 2012).  

Notoriamente, a proporcionalidade representa instrumento necessário para 

aferir a legitimidade de leis e atos administrativos (HELLMANN; FINKLER; VERDI, 

2012), razão pela qual não se pode admitir em hipótese alguma a regulamentação do 

comércio de órgãos, já que a comercialização na modalidade  inter vivos representa 

enorme violação aos direitos humanos, isto pelo fato de ao se colocar um valor em 

parte do ser indisponível, tratá-lo de forma onerosa, a dignidade e os direitos humanos 

desse indivíduo são violados, derrogando a moralidade e a indisponibilidade como 

parâmetro. 

Por fim, vale relembrar que é autorizada a disposição de órgãos e tecidos de 

pessoas vivas em caráter extraordinário, desde que tal procedimento não acarrete 

perda de capacidade física ou agrida à dignidade da pessoa humana, isto pois, 

embora o ordenamento jurídico entenda que o corpo humano é indisponível, existe a 

possibilidade da realização de doação solidária de partes do corpo. Outrossim, a Lei 

não impõe em hipótese alguma a obrigatoriedade de doação de órgãos, tecidos ou 

partes do corpo, devendo esta ser um ato de livre iniciativa, respaldado na 

solidariedade e gratuidade (DINIZ, 2014). 
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2 A VULNERABILIDADE COMO MODUS OPERANDI DO TRÁFICO DE 

INTERNACIONAL DE ÓRGÃOS  

 

Primeiramente, é imprescindível introduzir o conceito de vulnerabilidade, já que, 

o tráfico internacional de órgãos e a posição ocupada pelo indivíduo dentro dele está 

intrinsecamente correlacionada com as suas condições econômicas, culturais e 

sociais. 

Podemos compreender a vulnerabilidade como a falta de acesso às estruturas 

e oportunidades oferecidas pelo mercado, estado ou sociedade, apontando a carência 

de um conjunto de atributos necessários para o aproveitamento efetivo da estrutura 

de oportunidades existentes (VIGNOLI, 2001, p. 2).  

Outra definição que podemos encontrar é a que considera a vulnerabilidade 

como a debilidade dos ativos que indivíduos, famílias ou grupos dispõem para 

enfrentar riscos existentes que implicam a perda de bem estar (BUSSO, 2001). 

Compreende-se, portanto, a vulnerabilidade como uma conjunção de fatores, 

sobrepostos de diversas maneiras e em várias dimensões, de modo a tornar o 

indivíduo ou grupo mais suscetível aos riscos e contingências (Bruseke, 2006). Cabe 

considerar, portanto, que seu caráter plurifacetado representa uma barreira para a sua 

investigação, posto que tal aspecto impede a definição de variáveis precisas e a 

construção de indicadores mais exator que, por consequência, irão comprometer a 

análise cristalina das vertentes relacionadas aos fatores que levam o indivíduo 

oferecer dinheiro em troca de seu corpo.  

Desse modo, podemos compreender que a vulnerabilidade atinge indivíduos 

que não são plenamente reconhecidos como sujeito de direitos, ou seja, têm seus 

direitos violados. Isto é, embora tenham direitos garantidos em alguns ordenamentos 

jurídicos, como na Constituição, leis, decretos, estatutos etc., nem sempre possuem 

os ativos necessários para exercê-los de fato. Assim, a vulnerabilidade no âmbito 

jurídico refere-se à situação de invisibilidade social. Portanto, é essencial pensá-la em 

seu sentido mais amplo, abarcando questões que compõe marcadores como 

econômicas, políticas, territoriais, culturais, étnico-raciais, sexuais e de gênero 

(LEIDENS, 2021). 

Temos como exemplo um caso verídico, que demonstra claramente essa 

premissa, trata-se do esquema de Tráfico de Órgãos conhecido como a “Operação 
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Bisturi”6, em que as próprias pessoas que eram traficadas do Brasil para venderem 

seus rins na África do Sul, retornavam como aliciadoras para convencer mais pessoas 

a venderem seus órgãos (LUDEMIR, 2008). 

Isso significa que a condição dessas pessoas era tão sub-humana que nem 

lhes causavam arrependimento. Pelo contrário, sentiam-se confortáveis em aliciar 

novas pessoas como algo que realmente valia a pena. Ou seja, a situação de 

vulnerabilidade social não lhes permitiu um juízo justo de suas ações, já que as 

mesmas são movidas pelo afã de lucro imediato com satisfação de suas necessidades 

imediatas ou mobilidade social, ocupando as posição de doador (SILVA; SOUZA).  

Pode-se concluir que tal crime é resultado da condição de vulnerabilidade do 

indivíduo, representada por questões como desemprego, falta de oportunidade 

profissional, fome, entre outros, todas relacionadas com o fator econômico. Nessa 

corrente, o fenômeno da globalização acabou por beneficiar a ida e vinda de pessoas 

que são descaradamente convencidas a entrar para esse comércio ilegal.  

Assim, mais que uma questão de segurança, o tráfico de órgãos resulta de 

oportunidades desiguais de saúde e sociabilidade, baixa conscientização a respeito 

da doação de órgãos e monetização biológica, à medida em que se estabelece um 

valor de compra e venda do corpo, que é presumidamente invalorável. A posição 

social do indivíduo, seu status de refugiado ou não, dentre diversas outras 

características se tornam determinantes sociais de saúde e, influenciam 

significativamente, a insalubridade e mal estar de determinados grupos – incluindo 

sua submissão a procedimentos de elevado risco à vida e à saúde. 

Assim, o combate a vulnerabilidade relaciona-se a superação dos enfoques 

setoriais desarticulados encontrados na maioria das políticas sociais (CASTRO, 

2009). Grande parte dessas políticas não possui uma percepção integrada sobre os 

problemas sociais e suas raízes multicausais, apresentando-se como incompletas e 

 
6  A operação Bisturi, realizada em 2004, investigou um esquema internacional de tráfico de órgãos 

envolvendo Israel, África do Sul e Brasil. Naquela época, além da Polícia Federal, a Câmara dos Deputados 
também investigou o tema com uma CPI. Os líderes da quadrilha eram ex-policiais israelenses. Junto com 
PM´s e médicos de Pernambuco, eles recrutavam pessoas pobres da periferia do Recife que aceitassem 
vender um dos rins. De acordo com o delegado Wilson Damázio Salles, que atualmente é diretor dos sistema 
penitenciário nacional e na época era o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, a quadrilha 
pagava cerca de vinte mil dólares por rim. Os brasileiros viajavam para a África do Sul, onde a cirurgia era 
realizada. Especial Transplantes 5 - Relembre os trabalhos da CPI do Tráfico de Órgãos. Daniele Lessa. 
Rádio Câmara. Disponível em: https://www.camara.leg.br/radio/programas/292927-especial-transplantes-5-
reelembre-os-trabalhos-da-cpi-do-trafico-de-orgaos-0746/. Acesso em 27 jan. 2022. 
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ineficientes. Soma-se a isso uma profunda desarticulação entre diversas instituições 

do setor público, e indeterminada distribuição de papéis e funções. 

As práticas que induzem pessoas ou grupos vulneráveis (tais como pessoas 

analfabetas ou pobres, imigrantes sem documentos, prisioneiros e refugiados políticos 

ou econômicos) a tornar-se doadores em vida são incompatíveis com o objetivo de 

combater o tráfico de órgãos, o turismo  e o comercialismo dos transplantes. 

Assim, resta evidente que o Brasil, principalmente pelas condições 

socioeconômicas de quantidade significativa da população é um dos grandes palcos 

do tráfico internacional de órgãos, cujo modus operandi está intrinsecamente ligado à 

vulnerabilidade, causada pelas desigualdades sociais profundas. 

