
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS: UM MERCADO NEGRO EM EXPANSÃO, DE FORMA 

SILENCIOSA 

 

 

 

 

KAROLAYNE BORGO CARNEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



 

Karolayne Borgo Carneiro 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS: UM MERCADO NEGRO EM EXPANSÃO, DE FORMA 

SILENCIOSA 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá - como requisito parcial para a 

obtenção do título de bacharela em Direito, sob 

a orientação da Prof.ª Me. Jaqueline Odorico da 

Silva Tourinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



FOLHA DE APROVAÇÃO 

KAROLAYNE BORGO CARNEIRO 

 

 

 

 

TRÁFICO DE ÓRGÃOS: UM MERCADO NEGRO EM EXPANSÃO, DE FORMA 

SILENCIOSA 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá - como requisito parcial para a obtenção do título de bacharela em Direito, sob a 

orientação da Prof.ª Me. Jaqueline Odorico da Silva Tourinho. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 

__________________________________________ 

 

 



TRÁFICO DE ÓRGÃOS: UM MERCADO NEGRO EM EXPANSÃO, DE FORMA 

SILENCIOSA  

 

 

Karolayne Borgo Carneiro 

 

 

 

RESUMO 

 

O crime de tráfico de órgãos é um tema que desafia, há tempos, um estudo exato sobre as 

estatísticas dos casos, isso porque ele é feito de forma tão silenciosa que nem ao menos podemos 

ter dados com exatidão sobre o tema. Considerado um dos milagres da medicina do século XX, 

o transplante de órgãos, que tem o objetivo de salvar vidas por meio da solidariedade e 

compaixão com o próximo, tornou-se, nas mãos dos criminosos, a terceira atividade mais 

lucrativa do mundo, perdendo apenas para os tráficos de droga e de armas. Para muitos, ainda 

é levado como uma “lenda urbana”, já que a sociedade não acredita que o ser humano possa ser 

comercializado da mesma forma com que se comercializam os animais. O crime de tráfico de 

órgãos é uma clara ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, e veremos que a maior 

parte das vítimas são pobres, moradoras de favelas ou vivem em condições precárias, ficando 

do outro lado os compradores que são pessoas ricas e têm condições de pagar qualquer valor 

por um órgão. O presente estudo busca abordar os aspectos positivos e negativos da legalidade 

da comercialização de órgãos no Brasil, trazendo posições de diferentes autores e comentando, 

ainda, sobre a Deep Web e o seu submundo.  

 

Palavras-chave: Criminalização. Miséria. Prestação pecuniária. Transplante de órgãos. 

 

 

ORGAN TRAFFICKING: A SILENTLY EXPANDING BLACK MARKET  

 

ABSTRACT 

 

Organ trafficking is a subject that has long challenged an accurate study of case statistics, 

because it is done so quietly that we cannot even have exact data on this subject. Considered 

one of the miracles of twentieth-century medicine, organ transplantation that aims to save lives 

through solidarity and compassion for others has become the third most lucrative activity in the 

hands of criminals, second only to trafficking. drug trafficking and arms trafficking. For many 

it is still taken as an “urban legend”, since society does not believe that humans can be traded 

in the same way that animals are traded. The crime of organ trafficking is a clear offense to the 

principle of human dignity, where we will see that most of the victims are poor, slum dwellers 

or living in precarious conditions. able to pay any amount for an agency. The present study 

seeks to address the positive and negative aspects of the legality of organ commercialization in 

Brazil, bringing positions of different authors, and commenting on the Deep Web and its 

underworld. 

 

Keywords: Criminalization. Misery. Cash benefit. Organ transplantation. 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

O tráfico de órgãos é uma prática criminosa pouco discutida entre a população brasileira, 

contudo é um mercado negro que cresce cada vez mais, de forma rápida e silenciosa. Tal prática 

consiste no comércio ilegal de órgãos humanos como o coração, o fígado, o rim (que é o mais 

comercializado), assim como quase todos os outros órgãos do corpo humano para fins de 

execução de transplantes, em troca de uma prestação pecuniária.  

Os valores para comercialização dependem de cada órgão, sendo que o mais caro 

atualmente é o rim que perfaz, aproximadamente, o montante de R$494.341,601. Esse crime 

surgiu em razão da longa espera de pessoas por doadores em filas de transplante de órgãos. 

Logo, os criminosos se aproveitam da situação para “explorar” o desespero dos pacientes e 

doadores estes que precisam de dinheiro e estão aptos a doar. Assim, pessoas com poder 

econômico melhor procuram uma solução para salvar suas vidas.  

A legalização ou não da comercialização de órgãos é algo muito discutido, haja vista 

que poderia ser a solução para a escassez mundial de órgãos, contudo, até hoje, nada foi 

legalizado. O problema não atinge só o Brasil, mas o mundo inteiro.  

A prática do crime de tráfico de órgãos envolve várias formas, seja pelo tráfico de 

determinado órgãos específicos, seja pelo tráfico de pessoas para fins de remoção de todos os 

órgãos. As vítimas, muitas vezes, aceitam fazer essa operação em troca de dinheiro, contudo, 

em alguns casos, são sequestradas e mortas por criminosos para que sejam realizadas a retirada 

dos órgãos e, posteriormente, a venda. 