 

2.1 Dos fatores determinantes 

 

Como já visto no decorrer deste trabalho, o tráfico de órgão surge em razão da 

escassez de doadores existentes na sociedade, o que colabora para a existência de 

uma grande procura por órgãos. Além disso, podemos trazer à tona razões que levam 

ao incremento do tráfico, como a globalização e o subdesenvolvimento econômico do 

país.  

 

2.1.1 Da globalização  

 

A globalização trouxe consigo um emaranhado de benefícios e proporcionou a 

aproximação dos quatro cantos da Terra. Com ela, expandiram-se as novas 

tecnologias de comunicação como a internet que fizeram com que distâncias fossem 

encurtadas e as pessoas ao redor do mundo aproximadas. Paradoxalmente, a 

comercialização humana tornou-se, em razão da facilidade de acesso dos cidadãos à 

diversos países e do aumento da migração global, incontrolável (DINIZ, 2014).  

Não só o tráfico de órgãos, mas o todo o tipo de crime organizado, como tráfico 

de pessoas e drogas, ganharam, com a globalização dimensões extraordinárias, em 

face do aproveitamento dos modernos avanços tecnológicos alcançados no mundo 

da medicina e dos meios de comunicação.  

Assim, se por um lado o fenômeno da globalização permitiu a troca de 

informações incessantes, por outro, acabou por facilitar o funcionamento e a 
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estruturação das organizações criminosas, que vêm crescendo na medida em que a 

globalização avança (JESUS, 2003).  

Com isso, a existência de legislações unicamente no âmbito do Estado não são 

suficientes para combater os crimes tidos como transnacionais, isto é, que 

ultrapassam fronteira, como é o tráfico de órgãos (MATHIASEN; RIBEIRO; VITÓRIA, 

2013). 

Pode-se apontar, nesse sentido, algumas circunstâncias presentes em nossa 

sociedade que influenciam esse tipo de crime:  

 
A) A transformação do mercado, hoje universalmente reconhecido na sua 
função de estímulo da economia, e considerado por muitos como um 
pressuposto da liberdade, não só num valor (o que seria mais que digno 
de reflexão) mas no meio, princípio e fim de toda atividade humana. A isto 
somou-se a crescente inclusão direta ou indireta, no mercado, de toda 
fase e de todo aspecto da vida do homem e da mulher, e de sua própria 
corporeidade; 
B) Uma maior aceitação das desigualdades entre cidadãos e povos como 
um fato inevitável: tido para alguns como justo, ou melhor, útil; para outros, 
desagradável e importuno, mas devido principalmente à culpa pouco 
remediável, das próprias pessoas e dos povos que estão em 
desvantagem;  
C) A ideia de que a tecnologia possa consertar qualquer erro da natureza 
e qualquer que seja o dano produzido por causas antropogenéticas; e que 
por isto, com o fim de explicar livremente o seu poder, considerado quase 
miraculoso, ela deva ser desvinculada de qualquer regra e ter a prioridade 
sobre qualquer outro investimento financeiro e de energia humana, e 
sobrepor-se à razões morais. (BELINGUE; GARRAFA, 1996, p.110). 

 
Não obstante, a globalização além de facilitar o acesso e transporte de órgão 

ao redor do planeta, trouxe consigo enorme transformação socioeconômica para as 

sociedades, nas quais passou-se a glorificar ainda mais o capitalismo (TATAGIBA, 

2019). A sede pelo lucro se sobressaiu sob a ética e a moral e até mesmo sob a 

legalidade jurídica da comercialização, pouco importando as penalidades a ela 

cominadas (DINIZ, 2014). 

Assim, determinados grupos passaram a compor o papel principal na 

exploração do tráfico de órgãos, dentre eles, destaca-se aqueles em situação de 

pobreza ou baixa instrução.  

Estes grupos, acompanhados de um estado de necessidade interminável, são 

os que mais se tornam alvos do tráfico de órgãos. Tal fato se dá em razão dos 

traficantes, aqui denominado aliciadores, aproveitarem a condição de falta de 

perspectivas de melhora na qualidade de vida, dificuldade em se manter vivo, aliada 
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à falta de instrução dos indivíduos para persuadi-los a entrar no esquema do tráfico 

(TORRES, 2007).  

Assim, podemos traçar o perfil das pessoas que se envolvem na venda de 

órgãos, caracterizadas por estarem nas camadas mais baixas da sociedade, na 

condição de desigualdade e vulnerabilidade social.  

A globalização no mundo atual, portanto, parece ter facilitado o trabalho dos 

grupos criminosos que atuam de forma ilícita à procura de pessoas que aceitem a 

oferta de vender órgãos. Em todo o mundo, existem pessoas esperando na lista única 

de transplante algum órgão vital, tempo esse indeterminado, uma vez que é 

necessário encontrar um doador compatível para realização do transplante. 

Indivíduos, angustiados com a demora da fila de espera, decidem ir à procura de 

doações, a fim de salvar a sua vida ou a de algum um familiar. Em troca de uma 

grande quantidade de dinheiro, criminosos vão às periferias do mundo em busca de 

pessoas interessadas na venda de um órgão. 

 

2.1.2 Do subdesenvolvimento e a posição ocupada pelo país dentro do esquema 

transacional de comércio de órgãos, tecidos e partes do corpo 

 

Como salientado anteriormente, os indivíduos mais vulneráveis a submissão 

ao mercado ilegal de órgãos são aqueles que não possuem boa condição financeira 

para a sua sobrevivência (ONU). Acontece que o montante de pessoas nessa situação 

de pobreza está, dentre outros fatores, extremamente correlacionada ao grau de 

desenvolvimento do país. Assim, apesar de a comercialização de órgãos, tecidos ou 

partes do corpo ocorrerem em países de todo o mundo, a maior contribuição de órgãos 

parte dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como China, Brasil, 

Rússia, Índia e Paquistão (RIBEIRO, 2014).  

Assim, é possível apontarmos que a integração transnacional de atividade 

criminosas como o mercado ilícito de órgãos é consolidado justamente 

acompanhando a mesma disposição dos países Sul, subdesenvolvidos, que vendem 

os seus órgãos e os países do Norte, desenvolvidos, que se encontram na posição de 

receptores (AZEVEDO, 2020).  

Esta rota, envolvendo os países do Sul com destino aos países do Norte é 

confirmada pelo caso concreto denominado “Operação Bisturi” que será vista mais a 

frente.  
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Nesse contexto, um estudo realizado na década de 1980, em diversas 

localizações como Brasil, África, Oriente-médio, Ásia e Europa, demonstrou a 

existência de uma rede global de tráfico de órgãos e tecidos formada por várias rotas 

de comércio presente nas localidades com populações econômicas e socialmente 

vulneráveis, apresentado rotas desde a captação até o transplante, desde acordos 

consensuais de compra e venda, a casos de sequestro ou ameaça para a obtenção 

dos órgãos, envolvendo hospitais públicos e privados, prisões, orfanatos etc. 

(SCHEPER-HUGHES, 2000).  

Há informações sobre casos de tráfico de pessoas em todos os continentes, 

existindo classificação dos países de origem e outros como receptores dos órgãos. 

Nesse sentido, os países de origem frequentemente são nações com dificuldades 

econômicas, em que a classe baixa acaba se subjugando a situações perigosas à 

procura de um futuro mais próspero, ao passo que os países receptores são aqueles 

com economias desenvolvidas (ALENCAR, 2007; COIMBRA, 2009).  

Outro fator influenciador nos países, dos quais os órgãos saem, é a grande 

extensão e acesso ao mar, uma vez que existem mais chances de os Estados não 

conseguirem resguardar sua grande fronteira initerruptamente (NAÍM, 2006). Vejamos 

a seguir o mapa indicativo da relação do principais países receptores e doadores de 

órgãos. 