Mesmo com a gravidade desse crime, poucas pessoas falam sobre o assunto, este não é 

visto nos jornais do dia a dia, nem nas redes sociais há pessoas comentando sobre tráfico de 

órgãos, isso porque muitas ainda não acreditam em tamanha barbaridade. Esse tipo de crime é 

feito de forma silenciosa, o que faz necessária uma atenção ainda maior, como veremos no 

decorrer do trabalho.  

 

 

 

 

                                                           
1 Ver Redação Metropolitana.  Veja quanto valem seus órgãos no mercado negro. Disponível em: 

<https://metropolitanafm.com.br/novidades/entretenimento/veja-quanto-valem-seus-orgaos-no-mercado-negro>. 

Acesso em 03/09/2019.  
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2. TRÁFICO HUMANO: UMA AFRONTA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

Primeiramente, vale ressaltar que a Constituição Federal de 1988 trouxe, dentre outros, 

como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Vejamos: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...) 

III - a dignidade da pessoa humana;2 

 

Muitas pessoas ainda se perguntam o que é a dignidade. Ela realmente existe ou é só na 

teoria? O que é exatamente ter uma vida digna, uma casa digna, um trabalho digno?  

Pois bem, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana é uma evolução do 

pensamento do homem. A dignidade sempre esteve ao lado deste, desde antes de seu 

nascimento, ainda na barriga.  

Não podemos, de certa forma, instrumentalizar o ser humano, dar um valor pecuniário 

a ele, são as “coisas” que devem ter preços, não as partes do corpo3. O ser humano merece 

dignidade, e esta deve ser protegida a todo o custo. 

Para Konder, o princípio da dignidade da pessoa humana resulta na não mercantilização 

de partes do corpo desta. A doação não entra nesse contexto por ser um ato de solidariedade, 

sendo de livre e espontânea vontade do doador dispor de partes do seu corpo em prol de salvar 

a vida do próximo.4  

Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas -, o tráfico de pessoas é considerado 

o pior desrespeito aos direitos inalienáveis do ser humano.5 

Nas palavras de Priscila Siqueira e Maria Quinteiro, “esse crime transforma a pessoa 

em uma simples mercadoria fazendo-a perder sua condição e dignidade de ser humano ”. 

Muitos desaparecimentos de crianças e jovens estão ligados com o tráfico de órgãos. É 

um crime silencioso, no qual pessoas extremamente poderosas estão envolvidas. Esse tipo de 

crime não faz barulho, não assalta, não grita e muito menos avisa.  

                                                           
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília em 11 out. 

2019.  
3 MELLO, L. Um mercado lícito de órgãos? Aspectos éticos e jurídicos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 

74. 
4 Ibidem.  
5 Ver SCACCHETTI, D. M. et al. Tráfico de Pessoas. Uma abordagem para os Direitos Humanos. 1. ed. Brasília: 

Ministério da Justiça, 2013. 
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A concepção de dignidade da pessoa humana não pode afetar terceiros6, cada um deve 

se proteger e jamais deixar se levar pelo pensamento de que cada um pode fazer o que quiser 

com seu corpo. Contudo, também não fugimos desse pensamento, ou seja, cada pessoa é livre 

para fazer o que quiser, mas seus atos não podem ultrapassar os limites de sua dignidade, não 

se deixando levar pelo interesse econômico.  

O Estado não pode interferir na vida privada de cada ser humano, mas, como um de seus 

principais fundamentos e princípios, deve resguardar que cada pessoa, ao menos, não interfira 

na própria dignidade. A venda de partes do corpo humano é uma clara ofensa ao conceito e 

princípio de dignidade da pessoa humana. 

 

 

3. TRÁFICO DE ÓRGÃOS: O PROBLEMA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

O tráfico de órgãos é apenas uma das diversas ramificações do tráfico de pessoas. 

Existem outras tão cruéis como esta, como, por exemplo, o tráfico de pessoas para exploração 

sexual, para a prostituição (principalmente de menores) e até mesmo para o trabalho escravo.  

Essa modalidade de crime atinge o mundo todo. No Brasil, a fila de espera para um 

transplante de órgãos é imensa e nunca chega ao fim. A quantidade de pessoas que necessitam 

de um órgão aumenta de forma extremamente relevante e preocupante. De acordo com a 

Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o número de cirurgias realizadas no Brasil 

entre os anos de 2001 e 2018 chegou perto de 9.000.7 

É em razão da demora nas filas de transplantes que os criminosos conseguem manter e 

alimentar cada vez mais esse mercado negro. Conforme supracitado, foram realizadas menos 

de 9.000 cirurgias em 17 anos, entre 2001 a 2018, número extremamente baixo e preocupante, 

tendo em vista que o total de pacientes ativos na lista de espera somente no ano de 2018 era de 

33.454 mil.8 

Vejamos que há escassez enorme na doação de órgãos e, com isso, as portas se abrem 

para o crime do tráfico de órgãos. Dessas pessoas, quase 34.000 mil estão na fila de espera para 

o transplante de órgãos, e quem tiver condição financeira para comprar o órgão de que necessita 

certamente o comercializará. Entre perder a vida em uma fila de espera de transplante de órgãos 

                                                           
6 Ver MELLO, L. Um mercado lícito de órgãos? op. cit., loc. cit. 
7 Ver BRASIL. ABTO – Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Registro Brasileiro de Transplante 

de Órgãos. Dimensionamento dos Transplantes no Brasil e em cada estado. Disponível em: 

<http://www.abto.org.br/abtov03/Upload/file/RBT/2018/Lv_RBT-2018.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2019.  
8 Ibidem. 
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e comprar um órgão no mercado clandestino, a sociedade está cada vez mais indo atrás do 

mercado ilegal.  