 

Figura 02 - Doadores e receptores no Tráfico Internacional de órgãos 
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Fonte: Emily Kelly (2013). International Organ Trafficking Crisis: Solutions Addressing the Heart 
of the Matter. Disponível em: https://goo.gl/lLbfDb. Acesso em: 02 jan. 2022. 

 

Destarte, são três as situações a serem levadas em consideração: órgãos 

comprados, vendidos e transplantados no país dos “doadores” (“caso pavesi”); órgãos 

transplantados no pais do “receptor” de órgãos transplantados em um terceiro pais, 

escolhido por apresentar uma legislação tolerante e pela presença de médicos 

complacentes. 

Podemos, então, realizar o estudo comparativo entre os principais países 

doadores de órgãos e os principais receptores: 

 
Figura 03 -  Nível de renda baseado pelo PBI per capita 

 

Fonte: World Bank, InTcccome Level. Disponível em: https://goo.gl/dxdp7Z. Acesso em: 02 jan. 2022. 
Conclui-se que existem dois grupos de países envolvidos na rede internacional 

de tráfico de órgãos: os fornecedores e os receptores de órgãos, tecidos e células. Os 

países reconhecidos como doadores/fornecedores são China, Filipinas, Paquistão, 

India, Turquia, Azerbaijão, Bielorrússia, Romênia, Moldávia, Ucrânia, Costa Rica, 

Nicaragua, Colombia, Peru, Equador, Brasil e Egito, enquanto os receptores do 

mercado ilegal de órgãos são Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, 

Polônia, Canadá, Georgia e recentemente Kosovo7 (KELLY, 2013). 

 
7 There are two main groups of countries involved in organ trafficking criminal networks: the suppliers 

and the receivers of the organs, tissues and cells. The countries recognized as donors/suppliers are 
China, Philippines, Pakistan, India, Turkey, Azerbaijan, Belarus, Romaine, Moldova, Ukraine, Costa 
Rica, Nicaragua, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil and Egypt, while the receivers of black market organs 
are Israel, United States, United Kingdom, Germany, Poland, Canada, Georgia and recently Kosovo. 
International Organ Trafficking Crisis: Solutions Addressing the Heart of the Matter. Emily Kelly. 54 
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Em outras palavras, é perceptível  que a maioria dos países considerados como 

fornecedores de órgãos no mercado clandestino são definidos como países 

desenvolvidos, de acordo com o World Bank. Ademais, segundo o UNDOC, alguns 

desses países, especialmente na América Latina, possuem as mais altas taxas de 

homicídio do mundo, associada com gangues, tráfico de drogas e o crime organizado. 

Isto demonstra a facilidade com que o crime organizado se expande em países 

subdsenvolvidos, denunciando problemas sociais a serem superados. Assim, criou-

se, nesses países, uma situação ainda mais alarmante, já que a presença de outros 

tipos de trafico pode vir a facilitar o desenvolvimento de redes criminosas 

transnacionais, em razão das rotas já consolidadas. 

Mostra-se então cristalina e evidente a relação entre o baixo grau de 

desenvolvimento do país e seu posicionamento dentro do tráfico internacional de 

órgão. Portanto, é necessário a efetivação de um planejamento internacional que 

venha a considerar as características peculiares dos países, sobretudo dos 

subdesenvolvidos.  

Comparado com outros comércios ilegais, o tráfico de órgãos tem um grande 

impacto na nível pessoal e comunitário do que na economia do país (GLOBAL 

FINANCIAL INTEGRITY). 

Na esteira apontada, em que o subdesenvolvimento é responsável por impedir 

que um menor número de pessoas vivem nas condições de vulnerabilidade, não se 

pode conferir o mesmo tratamento jurídico às vítimas do tráfico de órgãos, ainda que 

estas expressem sua vontade de realizar o transplante em troca de dinheiro, às que 

compram, aliciam e realização a operação.  

 

2.2 Tratamento jurídico dado às vítimas do tráfico de órgãos em âmbito 

internacional e a eficácia das legislações existentes no enfrentamento desse 

fenômeno 

 

2.2.1 Protocolo de Palermo 

 

A convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional foi 

aprovada pela Assembleia-Geral da ONU em 15 de novembro de 2000, entrando em 

 
B.C.L. Rev. 1317 (2013). Disponível em: https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol54/iss3/17/. Acesso 
em: 03 jan. 2021. 
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vigor em 29 de setembro de 2003, sendo composta por três protocolos específicos: o 

Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em 

especial Mulheres e Crianças 8 ; o Protocolo Relativo ao Combate ao Tráfico de 

Migrantes por via Terrestre, Marítima e Aérea e o Protocolo contra a fabricação e o 

tráfico ilícito de armas de fogo, suas peças e componentes e munições. Dessa forma, 

os objetivos primordiais consistem na prevenção e combate ao tráfico de pessoas, 

especialmente mulheres e crianças, proteção e ajuda as vítimas desse tráfico, 

respeitando os seus direitos humanos e promover a cooperação entre os Estados 

Partes para que esses objetivos sejam alcançados (BRASIL, 2004).  

Damásio de Jesus destaca algumas características essências do Protocolo de 

Palermo: 

[...] Ela exige das agências policiais maior controle e vigilância de fronteira. 
Atribui grandes poderes à polícia para fiscalizar, prender e investigar. Reforça 
os regimes legais por meio da promulgação de leis específicas e recomenda 
medidas punitivas mais rigorosas. Suas provisões, voltadas à aplicação da 
lei, auxiliarão os governos dos países a se organizar e trocar informações 
sobre o crime organizado, aumentando sua capacidade para localizar, deter 
e julgar os traficantes. (JESUS, p.40). 

 

O Protocolo de Palermo determina o conceito de tráfico de pessoas e elenca a 

remoção de órgãos como uma espécie do mesmo, em seu art. 3° (BRASIL, 2004). No 

entanto, não aborda de forma detalhada sobre o tráfico de pessoas e remoção de 

órgãos, sendo seus objetivos: 

 

Art. 2°. Os objetivos do presente Protocolo são os seguintes: 
a) Prevenir e combater o tráfico de pessoas, prestando uma atenção especial 
às mulheres e às crianças; 
b) Proteger e ajudar as vítimas desse tráfico, respeitando plenamente os seus 
direitos humanos; e 
c) Promover a cooperação entre os Estados Partes de forma a atingir esses 
objetivos (PROTOCOLO DE PALERMO, 2000). 

Além do comércio de órgãos, a Declaração de Istambul procurou definir a 

“circulação de órgãos, de doadores, de receptores ou de profissionais do setor de 

transplante, diferenciando o que é permitido e o que não é permitido: As viagens para 

fins de transplante são a circulação de órgãos, doadores, receptores ou profissionais 

do setor do transplante através de fronteiras jurisdicionais para fins de transplante. As 

viagens para fins de transplante tornam-se turismo de transplante se envolverem o 

 
8 O Protocolo de Palermo no Brasil foi acolhido pelo Decreto n° 5.017 de março de 2004. 
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tráfico de órgãos e/ou o comércio dos transplantes ou se os recursos (órgãos, 

profissionais e centros de transplante) dedicados à realização de transplantes para os 

pacientes de fora de um determinado país prejudicar a capacidade de prestação de 

serviços de transplante para a sua própria população (THE TRANSPLANTATION 

SOCIETY, INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY, 2008). 

Outro elemento essencial no Protocolo de Palermo é a assistência e proteção 

das vítimas do tráfico de pessoas, determinando assim que cada Estado Parte forneça 

todo o amparo indispensável a esses indivíduos, oferecendo toda a estrutura 

necessária para a recuperação desse trauma, munindo essas pessoas a alojamentos, 

assistência médica e psicológica, educação, oportunidades de emprego e entre outros 

benefícios para que a vítima se sinta protegida e que não venha sofrer novamente. 

(BRASIL, 2004). 