A atuação dos criminosos está baseada na desigualdade social, de um lado, temos 

pessoas ricas que podem pagar pelos órgãos de que necessitam, bem como usam seu poder para 

comprar o silêncio de autoridades em relação ao tema. Por outro lado, há, geralmente, pessoas 

que moram nas favelas, em situações de extrema pobreza, que mal possuem dinheiro para se 

alimentar e acreditam ser uma saída da miséria vender partes de seu corpo, mas o 

arrependimento chega logo em seguida.   

É difícil mensurar o tamanho do problema quando a sociedade se recusa a acreditar que 

ele existe. Primeiro, é necessária a consciência de que esse crime está cada vez mais presente 

em nosso cotidiano, não só no Brasil, mas no mundo todo.  

O que preocupa as autoridades é que o crime de tráfico de órgãos é praticado da maneira 

mais silenciosa possível, envolvendo muito dinheiro. Não é como um homem que mata a 

mulher por ciúmes e admite, ou o sujeito que tira a vida de alguém por vingança, deixando 

rastros para a polícia desvendar o crime, pelo contrário, seja post mortem ou intervivos, na 

maioria das vezes, o crime permanece em silêncio.  

Doadores que vendem seus órgãos em troca de dinheiro acabam virando 

buscadores/recrutadores de novos doadores, recebendo uma remuneração por cada pessoa 

encontrada. Ou seja, em vez de denunciarem essa prática delituosa, acabam se aliciando aos 

criminosos, tornando cada vez mais difícil o combate ao crime de tráfico de órgãos. 

 

3.1 POR QUE O TRÁFICO OCORRE? 

 

Muitas pessoas que acreditam que o tráfico de órgãos se trata apenas de uma lenda e se 

perguntam por que uma pessoa se sujeitaria a vender seu próprio órgão, o que prejudicaria sua 

saúde, ou, ainda, por que um criminoso praticaria um crime de tamanha complexidade se pode 

partir para um lado mais “fácil”, o tráfico de entorpecentes, por exemplo.  

Pois bem, o que poucos sabem é que o crime de tráfico de órgãos movimenta bilhões de 

dólares por ano. A maior motivação de 95% dos crimes é o dinheiro.  

O tráfico de órgãos é apenas um dos “ramos” do tráfico de pessoas, que é considerado 

a segunda maior fonte de renda ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armamentos. 



8 

 

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), seu lucro encontra-se na faixa de 32 

bilhões de dólares anuais.9 

O crime de tráfico de órgãos atinge o mundo todo e se aproveita, principalmente, dos 

países que vivem na miséria. Como é de notório saber, existem países de extrema pobreza, onde 

a população sobrevive apenas com o básico, da mesma forma que há pessoas que morrem de 

fome por não ter sequer uma moeda para comprar o que comer.  

Por outro lado, vemos criminosos que se aproveitam da situação de extrema pobreza e 

ofertam uma quantia em dinheiro em troca dos órgãos, e, infelizmente, em razão da situação 

financeira, muitas pessoas acabam aceitando.   

No Nepal, há uma cidade pequena chamada Hokse, mas que, de forma assustadora, é 

conhecida como “Aldeia do Rim”, isso porque muitos moradores já venderam o próprio rim 

para poder sobreviver.10 Já em Bangladesh, na vila de Kalai, somente no ano de 2015, 40 

moradores venderam seus órgãos.11
 São pessoas desesperadas pela total falta de meios 

econômicos para sobreviver e que utilizam partes de seu corpo para obter crédito de criminosos. 

O que torna a situação ainda mais aterrorizante é o fato de pessoas da mesma família 

incentivarem as outras a venderem seus órgãos, principalmente o rim, que é o órgão com o 

valor mais alto do mercado, até mais caro que o coração. O desenvolvimento da tecnologia e 

da ciência deveria ser algo bom, contudo não nesses casos. No final do século XX, o mais 

chocante é o destaque da compra e venda de partes do corpo humano, e não do corpo humano 

como um todo.12 

Resta claro que uma das maiores causas desse crime é a condição socioeconômica de 

milhões de pessoas ao redor do mundo.13
 A busca por uma condição melhor de vida traz graves 

consequências para quem se submete a esse tipo de procedimento. O corpo humano não poderia, 

ou pelo menos não deveria, ser tratado como mercadoria, que é o que vem acontecendo, pois 

se trata de um bem protegido juridicamente. 

                                                           
9 SIQUEIRA, P.; QUINTEIRO, M. Tráfico de Pessoas. Quanto vale o ser humano na balança comercial do lucro? 

São Paulo. Ideias e Letras, 2013. 
10 Ver DENCK, D. Tráfico de órgãos: vilarejo no Nepal é conhecido como “aldeia do rim”. 2015. Disponível 

em: <https://www.megacurioso.com.br/corpo-humano/74080-trafico-de-orgaos-vilarejo-no-nepal-e-conhecido-

como-a-aldeia-do-rim.htm>. Acesso em 05/09/2019. 
11 Ver PRESSE, F. Miséria faz prosperar tráfico de rins em Bangladesh. 2015. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/10/miseria-faz-prosperar-trafico-de-rins-em-bangladesh.html>. 

Acesso em: 28 jul. 2019. 
12 BERLINGUER, G.; GARRAFA, V. Mercado Humano. Brasília: UNB. 2001.  
13 SIQUEIRA, P.; QUINTEIRO, M. Tráfico de Pessoas. op. cit., loc. cit. 
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Ao contrário do que muitos pensam, no Brasil também existe uma incidência muito 

grande do crime ora discutido, sendo que podemos destacá-lo como um dos países que mais 

participam dessa prática, seja pela venda ou pela compra de órgãos. 

O mercado negro de órgãos vai muito além do que uma venda, ele traz, de um lado, 

indivíduos que não têm a mínima capacidade de proteger seus direitos e, de outro, profissionais 

e grandes organizações criminosas14 que fazem os indivíduos acreditarem ser um “bom 

negócio” comercializar parte dos seus corpos, já que receberão uma “boa” quantia em dinheiro 

pela venda.  

Esse crime pode ocorrer de forma consentida ou não, contudo, nesses casos, o 

consentimento pouco importa para a caracterização do crime.  

O crime de tráfico de órgãos é tão silencioso e perigoso que é difícil calcular e estudar 

os casos que ocorrem diariamente, e uma das formas mais comuns desse crime acontece onde 

menos esperamos, nos hospitais.  

A associação criminosa é composta por médicos e enfermeiros que realizam as 

operações, pessoas que ficam encarregadas de comprar as passagens e hospedagem para os 

“doadores”, ou seja, quem deixa tudo pronto para o doador, também faz parte daquela o laranja 

(assim chamado) que fica andando pelo país em busca de pessoas frágeis e passíveis de 

convencimento. A denominada “Operação Bisturi” atuou justamente nesse tipo de situação.  

Existe, ainda, uma forma ainda mais trágica, que ocorre quando os criminosos chegam 

a matar para conseguirem os órgãos do ser humano. O mais assustador é que muitas dessas 

mortes acontecem no próprio hospital, onde os médicos informam para os familiares que o 

paciente não sobreviverá, não levantando, assim, suspeitas.  

Dentre todos os tipos de aliciadores, o que eles têm em comum é a vontade de explorar 

o outro ser humano de forma lucrativa, enxergando apenas o valor do dinheiro e deixando de 

lado o valor real do ser humano, de uma vida.15 

 

3.2 ESTATÍSTICAS 

 

                                                           
14 BERLINGUER, G.; GARRAFA, V. Mercado Humano. op. cit., loc. cit. 
15 MEDEIROS, M. A. Tráfico internacional de pessoas. A escravidão moderna fundada na vulnerabilidade da 

vítima. 2016. Disponível em< https://jus.com.br/artigos/52164>. Acesso em 11/09/2019. 
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De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), até 5% dos transplantes 

mundiais têm ligação direta com o tráfico de órgãos, número que, apesar de parecer pouco, é 

extremamente alto, se relacionado ao crime em questão.16 

Sabemos que, quando se trata de dinheiro, o ser humano não enxerga mais nada. Uma 

vida pode ser tirada mesmo que se “aproveite” apenas a pele do corpo humano, desde que isso 

gere algum lucro para o criminoso. 

O órgão mais comum de ser traficado no mercado ilícito de órgãos é o rim.17
 Primeiro, 

por sua facilidade de retirada, depois por haver mais de um no corpo humano e, por último, por 

ser um dos órgãos mais demandados no mercado.  

Segundo a Organização das Nações Unidas, são realizados 22 mil transplantes de 

fígado, 66 mil de rins e 6 mil de coração, todos os anos.18 

De acordo com os dados fornecidos pela ABTO, o rim ocupa o primeiro lugar na fila de 

espera por transplantes de órgãos, razão pela qual também é o órgão mais traficado, conforme 

já supramencionado, podendo custar até 300 mil dólares.19 

É difícil ilustrar a evolução do tráfico de órgãos, isso porque ainda há muita carência de 

informações em razão da dificuldade de se encontrar organizações criminosas que praticam tal 

crime, haja vista ser este assustadoramente silencioso.  

De acordo com os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, existem 

quase 34 mil pacientes ativos na fila de espera no primeiro trimestre de 2019, demanda 

extremamente alta.20 

O Brasil está em uma das estatísticas mais medonhas de lista negra, estamos em primeiro 

lugar no tráfico de órgãos, que é a terceira maior renda do crime organizado.21 Para Fonseca 

(2015), com a legalização do comércio de órgãos, teríamos mais doadores e, consequentemente, 

não haveria motivos para se traficar órgãos, diminuindo drasticamente as estatísticas tão cruéis 

de hoje, permitindo que os doadores sejam recompensados pelos órgãos doados e com mais 

vidas sendo  salvas. 