Este protocolo representou, em especial para o Brasil, um grande avanço ao 

que se refere ao combate e prevenção ao crime de tráfico de órgãos, porém não se 

consolidou como uma conquista efetiva, já que, internamente, a nossa legislação 

aborda o tema de maneira ínfima, não havendo nem se quer previsão especial do 

crime no Código Penal atualmente vigente.  

Assim, o Protocolo de Palermo não foi muito eficaz, a princípio, por não trazer 

importantes especificações sobre o Tráfico de Pessoas para fins de Remoção de 

Órgãos, então, diante da preocupação da Organização Mundial de Saúde frente a 

aceleração do comércio de órgãos devido a grande demanda e a insuficiência de 

ofertas de doação, entendeu-se necessário debater um quadro jurídico mais 

específico sobre o tema e buscar alternativas para o enfrentamento do problema 

(MATTE, 2017).  

Apesar de trazer várias disposições importantíssimas acerca do tráfico, deixou 

de abordá-lo de forma detalhada, deixando várias lacunas abertas e omissas, o que 

dificulta cenário aplicativos. Nesse sentido, a OMS (Organização Mundial de Saúde) 

mostrou-se preocupada com o crescimento constante do comércio de órgãos, pois há 

registros de uma forte escassez de doadores e uma grande escala de órgãos obtidos 

de maneira clandestina.  

Ao tomar providência sobre o tema, a OMS incentivou os Estados Partes a 

levantarem medidas de proteção aos indivíduos mais vulneráveis a esse tipo de crime, 

principalmente aos que vivem com baixa renda, mas no sistema brasileiro não há 

índices que essa proteção ocorre (ANDRADE, 2013). 
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Importa destacar o tratamento dado às vítimas do tráfico de pessoas na 

presente disposição normativa:  

 
a) A expressão "tráfico de pessoas" significa o recrutamento, o transporte, a 
transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à 
entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de 
exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão ou a 
remoção de órgãos; 
b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em vista 
qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente Artigo será 
considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer um dos meios 
referidos na alínea “a" (PROTOCOLO DE PALERMO, 2000).  
 

O Tratado, nessa linha, procura responsabilizar os traficantes, na medida em 

que tenta assegurar um tratamento especial às vítimas desse tráfico, por entender que 

estaria protegendo os seus direitos fundamentais. Portanto, é reconhecido pelo 

Protocolo que a situação de vulnerabilidade da vítima é uma das maneiras pela qual 

os traficantes obtêm o consentimento (CASTILHO, 2013).   

Convencidos de que para prevenir e combater esse tipo de criminalidade será 

útil completar a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 

Transnacional com um instrumento internacional destinado a prevenir, reprimir e punir 

o tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, 

No plano da eficácia, no entanto, o pacto deixa a desejar, pois não aborda de 

maneira específica o tráfico de órgãos humanos, já que não considera, por exemplo, 

a transferência de órgãos exclusivamente, sem a mudança de local do corpo humano 

inteiro (CASTILHO, 2013).  

No mais, nota-se que o tratamento jurídico conferido às vítimas deve ser 

espelhado nas legislações nacionais, o que, infelizmente, não foi seguido pelo Brasil.  

 

2.2.2. Declaração de Istambul 

 

Trata-se de uma declaração9 coordenada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), em 2008, da qual fizeram parte entidades médicas, científicas e 

governamentais de cento e cinquenta países preocupados com o andamento 

 
9 Por se tratar de uma declaração de princípios, não gera obrigação aos Estados. 
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substancial do tráfico de órgãos e tecidos humanos e a baixa atenção dispensada ao 

tema.  

A Declaração de Istambul é de extrema importância não apenas para o Brasil, 

mas para os demais países, que sofrem com a falta de órgãos, o principal fator que 

leva ao tráfico internacional de pessoas para fins de venda de órgãos. Assim, tem a 

Declaração de Istambul o objetivo de não apenas diminuir as filas de espera, mas 

também de garantir que o tratamento enquanto se espera seja de excelente qualidade 

(GUEDES, 2015). 

Além do mais, busca-se com ela estratégias para o aumento de doadores, bem 

como evitar o tráfico de órgãos e o turismo de transplante, trazendo consigo a 

definição de três conceitos sendo eles o Tráfico de Órgãos, Comércio dos Transplante 

e Turismo de Transplante (ANDRADE, 2011). 

A definição desses conceitos, bem como a preocupação em traçar estratégias 

para aumentar o número de doadores legais e, consequentemente, evitar o tráfico de 

órgãos e o turismo de transplante se deu em face da preocupação do aumento 

exacerbado deste tipo de tráfico (ANDRADE, 2011) 

A própria declaração, ainda, traz que cada país ou jurisdição no sentido de 

reger a procura de órgãos deverá desenvolver e implementar legislação e políticas 

que buscam maximizar o número de órgãos disponíveis. Devendo ter supervisão e 

responsabilização nos processos de doação e do transplante, assegurando 

transparência e segurança. Sendo importante a conscientização e sensibilização do 

público, que os transplantes devem ser alocados sem que o gênero, etnia, religião e 

estado financeiro sejam levados em consideração (DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL, 

2014). 

A Declaração procura diferenciar alguns termos, salientando que o tráfico de 

órgãos para comercialização somente existe mediante pagamento entre o receptor e 

o doador. De maneira diferente, o turismo de transplantes está associado aos casos 

em que o indivíduo deixa seu país de origem com destino a outra única e 

exclusivamente para a realização do transplante. Apesar de diferentes, essas duas 

situações englobam procedimentos perigosos, que preocupam a todos, já que não 

existe garantia de que tudo ocorrerá de forma adequada tanto para o vendedor, quanto 

para o comprador.  

Pode-se concluir que a ideia primordial da Declaração de Istambul é incentivar 

o transplante na modalidade post mortem na tentativa de diminuir a demanda 
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existência de órgãos, o que de fato contribuiria para a diminuição dos casos de venda 

de órgãos, na mesma sintonia que a Lei da oferta e da procura. Para isso, a própria 

Declaração deixa clara a necessidade de que cada país regulamente internamente o 

tema.  

 
Cada país ou jurisdição deverá desenvolver e implementar legislação no 
sentido de reger a colheita de órgãos de doadores mortos e vivos e a prática 
dos transplantes em consonância com as normas internacionais (Declaração 
de Istambul, 2008).  

 

No entanto, ainda que a Declaração disponha sobre a dádiva do transplante de 

pessoas vivas e falecidas, ela não possui força vinculante, motivo pelo qual somente 

será eficaz se presente na conjuntura da legislação específica penal e médica dos 

Estados que intentarem coibir esse o delito de tráfico de órgãos (International Journal 

of Environmental Research and Public Health).  

Sua importância no mundo jurídico e social pode ser observada pelo aumento 

significativo de publicações sobre o tema após 2008, o que leva ao debate mais 

frequente sobre o tema.  
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Figura 04 - Número de publicações sobre o tráfico de órgãos ao decorrer do anos 

Fonte: International Journal of Environmental Research and Public Health 
 

Por derradeiro, a Declaração de Istambul apenas terá eficácia se os Estados 

passarem a adotar as suas considerações, conclui-se que será válida se os Estados 

puserem em prática (FREITAS, 2016).  

Devem os Estados-membros, nesse sentido, tomarem medidas com vista a 

proteger os grupos mais pobres e vulneráveis contra o turismo de transplantação e a 

vende de tecido e órgãos (OMS, 2004).  

No entanto, é perceptível que as recomendações dispostas na Declaração 

reduzem a problematização da mercancia dos órgãos humanos ao não incluí-lo na 

ideia de vínculo para salvar uma vida a partir da coisificação. Ao seu turno, a 

Declaração promove a descaracterização vinculada do órgão à utilidade capital, 

propondo em primeiro lugar a salvação de uma vida com respaldo na dignidade do 

doador (FREITAS, 2016). 
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Apesar das críticas traçadas, não se pode em momento algum questionar a 

validade da Declaração, visto se tratar de fonte de enormes contribuições para o 

entendimento e prevenção do tráfico.  