                                                           
16 GOUSSINSKY, Eugenio. Brasil ainda tem lista de denúncias de tráfico de órgãos. 2015. Disponível em: 

<https://noticias.r7.com/saude/brasil-ainda-tem-lista-de-denuncias-de-trafico-de-orgaos-19092015>. Acesso em 

03/09/2019. 
17 NAÍM, M. Ilícito. O Ataque da Pirataria, da Lavagem de Dinheiro e do Tráfico à Economia Global. 1° Ed. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
18 RABELLO, A.  O horripilante tráfico de órgãos da Deep Web. 2019. Disponível em: 

<https://www.mundoinverso.com.br/o-horripilante-trafico-de-orgaos-da-deep-web/>. Acesso em 06/09/2019. 
19 Ibidem.  
20 BRASIL. ABTO – Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Registro Brasileiro de Transplante de 

Órgãos. op. cit.  
21 SEBOLD, S. Tráfico de órgãos – mercado negro em expansão. 2018. Disponível em https: 

<//omunicipio.com.br/trafico-de-orgaos-mercado-negro-em-expansao/>. Acesso em 04/09/2019.  
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Os valores de mercado são muito altos, um intestino pode custar até 3.000  dólares, o 

fígado e o coração passam de 120 mil dólares22. Contudo, o que vale destacar é que nenhum 

valor pecuniário, mesmo sendo extremamente alto, tem o valor de uma vida digna. 

 

 

3.3 TRÁFICO DE ÓRGÃOS POST MORTEM E INTERVIVOS 

 

É permitido em nosso ordenamento jurídico o transplante de pessoas vivas ou após a 

comprovação da morte encefálica, que são denominados de intervivos e post mortem.  

A doação de órgãos para fins de transplante está regulada pela lei n°. 9.434/97, que trata 

da doação gratuita de órgãos, ou seja, é vedada qualquer prática que envolva prestação 

pecuniária em troca.  

A doação de órgãos intervivos é tratada no artigo 9º da referida lei. Vejamos: 

 

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 consanguíneos 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. 

§ 4º O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, 

especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada.
 23 

 

Já a doação post mortem está regulada pelos artigos 3° e 4° da lei nº 9.434/97: 

 

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano 

destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de 

remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos 

definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. 

Art. 4o A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para 

transplantes ou outra 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.24 

 

Vejamos que ambas as modalidades de transplante de órgãos proíbem, de forma direta 

ou indireta, a troca de prestação pecuniária por qualquer parte do corpo. Importante trazer as 

definições de cada prática para podermos tratar do assunto do tráfico de órgãos intervivos e post 

mortem. 

                                                           
22 RABELLO, A.  O horripilante tráfico de órgãos da Deep Web. op. cit., loc. cit. 
23 BRASIL. Lei Nº 9.434/1997. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República. 

Diário Oficial da União, Brasília em 04 de fevereiro de 1997. 
24 Ibidem.  
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Pois bem, analisando os artigos destacados, percebemos que a doação post mortem só 

pode ser realizada se for constatada, por dois médicos, a morte encefálica, contudo, no mercado 

ilícito, não é assim que ocorre.  

Uma das formas com que acontece o crime do tráfico de órgãos é o sequestro quando as 

vítimas são raptadas e levadas para um ambiente já planejado e estruturado, sendo mortas logo 

em seguida para que os criminosos possam fazer a retirada dos órgãos.  

A vítima não tem tempo nem de se defender, não pode consentir o ato ilegal que estão 

praticando contra a mesma, e os criminosos agem da forma mais rápida possível. Nessa forma, 

os criminosos praticam mais de um crime para poder chegar ao resultado final: os órgãos para 

comercialização.  

Por sua vez, o crime de tráfico de órgãos na modalidade intervivos pode ocorrer de duas 

maneiras: com o consentimento da vítima ou sem seu consentimento. Isso porque existem 

profissionais da área da saúde que têm ligação com os criminosos e até fazem parte da quadrilha. 

Esses profissionais se aproveitam de cirurgias que o paciente necessita fazer e retiram um órgão 

de forma desnecessária, sem nem ao menos o comunicar sobre a retirada do órgão, ou até 

mesmo informam que é mister a retirada do órgão, quando na verdade é tudo mentira.  

Os pacientes acreditam fielmente em seus médicos, profissionais da saúde, contudo, em 

alguns casos, acabam entregando sua vida nas mãos de verdadeiros criminosos.  

A outra maneira de ocorrer o tráfico de órgãos na modalidade intervivos é com o 

consentimento da vítima em troca de uma prestação pecuniária. Como já vimos anteriormente, 

o crime de tráfico de órgãos atinge, principalmente, as pessoas que vivem em extrema miséria 

e que são levadas a acreditar que vender seus órgãos por dinheiro é um ótimo negócio.  