2.3 A proteção do indivíduo em território nacional  

 

A prática da negociação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano é 

veemente vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Tais disposições são 

materializadas por meio de nossa Constituição Federal de 1988, pelo Código Civil e 

outras legislações nacionais, como a Lei n. 9434/97, bem como pelos tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil, que visam à proteção dos indivíduos 

conjuntamente com a tentava de coibir a prática ilegal de comercialização de órgãos 

com a sanção estatal imposta.  

De forma resumida, o Código Civil veda qualquer disposição do próprio corpo 

que possa contrariar a dignidade da pessoa humana, excepcionando para fins de 

transplante:  

 
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 
corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou 
contrariar os bons costumes, parágrafo único. O ato previsto neste artigo será 
admitido para fins de transplante, na forma estabelecida em lei especial 
(Código Civil, 2002).  

 
O código ainda dispõe: 

Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gratuita 
do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo único. 
O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo (Código 
Civil, 2022).  

 
Nessa lógica, a nossa Carta Maior de 1988 institui diversos valores e normas 

correlacionadas aos direitos humanos, como a democracia, a erradicação da pobreza 

e redução das desigualdades sociais, os direitos fundamentais, dentre outros, sempre 

levando em consideração a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos 

essenciais da República Federativa do Brasil (CASADO FILHO, 2012). 

A discussão acerca do do direito de personalidade sempre acompanhará 

diversos dispositivos legais, estando expressa ou implicitamente, como podemos 

notar nas disposições apresentadas pelo Código Civil, que vêm a consolidar o previsto 

na Constituição Federal em seu art. 199, §4°, proibindo a comercialização de órgãos 

e tecidos, permitindo apenas a disposição gratuita do próprio corpo.  
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 
 

Após tais elucidações, é certo que o art. 199 da Constituição Federal tem como 

escopo primordial proteger a saúde e a integridade física do cidadão, cuja a 

regulamentação se solidifica pela aplicação da Lei 9.434/1997, como veremos mais a 

seguir.

O mesmo dispositivo de eficácia limitada10, que impede a disposição do próprio 

corpo em razão da diminuição permanente da integridade física, permitiu que o 

legislador regulamentasse as possibilidades e as circunstâncias de ocorrência de 

transplante, por meio de legislação especial. 

No que concerne a sua classificação, conforme o art. 11 do Código Civil, os 

direitos da personalidade são qualificados como intransmissíveis e irrenunciáveis, 

portanto, não pode o titular desses direitos transmiti-lo para terceiros, e nem renunciá-

lo, uma vez que são adquiridos no momento de nascimento e, permanecem 

assegurados inclusive após a morte do indivíduo (GONÇALVES, 2011).  

Nada obstante, a disposição do próprio organismo importa também ao direito à 

integridade física, já que o bem jurídico resguardado é a vida. Assim, ainda que o ser 

humano tenha o livre arbítrio sobre seu próprio corpo, conforme determina a 

legislação, este deve limitar-se à atos que não venham afetar sua integridade física, 

não podendo, portanto, em hipótese alguma, dispor de seus tecidos, órgãos e partes 

do corpo (GONÇALVES, 2011). 

Para tanto, a Lei 9.434 de 1997 (alterada pela Lei 10.211 de 23 de março de 

2001), em consonância com a redação constitucional, ressalta a proibição de 

valoração e oneração de órgãos e tecidos, apresentando ainda as tipificações penais 

e suas respectivas sanções a eventuais transgressões.  

A legislação estabelece disposições em relação a doação de órgão inter vivos 

e post mortem, como elemento principal a gratuidade, vedado qualquer valor 

pecuniário. Novamente, informamos que existe a possibilidade de doação somente 

 
10 Dependem de uma regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais. TRIDA, 

Rafael Camargo. Eficácia das normas constitucionais. Disponível em: 
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8235/Eficacia-das-normas-constitucionais. Acesso em 12 
de janeiro de 2022. 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/8235/Eficacia-das-normas-constitucionais
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dos órgãos duplos, partes ou tecidos do corpo que separadas não demonstram riscos 

à existência do indivíduo, tornando-se imprescindível que o cônjuge ou parente mais 

próximo, até segundo grau, autorize a retirada dos órgãos quando já falecido o 

indivíduo, se este for o caso. Além do mais, somente os cidadãos maiores de 18 anos 

e plenamente capazes poderão se submeter a doação, caso algum incapaz queira 

faze-la, dependerá de autorização judicial (DINIZ, 2014). 

Desta forma, a lei nitidamente tem como propósito proteger a dignidade da 

pessoa humano, sendo a dignidade corporal o bem jurídico a ser tutelado, já que a 

defloração corporal se perfaz com o tráfico de órgãos.  

Portanto, somente poderá ocorrer de forma legal a disposição do próprio corpo 

quando esta estiver em acordo com com a finalidade imposta em lei, isto é, para o fim 

científico ou altruístico, no qual é destinado para pesquisa acadêmica seja na área 

médica ou natural, ou para transplante e tratamento médico de um terceiro, sendo 

vedada qualquer finalidade que desvie da lei (COELHO, 2009). 

Embora a lei n. 9434/97 regulamente de maneira espinhosa o procedimento 

cirúrgico de transplante de órgãos, reprimindo ao máximo a monetização de órgãos, 

tecidos ou partes do corpo humano, lastimosamente, a realidade é bem diferente. Isto 

porque o sistema que vigora internamente no país não é suficiente para suprir a 

necessidade dos receptores em potencial, monstrando-se ineficaz em cumprir com 

suas finalidades, já que é representa um dos crimes mais lucrativos do mundo (OMS, 

2004).  

Novamente, ressalta-se que a comercialização de órgãos afeta de modo direto 

o Princípio da Pessoa Humana, uma vez que aqueles beneficiados por melhores 

condições econômicas e sociais não se submeteriam a venda de seus órgãos. Dessa 

maneira, os indivíduos que necessitam dessas cirurgias e possuem condições 

suficientes para arcar com a compra do órgão, acabam por explorarem indiretamente 

àqueles que vivem em condições mais precárias.  

Dessa premissa, conclui-se que, de forma genérica, a submissão aos 

procedimentos cirúrgicos totalmente inseguros e a posterior extração de parte do 

corpo está entrelaçada com as camadas mais vulneráveis da sociedade, aquelas em 

que as pessoas sobrevivem em condições sub-humanas, carentes de dignidade. Por 

outro lado, aquele indivíduo que possui condições razoáveis de vida normalmente não 

estará disposto, muito menos, procurará vender partes internas de seu organismo.  
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Destarte, o Brasil, ainda que tenha toda uma legislação e um arcabouço 

constitucional de proteção aos seres humanos, ainda encontra-se presente na rota do 

tráfico de órgãos, denunciado a importância da Lei em combatê-lo (FILARD; SENA, 

2018).  

Em que pese um avanço no enfrentamento ao tráfico de órgãos no Brasil nos 

últimos anos, entende-se que, independentemente de eventual responsabilização do 

Estado, a legislação brasileira precisa ser alterada, conforme previsto na agenda 

internacional (RODRIGUES, 2013), a fim de que seja dado tratamento especial para 

às vítimas em situação de vulnerabilidade social.  
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3 A COMINAÇÃO LEGAL DAS VÍTIMAS DO TRÁFICO DE ÓRGÃOS EM 

DETRIMENTO DA SUA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 

 

A legislação de transplante existente no Brasil, como já sabido, é a 9.434 de 

1997. Nelas estão dispostas as sanções penais e administrativas do crime de remoção 

de  órgãos e tecidos:  

 
Art. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver, 
em desacordo com as disposições desta Lei: 
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa, de 100 a 360 dias-multa. 
§ 1.º Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou 
por outro motivo torpe: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 100 a 150 dias-multa. 
§ 2.º Se o crime é praticado em pessoa viva, e resulta para o ofendido: 
I - incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias; 
II - perigo de vida; 
III - debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
IV - aceleração de parto: 
Pena - reclusão, de três a dez anos, e multa, de 100 a 200 dias-multa 
§ 3.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 
I - Incapacidade para o trabalho; 
II - Enfermidade incurável ; 
III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
IV - deformidade permanente; 
V - aborto: 
Pena - reclusão, de quatro a doze anos, e multa, de 150 a 300 dias-multa. 
§ 4.º Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: 
Pena - reclusão, de oito a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa (LEI 
N. 9.434/1997). 

 
É de se apontar que os crimes previstos no art. 14, bem como nos seguintes 

da Lei 9.434/97, processam-se através da Ação Penal Incondicionada, sendo o 

Ministério Público o titular da ação. Em linhas gerais, as respectivas penas podem 

variar entre restritivas de liberdade e multa, sendo a pena máxima a reclusão, de oito 

a vinte anos, e multa de 200 a 360 dias-multa. No que se refere às sanções 

administrativas, estas estão previstas nos artigos 21 a 2311, da mencionada lei e são 

 
11 Art. 21. No caso dos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as 
equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente 
pelas autoridades competentes. 
§ 1.º Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias-multa e, 
em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem 
direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. 
§ 2.º Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades 
públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em 
que o Estado é acionista, pelo prazo de cinco anos. 
Art. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes realizados, 
conforme o disposto no art. 3.º § 1.º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no art. 3.º, § 2.º 
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aplicáveis aos profissionais de saúde envolvidos nos procedimentos e na instituição 

em que foi cometida a infração (MATTE, 2017).  

Por sua vez, a lei estabelece em seu art. 15 a penalidade imposta a quem 

compra ou vende tecidos, órgãos ou partes do corpo humano:  

 
Art. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: 
Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedeia, facilita 
ou aufere qualquer vantagem com a transação. 

Nota-se o enquadramento no mesmo dispositivo penal tanto do comprador, 

quanto do vendedor de órgãos, bem como dos sujeitos que promovem, intermediam, 

facilitam ou auferem qualquer vantagem com a transação (Lei n. 9.434/97).    

Assim, o legislador brasileiro ao estabelecer a mesma cominação legal para os 

indivíduos que praticam as condutas do caput e do parágrafo único acabou adotar um 

posicionamento excessivamente punitivista.  

Não se pode admitir, após todos os fatos expostos neste trabalho, que as 

vítimas do comércio de órgãos sejam tratadas no mesmo patamar que aqueles 

indivíduos integrantes das organizações criminosas. A disposição do artigo carece, 

nesse sentido, de proporcionalidade, indo de encontro ao estabelecido na 

Constituição Federal (HANSER, 2015). 

Dessa forma, a legislação de transplante mostra-se extremamente perigosa por 

não considerar em momento algum a situação de vulnerabilidade da maioria dos 

sujeitos participantes da venda de órgãos, tecidos ou partes do corpo.  

Não obstante, a Lei deixa de considerar que, nessas situações, caso seja 

aplicada a disposição literal do artigo o agente será punido duas vezes. 

Primeiramente, sofrerá com as consequências da retirada de parte do seu organismo 

eternamente e, posteriormente, será punido com a sanção penal prevista no art. 15 

da Lei supracitada. O fato de não se considerar o previsto no art. 121 do Código Penal, 

“quando as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave 

que a sanção penal se torne desnecessária” torna a disposição digna de reforma.  

 
ao órgão de gestão estadual do Sistema único de Saúde, estão sujeitas a multa, de 100 a 200 dias-
multa. 
§ 1o  Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações previstas 
no art. 13 desta Lei ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo 
único.           (Redação dada pela Lei nº 11.521, de 2007) 
§ 2.º Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde 
poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. 
Art. 23. Sujeita-se às penas do art. 59 da Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962, a empresa de 
comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no art. 11. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11521.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117.htm
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Não obstante, se consideramos a doutrina clássica, o sujeito passivo do delito 

é também o portador do bem jurídico ofendido, isto é, o sujeito ativo e passivo neste 

situação se confundem. Isto é, o sujeito ativo vende o próprio órgão, ferindo a sua 

dignidade humana, cometendo, portanto, um crime contra si mesmo. Não existem, no 

entanto, muitas doutrinas que abordam esse questionamento em específico, mas de 

modo geral Zaffaroni e Pierangeli entendem que:  

 
Os sujeitos podem ser ativo e passivo. Sujeito ativo é o autor da conduta 
típica. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico tutelado. O sujeito passivo 
da conduta pode não ser o sujeito passivo do delito; aquele que sofre os 
efeitos do ardil ou engano no estelionato pode não ser necessariamente o 
que sofre os efeitos lesivos do patrimônio. (PIERANGELI e ZAFFARONI, 
2002, p. 475). 

 
Tem-se, portanto, a legislação pátria pecou em trazer dentro do mesmo 

dispositivo a conduta do que seriam diferentes tipos penais. Além do mais, transgrediu 

os princípios penais ao não considerar o vendedor de órgãos como sujeito passivo e 

ativo ao mesmo tempo.  

Malgrado esse entendimento, deve-se entender como a vítima contribui com o 

resultado danoso a fim de que se possa buscar as singularidades relacionadas às 

suas condições sociais, já que esses elementos podem influenciar na classificação do 

crime e culminação da pena (DELFIM, 2013).  

Assim, como a legislação em vigor é omissa, deverá, na prática, ser 

considerada o comportamento da vítima e suas condições que terão o poder de excluir 

o fato típico a tipicidade deixa de existir) ou a culpabilidade do agente – excludente da 

culpabilidade – (por ausência de imputabilidade, por ausência de potencial 

conhecimento da ilicitude ou por ausência de inexigibilidade de conduta diversa) 

(SOUZA, 2016).  

Isto é, para que um fato seja considerado crime é necessário que preencha ao 

menos três requisitos, quais sejam: tipicidade, antijuricidade e culpabilidade. A 

conduta sob análise será antijurídica quando for contrária ao direito, ou seja, quando 

não houver nenhuma outra causa que a justifique. Já a culpabilidade é o elemento 

subjetivo do suposto autor do crime, é encontrada quando o autor é passível de 

condenação, tem conhecimento da antijuridicidade de sua conduta, e no momento da 

prática dela, poderia ter agido e modo diverso (ELEUTÉRIO, 2001).  

Serão nesses quesitos que na prática poderá se ter o afastamento da aplicação 

do disposto no art. 15, levando-se em consideração que o crime de Tráfico de Órgãos 
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não ocorre de maneira eventual, mas de certa forma, aproveita da condição de 

fragilidade alheia para obtenção de algum lucro (SANDEL, 2015). 

Em razão das condições vivenciadas por tais grupos sociais, entendemos que 

as vítimas do tráfico de órgãos não devem ser compreendidas de forma genérica, mas 

sim levando em consideração o caso concreto, as condições de vida, educação, 

condição financeira, o contexto socioeconômico e cultural da pessoa, bem como a 

idade e o sexo do indivíduo, já que a Lei brasileira carece de tratamento especial a 

tais sujeitos.  

 

3.1 A operação bisturi como parâmetro 

 

Na prática raros são os casos descobertos de tráfico internacional de órgãos. 

Porém, tomemos a operação bisturi, processo que ocorreu em âmbito federal sob o 

n° 0007847-23.2011.4.05.8300, como parâmetro para averiguar o tratamento 

concedido pelo judiciário à vítima.  