Dessa forma, os criminosos arcam com todos os custos para realizar a cirurgia de 

transplante de órgãos e pagam uma quantia extremamente baixa por estes, mas, para as pessoas 

na miséria, esse valor é considerado alto, visto até como a salvação da miséria.  

Independentemente de como se pratica, o crime de tráfico de órgãos é um crime silencioso, e 

devemos desconfiar de tudo e de todos para não pagarmos o preço futuramente. 

 

 

4. O CRIME DE TRÁFICO DE ÓRGÃOS NO ÂMBITO DO DIREITO PENAL 
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O Código Penal brasileiro25 não possui um dispositivo que regulamente a matéria, para 

isso foi criada a lei nº 9.434/97, a Lei do Transplante de Órgãos26. A legislação vigente permite 

transacionar órgãos desde que seja de forma gratuita, sem se receber qualquer valor pecuniário 

em troca, conforme dispõe em seu artigo 9: 

 

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 consanguíneos 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. 

 

Ainda, no artigo 199, § 4° da Constituição Federal27, o legislador deixou especificado 

que é proibido qualquer tipo de venda de órgãos do corpo humano: 

 

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. 

 

Pois bem, comprar ou vender partes do corpo humano é crime previsto na lei nº 

9.434/97, mais especificadamente em seu artigo 15, sendo punível com pena de três a oito anos 

de reclusão. Responderão também pelo crime todos aqueles que obtiverem alguma vantagem 

ilícita com a operação, situação que pode envolver médicos, enfermeiros ou qualquer pessoa 

que contribua para a consumação do crime. 

O objetivo da lei nº 9.434/97 é tornar o sistema mais eficiente e justo, exigindo que 

ambas as partes, doador e receptor, estejam cientes e de acordo com o procedimento, riscos, 

recuperação e cuidados, tentando, de todas as formas, evitar o comércio ilícito de órgãos.28 

Ressaltamos que, para ser transplantado um órgão de um doador falecido, é necessário 

respeitar uma lista de espera, de acordo com a qual, os casos que estão em situação de 

emergência com compatibilidade imunológica terão preferência. Na doação intervivos não 

existe essa lista, isso porque os doadores são familiares ou, então, têm uma ligação com os 

doentes em razão da gratuidade da doação.29 A legislação busca fazer com que a lista de espera 

seja respeitada e  se faz tão rigorosa por fundamento no controle do procedimento médico, 

                                                           
25 Ver BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-lei nº 2.848. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada 

pela Presidência da República. Diário Oficial da União, Brasília em 7 de dezembro de 1940. 
26 Ver BRASIL. Lei Nº 9.434/1997. Decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da 

República. Diário Oficial da União, Brasília em 04 de fevereiro de 1997. 
27 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília em 5 de 

outubro de 1988. 
28 MELLO, L. Um mercado lícito de órgãos? op. cit., loc. cit. 
29 Ibidem. 
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baseando-se no princípio da justiça e assegurando que toda e qualquer pessoa possa receber 

partes do corpo humano sem se visar sua condição financeira.30 

Sendo assim, é perceptível que qualquer tipo de venda e comercialização de partes do 

corpo humano é ilegal, imoral e vedado pela nossa legislação vigente.  

 

 

5. DEBATE ENTRE TRÁFICO DE ÓRGÃOS E DOAÇÃO: A GRANDE ESCASSEZ 

 

O Brasil está entre um dos países que mais realizam transplantes de órgãos no mundo, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos.31 O comércio de órgãos é geralmente defendido pelo 

desequilíbrio que existe entre a oferta e a demanda de órgãos disponíveis para transplantes.  

Muitas pessoas não têm tempo para esperar sua vez na fila, isso porque a espera pode 

durar anos. Em casos do dia a dia, deparando-se com uma situação de risco quando se tem a 

necessidade da operação urgente e há indisponibilidade de órgãos pela forma legal, o ser 

humano necessita escolher entre comprar ilegalmente ou morrer.  

Talvez, esse tipo de atitude só é julgado por não terem as pessoas passado por algo 

parecido. Ou seja, muitas pessoas defendem a não comercialização de órgãos argumentando 

que seria algo monstruoso você encontrar rins ou corações à venda em jornais, por exemplo, 

mas nunca se colocaram no lugar de pessoas que passaram por isso. Por outro lado, haveria a 

satisfação de pessoas que aguardam uma cirurgia há anos e que podem pagar pelo órgão, 

situação que o Estado não permite. 

É difícil passar os dias à espera de um órgão sabendo que seu tempo de vida está 

diminuindo a cada minuto que passa. É fácil julgar, mas é difícil entender o próximo. A questão 

está ligada na necessidade e urgência do transplante de órgão, muitos não podem esperar e 

acabam morrendo nas filas. Nesses casos, não seria justo permitir a compra de órgãos de uma 

pessoa que é dona de seu próprio corpo, autônoma de vontade? A discussão é grande.  

Tal fato diz respeito não só à pessoa e ao transplante, mas à vida que terá após a retirada 

de uma parte de seu corpo. Todo ser humano que se submete a uma cirurgia necessita de 

                                                           
30 JUNIOR, E. Q. O. Tráfico de órgãos e sua tipificação legal. 2014. Disponível em 

<https://eudesquintino.jusbrasil.com.br/artigos/145365855/trafico-de-orgaos-e-sua-tipificacao-legal>. Acesso em 

12/09/2019. 
31 PATTARO, A.; FÁVARO, L. Brasil fica em 2º lugar no ranking mundial de Transplante de Órgãos. 2015. 