A operação relaciona-se com a articulação de uma quadrilha que agia na 

periferia de Recife-PE, recrutando pessoas interessadas em vender seus órgãos. Para 

a realização da operação, os sujeitos eram levados até Durban, na África do Sul, por 

meio da ajudas de israelenses que viviam no Brasil (CÃMARA DOS DEPUTADOS, 

2003).  

Vários agentes foram identificados nessa operação, sendo que cada grupo 

recebeu uma condenação diferente. O gerente-geral foi condenado pelo parágrafo 

único do art. 15 da lei de transplantes, como alguém que intermediou a compra e 

venda de órgãos, bem como por formação de quadrilha. Já os seus assessores, 

Eliézer e Moisés, foram condenados somente por formação de quadrilha. Os diretores, 

por sua vez, foram condenados pelo parágrafo único do art. 15, como 

intermediadores, e por formação de quadrilha. Recebeu essa mesma condenação o 

assessor de Ivan, José Sylvio. Por último, os aliciadores foram condenados apenas 

por intermédio (SOUZA, 2016).  

Em relação aos vendedores, no entanto, a sentença não reconheceu a 

existência dos elementos do crime. Para a compreensão de tal entendimento, é 

necessária uma análise mais profunda sobre quais foram os fundamentos que 

levaram a justiça federal não só a absolver os vendedores do próprio rim, como 

também considerá-los vítimas desse crime. E como vítimas, não deveriam sofrer toda 
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a persecução penal sentadas no banco dos réus ao lado de seus próprios algozes 

(SOUZA, 2016).  

Para a análise da sentença, então, deve-se, primeiramente entender os 

princípios da hermenêutica, uma espécie do gênero denominado interpretação 

normativa (FERRAZ JÚNIOR, 2008). Tal espécie consiste em um processo que atribui 

sentido ao enunciado de um texto ou norma que compõem o ordenamento jurídico 

visando à resolução de um caso concreto. Sua finalidade, portanto, é de elevar para 

o plano da racionalidade os fatos sociais dotados de um significado valorativo 

confrontando-os com as hipóteses legais previamente estabelecidas. Dessa forma, é 

possível correlacionar esses dois planos da realidade em busca da sua adequação ou 

inadequação (SOUZA, 2016).  

Para tanto, auxiliando a ciência jurídica, a hermenêutica faz uso de ao menos 

nove métodos: a interpretação gramatical; sistemática; histórica; teleológico-

axiológica; sociológica; a analogia; o costume; os princípios gerais do direito; e a 

equidade. A teleológico-axiológica, em especial, é a interpretação que busca a 

finalidade das normas jurídicas, na tentativa de adequá-las aos critérios atuais. O 

direito por ser uma ciência propriamente normativa, sua interpretação há de ser na 

essência teleológica. A tendência do interprete sempre terá em vista o fim da lei, isto 

é, o resultado que ela precisa atingir na aplicação prática (SOUZA, 2016).  

Uma vez entendido o conceito de hermenêutica, é possível entender o que 

aconteceu no caso concreto. Assim, nos termos da sentença, ao analisar melhor a 

descrição típica do delito imputado aos ora réus e comparando-a com as condutas 

que efetivamente restaram comprovadas no presente caso, é possível chegar à 

conclusão de que não foram delituosas. Vale dizer nesse sentido que, a interpretação 

literal ou gramatical iria de encontro à linha evolutiva da própria ciência jurídico-

criminal e colidiria com o princípio fundamental que a Constituição alberga, qual seja, 

a dignidade da pessoa humana. Não é que o direito deva considerar lícita a conduta, 

mas por outro lado, não pode apenar a pessoa que é convencida a vender seu órgão, 

especialmente sob patrocínio de mafiosos (SOUZA, 2016).  

Caso não fosse a interpretação teleológico-axiológica, seguindo tão somente 

uma interpretação literal ou gramatical pela redação simplista da lei é possível 

entender que a pessoa tutelada, o ser humano coisificado, traficado, feito mero objeto, 

vendido no mercado global, lesionado em sua dignidade e em sua integridade 

corpórea, é este o dito sujeito ativo do mesmo delito (SOUZA, 2016).  
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A conclusão primária que se observa é a de que em virtude da precariedade 

com que a lei ordinária trata o crime do tráfico de órgão, foi necessário ao judiciário 

desenvolver toda uma outra teoria a respeito desse delito com o intuito de preencher 

a lacuna não preenchida pelo legislativo com relação a problemática envolve todo o 

caso. Não fosse isso não seria possível se desvincular do texto da lei (HASSEMER, 

2005).  

Pode-se dizer que a sentença foi inovadora não só no sentido de se 

desvincular da lei imperfeita, como no de contrariar a atual função do direito penal em 

uma perspectiva crítica. O direito penal tem como missão a proteção de bens jurídicos 

pela cominação, aplicação e execução da pena, porém, numa sociedade dividida em 

classes, o direito penal protege relações sociais - ou “interesses" ou “estados gerais”, 

ou “valores"-escolhidos pela classe dominante ainda que aparentem certa 

universalidade e contribuindo para a reprodução daquelas relações (BATISTA, 2011).  

Dessa forma, a interpretação aplicada no caso vem no sentido de dar validade 

ao último passo descrito, levando em consideração a motivação dos agentes para a 

venda do próprio rim, e o absurdo da punição dúbia caso a pena prevista fosse 

aplicada.  

Além de entender que as condutas dos réus em questão, que tão somente 

venderão seus rins, não se configuravam como criminosas, a sentença chegou à 

conclusão de que a conduta deles não era também antijurídica, e, portanto, não 

poderia se afirmar que se tratava de um crime. Isso significa dizer, de acordo com a 

sentença, que a conduta por eles praticada era lícita perante o ordenamento jurídico 

pátrio porque estavam acobertadas pelo estado de necessidade justificante previsto 

nos arts. 23, I, e 24 do código penal (SOUZA, 2016).  

O julgado ainda entendeu que o preceito permissivo que autorizaria a prática 

da venda de órgãos foi o estado de necessidade. De acordo com a sentença, esse 

preceito se verifica sempre que “(i) em face de perigo atual e iminente, (ii) não 

provocado pelo próprio agente, este (iii) viola um bem jurídico em favor de outro de 

maior importância, (iv) cujo sacrifícios nas circunstâncias, não lhe era razoável exigir" 

(RECIFE, 2004). A lei, no entanto, é omissa com relação à obrigatoriedade de o bem 

jurídico violado ser de menor importância com relação ao que fora favorecido. 

Observa-se o código penal:  

 
Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro 
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modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não 
era razoável exigir- se. (BRASIL, 1940).  
 

Ao fazer a verificação do estado de necessidade, a decisão entendeu que (i) 

o perigo atual e iminente era a situação de vulnerabilidade econômica dos réus, a 

qual, de seu turno, não se tinha notícia que tivesse sido por eles provocada, mas sim, 

ao contrário, (ii) era resultado das conjunturas econômicas pelas quais passava o país 

até os dias atuais à época. (iii) O bem jurídico violado, por sua vez, seria aquele que 

a lei de transplantes visa a proteger ao capitular como crime a venda de órgãos do 

corpo, que seria a integridade física e a dignidade do transplantado, facetas dos 

direitos da personalidade inalienáveis e indisponíveis.  

Ressalta-se, porém, que a crítica não se dirige à postura adotada pelo 

judiciário com relação ao caso, mas sim ao ordenamento jurídico que não dispõe de 

instrumentos normativos adequados para que se ofereça uma resposta coerente a 

casos como esse.  

Nesse sentido, a conduta de quem vende seus rins, motivado pela 

vulnerabilidade econômica, não deve ser tipificada como crime porque essas pessoas 

geralmente são vítimas de máfias internacionais que usam o poder de capital que 

possuem para explorar a miserabilidade alheia, tanto de quem não tem condições 

financeiras para levar uma vida digna, quanto de quem está enfermo à espera de um 

órgão (SOUZA, 2016). 