Disponível em: <https://digitaispuccampinas.wordpress.com/2015/10/22/transplante-de-orgaos-cresce-no-estado-

de-sao-paulo-e-brasil-fica-em-2o-lugar-no-ranking-mundial/> Acesso em 29/08/2019. 
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acompanhamento pós-operatório bem rígido, para que não passe por complicações após a 

cirurgia, e não poderia ser diferente.  

Por outro lado, a sociedade acredita na solidariedade do próximo, na doação espontânea 

de partes do corpo, sem aceitar qualquer valor em troca. O amor ao próximo é algo que não 

pode ser vendido, mas doado. 

Não só no Brasil, mas no mundo todo, a quantidade de pessoas que esperam por um 

órgão é superior à oferta, transformando o tráfico de órgãos em uma das atividades ilícitas mais 

lucrativas exploradas pela criminalidade organizada.32 

Segundo Ludemir, esse turismo de transplantes começou na década de 1970, com os 

árabes que, doentes e ricos, começaram a viajar em busca de órgãos para transplantes.33 A cada 

ano que passa, o número de pessoas que se tornam doadores de órgãos diminui, e, com isso, a 

fila de espera para um transplante aumenta gradativamente. É comum vermos notícias e 

reportagens, em jornais e até em redes sociais, incentivando a doação de órgãos, mesmo assim 

ainda há grande escassez destes.  

Muitas famílias afirmam não autorizar a doação de órgãos pelo fato de nunca terem 

conversado sobre o desejo de doar, daí a importância de sempre deixar clara para amigos e 

familiares sua intenção.34 

Ainda são muitas as dificuldades que enfrentamos quanto à escassez de órgãos, contudo 

não podemos nos deixar levar pelo capitalismo, apoiando e instigando ainda mais o comércio 

de órgãos.  

 

5.1 ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA LEGALIDADE DA 

COMERCIALIZAÇÃO DE ÓRGÃOS NO BRASIL 

 

O principal argumento de quem é a favor da legalização do comércio de partes do corpo 

humano é a suposta melhoria de vida de ambas as partes do processo. De um lado, temos uma 

pessoa que vive na miséria, sem estudos e capacidade de compreender a importância de cada 

parte do corpo para sua qualidade de vida, que argumentam estar “sobrando” um órgão e não 

                                                           
32 RIBEIRO, P. P. Comissão Parlamentar De Inquérito Com A Finalidade De Investigar A Atuação De 

Organizações Criminosas Atuantes No Tráfico De Órgãos Humanos. 2004. Disponível em: 

<http://justica.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/CPI20ORGAOS1.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2019. 
33 LUDEMIR, J. Rim por Rim. Uma reportagem sobre o tráfico de órgãos. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 

2008. 
34 SILVA, H. Tráfico de órgãos no Brasil: uma análise da Lei 9.434/97 a partir do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 2016. Disponível em: <https://hugoleandrosilva.jusbrasil.com.br/artigos/332387333/trafico-de-

orgaos-no-brasil-uma-analise-da-lei-9434-97-a-partir-do-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana>. Acesso em 

14/09/2019. 



16 

 

precisarem necessariamente dele para sobreviver. Do outro lado, há o receptor que está com a 

saúde fragilizada e não tem tempo de esperar a fila de transplante de órgãos, mas possui dinheiro 

suficiente para comprá-lo. 

Schramm, durante o 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva da Abrasco, expôs que 

a comercialização é um tema complexo e diz respeito a problemáticas sociais, econômicas e 

políticas, passando por cinco grandes pontos: “o mercado (compra, venda, custo e exploração); 

o Estado (proteção ao cidadão e segurança); direitos humanos (dispor livremente do próprio 

corpo ou não); biomedicina (tornar possível o transplante); e saúde pública (acesso, distribuição 

e doação)”35. 

Todo mundo está de acordo com o fato de que não há nada de errado em se doar os 

órgãos de mortos para salvar vidas, mas nem todos autorizam o procedimento. Se todo mundo 

doasse, com certeza a oferta seria maior e, consequentemente, a demanda diminuiria 

relativamente.  

A questão é que famílias que não autorizam a doação dos órgãos do ente que já faleceu, 

provavelmente, se interessariam pela venda.  

Com o comércio legalizado de órgãos, consequentemente teríamos mais doadores, o que  

permitiria  que estes recebessem  uma prestação pecuniária em troca do órgão doado, e mais 

vidas seriam salvas.36 

Na visão de Fonseca37, permitir a venda de órgãos e partes do corpo humano serviria 

como um incentivo para as pessoas cuidarem melhor de sua saúde, pois saberiam que isso 

renderia dinheiro se acaso um dia precisassem deste. Além disso, diminuir-se-ia a fila de 

transplante de órgãos, dando-se a oportunidade de um transplante mais rápido para aqueles que 

não têm condições de comprar um órgão, já que estes desocupariam o lugar da fila.  