 

3.2 Os desafios no combate ao tráfico internacional de órgãos  

As características inerentes ao tráfico internacional de órgãos o torna um dos 

desafios a serem combatidos no século XXI.  

É necessário, nessa esteira, que haja cooperação entre os estabelecimentos 

de saúde, seus profissionais, as instituições internacionais e os órgãos do governo de 

cada país a fim de incentivar a realização da doação post mortem.  

Deve haver, portanto, um esforço para diminuir os obstáculos e facilitar a 

doação post mortem, aumentar a quantidade de transplantes realizados nessa 

modalidade de doação.  

Já em relação a doação inter vivos pode-se dizer que adversidades passam 

pela elaboração de políticas públicas voltadas aos grupos mais atingidos por esse 

fenômeno, representados por aqueles que se encontram em situação de 

vulnerabilidade.  



50 

 

No entanto, tem-se como obstáculo a superação do tráfico internacional de 

órgão a falta de visibilidade, seja da vulnerabilidade ou da comercialização ilegal 

propriamente dita.  

A invisibilidade que atinge às minorias, pessoas que estaticamente 

representam grande parte da população, mas têm seus direitos recusados, é, 

sobremaneira, um entrave para a elaboração de políticas públicas voltadas a defesa 

de seus direitos.  

 

3.2.1 O direcionamento de políticas públicas de prevenção, repressão e 

assistência a grupos específicos 

O combate ao tráfico de órgão, portanto, deve passar pela prevenção, 

representada pelo acesso a informação, sobretudo, das camadas mais carentes da 

sociedade. Nesse sentido, é de extrema importância o acesso à educação, aos 

serviços de saúde e, especialmente, aos programas de renda e emprego (IBAM, 

2020).  

Para o seu enfrentamento deve-se atentar ainda para as medidas de 

repressão, representadas pela responsabilização dos criminosos.  

Não obstante é necessário conceder a devida proteção às vítimas e potenciais 

vítimas do tráfico. Isto posto, nota-se que a Constituição Federal tem como um dos 

suas metas erradicar a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades 

sociais e regionais.  

Para tanto, faz necessário compreender o termo pobreza e contextualizar sob 

a ótica social, cultural, econômica e política, para somente então apontar as melhores 

opções e ações a serem desenvolvidas para combatê-la. 

As transformações da era globalizada fez com que a políticas públicas fossem 

acentuadas no combate a pobreza e medidas para assegurar o desenvolvimento 

sustentável para crescimento econômico e social da população brasileira baseando-

se na ideia de priorizar o combate à fome, analfabetismo e taxa de mortalidade infantil, 

além de contar com o crescimento econômico para geração de empregos e 

consequentemente reduzir as taxas da pobreza.  

Há uma multiplicidade de obstáculos a uma maior redução na taxa de 

pobreza. É por isso que as políticas públicas voltadas para a sua redução precisam 

incorporar estratégias múltiplas (SANTIN; LEIDENS, 2021).  
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Persistem ainda diversos obstáculos a uma redução mais rápida e significativa 

da pobreza. Segundo o Relatório sobre Pobreza, com Ênfase nas Políticas Voltadas 

para a Redução da Pobreza Urbana, de 2001, esses obstáculos incluem: (I) 

oportunidades limitadas em decorrência do baixo crescimento econômico no passado 

e o impacto relativamente pequeno desse crescimento na redução da pobreza, dado 

um quadro de grande desigualdade de renda; (II) poucos avanços na educação; (III) 

más condições de saúde; (IV) falta de recursos físicos e serviços para os pobres; (V) 

lacunas na rede de segurança social e a consequente insegurança e vulnerabilidade; 

(VI) problemas ligados à qualidade e à focalização das despesas sociais; e (VII) 

limitações na capacidade dos pobres de se manifestarem e participarem dos 

processos de tomada de decisão em relação a assuntos que lhes digam respeito. Não 

existe uma solução única ou simples para o problema da pobreza no Brasil (Relatório 

Banco Mundial, 2001). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento do transplante de órgãos possibilitou que diversos 

indivíduos ao redor do mundo tivessem uma chance a mais de sobreviver, por outro 

lado, acabou por fomentar a existência de mais um tipo de tráfico, o de órgãos.  

Essa modalidade surge em decorrência da desigualdade existente entre o 

número de doadores efetivos e o de pessoas à espera de um órgão. Como 

consequência, cidadãos dos mais variados países vêem nesse caso uma 

oportunidade de auferir lucros econômicos.  

Assim, através do crime organizado altamente desenvolvido em razão da 

globalização, a comercialização de órgãos se tornou uma atividade corriqueira que 

atinge, sobremaneira, os países subdesenvolvidos.  

Nesse diapasão, o estudo demonstrou a marcante presença de vendedores 

de órgãos nos países subdesenvolvidos, enquanto, os países desenvolvidos abrigam 

a maioria dos receptores.  

As características de um país subdesenvolvido, nesse sentido, acabam por 

permitir que inúmeras pessoas vivam às margens da sociedade, em verdadeira 

situação de abandono. Tais grupos sociais, em situação de vulnerabilidade, coexistem 

diariamente com a miséria, falta de emprego e a fome.  

Assim, passam a enxergar na venda de seu próprio órgão a solução para os 

seus problemas. Submetem-se, nesse sentido, a procedimentos que violam 

diretamente a integridade física do sujeito.  

Surgem ainda nesse caminho críticas às legislações existentes, já que alguns 

pesquisadores entendem possível a legalização da venda e compra de órgãos por se 

tratar de liberdade do individuo. Contudo, a pesquisa demonstra que a autonomia não 

deve ser aplicada no contexto da venda de órgãos, devendo se analisar um todo.  

Não obstante, tais práticas vão de encontro ao previsto no artigo 199 da 

Constituição Federal que proíbe a prática do tráfico e do crime organizado, 

adentrando-se os agentes dentro dos crimes previstos em Legislação especial, a Lei 

n. 9.434 de 1997.  

O dispositivo 15 da mencionada legislação, no entanto, acaba por englobar 

várias condutas dentro do mesmo tipo penal. Assim, ensejam na mesma pena, qual 

seja, reclusão de três a oito anos, e multa, de 200 a 360 dias-multa, para quem 
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comprar ou vender órgãos, bem como o sujeito que promover, intermediar, facilitar ou 

auferir qualquer vantagem com a transação.  

O tratamento conferido às vítimas da venda de órgãos, no entanto, se mostra 

equívoco, pois deixa de considerar a vulnerabilidade o estado de necessidade em que 

se encontram essas pessoas.  

Pela análise de um caso concreto, foi possível notar que a sentença mostrou-

se extremamente frágil e perigosa por não só abrir um tamanho precedente em nosso 

ordenamento, mas como também denunciar a relatividade das decisões proferidas 

pelo judiciário. Assim, para evitar qualquer problemática nesse sentido, é de suma 

importância que seja elaborada uma nova legislação que aborde com mais precisão 

os crimes relacionados ao tráfico de órgãos. 

Por isso, ressalta-se a importância do protocolo de Palermo, uma vez que este 

serve de orientação à comunidade internacional para que sejam reconhecidas 

universalmente as violações de direitos humanos decorrentes do tráfico de seres 

humanos e também de orientação à legislação brasileira. 

Por fim, apesar dos acordos de cooperação entre as nações atuarem no 

sentido de colaborar para as investigações, o mercado ilícito que envolve os 

transplantes é complexo e de difícil elucidação, carecendo de estudos que abordem o 

tema na atualidade. Portanto, espera-se contribuir com as pesquisas em torno do 

tráfico de órgãos, e especialmente dar uma maior visibilidade às vítimas desse crime. 
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