A legalidade da comercialização de órgãos poderia ser vista como a solução para as 

pessoas que vivem na miséria. Já é permitida a doação de órgãos sem se receber nada em troca, 

por que não estabelecer um valor justo para todos a fim de se diminuir o problema? 

Para alguns, seria a chance de melhorar de vida, por outro lado, para haver efetivamente 

um comércio legal de órgãos, seria necessário haver hospitais e afins capacitados para dar todo 

o suporte necessário antes e depois da cirurgia realizada, caso contrário, não seria uma solução 

para o problema da miséria, mas um novo problema relacionado à saúde.  

                                                           
35 SCHRAMM, F. R. (ENSP). Comercialização de órgãos: Você é a favor ou contra? 2012. Disponível em: 

<http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/informe/site/materia/detalhe/31456>. Acesso em 05/09/2019. 
36 FONSECA, J. P. O livre comércio de órgãos salvaria inúmeras vidas. 2015. Disponível em: 

<https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=2043>. Acesso em 12/08/2019. 
37 Ibidem. 
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A maioria das pessoas que venderam seus rins se arrependeram logo em seguida, isso 

porque desenvolveram diversos problemas de saúde em razão do transplante realizado. Esse 

seria um dos principais pontos negativos da legalidade da comercialização. Seriam necessários 

acompanhamentos anterior e posterior à cirurgia para que tudo desse certo e não ficassem 

sequelas para ambas as partes, o doador e o receptor.  

Outro ponto extremamente negativo é a ambição da população, não só a do Brasil, mas 

as do mundo todo, que seriam capazes de vender partes do seu corpo em troca de prestação 

pecuniária para comprar bens materiais.  

Talvez alguns pensem que isso é lenda, uma fantasia que jamais ocorrerá, pois ninguém 

acredita que um ser humano, em plena consciência, seria capaz de vender uma parte do corpo 

com fins materiais. Pois bem, isso ocorreu.  

É o caso do jovem chinês chamado Xiao Wang, que, na época com 17 anos, queria muito 

um Iphone, celular que sempre fez sucesso, contudo era muito caro. Wang não tinha dinheiro 

para comprar o celular com que tanto sonhava e resolveu vender seu próprio rim para conseguir 

o dinheiro.38 Péssimo negócio. 

O jovem realizou a cirurgia em uma clínica ilegal e, em consequência disso, acabou 

contraindo uma infecção que acabou levando à falência progressiva de seu único rim restante, 

necessitando de hemodiálise diariamente, bem como de  assistência médica 24 horas por dia.39 

Talvez ele nem estivesse ciente do que estava abrindo mão.   

Dessa forma, vejamos que há argumentos tanto para a legalização do comércio de órgãos 

quanto para o oposto disso. Temos os dois lados da história muito bem argumentados. O fato é 

que o país precisa ser muito evoluído para enfrentar a comercialização legal de órgãos que causa 

tanto impacto na sociedade.   

 

 

6. A DEEP WEB E O COMÉRCIO DE ÓRGÃOS 

 

A Deep Web é uma parte escondida da internet que não é possível acessar através do 

Google, Yahoo ou qualquer outro navegador comum. É como se fosse a parte mais obscura da 

                                                           
38 Ver BBC. O jovem que vendeu o rim para comprar um iPhone e hoje vive preso a uma cama. 2019. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2019/01/17/o-jovem-que-vendeu-o-rim-para-

comprar-um-iphone-e-hoje-vive-preso-a-uma-cama.ghtml>. Acesso em 12/08/2019. 
39 Ibidem. 
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internet, uma parte não indexada da rede, e é justamente por esse motivo que grande parte da 

população não consegue ter acesso a essa página. 

Apesar de muitas pessoas não terem acesso a essa página obscura da internet, a fama 

desta é bem conhecida, mas não se trata de uma fama boa, em razão dos conteúdos tratados 

nessa página, tanto que esta é alvo até investigação até do FBI (Federal Bureau of 

Investigation). 

Tudo de mais obscuro e medonho que existe, conseguimos encontrar na Deep Web, 

como, por exemplo, assassino de aluguel, pornografia, tráfico de pessoas e venda ilegal de 

órgãos.40 Mesmo sendo uma parte escondida da internet, é possível que qualquer pessoa consiga 

acessá-la, sendo necessário baixar um navegar especial no computador, por exemplo, o 

chamado “tor”, que é capaz de enxergar o que os mecanismos de buscas não conseguem 

capturar. 

Através desse navegador é possível se acessar todo e qualquer site escondido, 

permanecendo-se sempre no anonimato. A cada conexão estabelecida, é criado um mecanismo 

de criptografia, formando as denominadas camadas da internet, ou seja, diversas conexões 

resultarão em várias camadas sobrepostas, ficando impossível identificar quem é que está 

acessando.41 

A Deep Web não foi criada com o intuito de promover comércios ilegais, mas para que 

os usuários tivessem mais privacidade na hora de navegar, contudo a mente dos criminosos 

 tornou o site conhecido pela facilidade em vender tudo que há de ilícito no mundo.  

A venda de órgãos é algo comum nesse mundo obscuro, podendo ser encontrado desde 

um fígado, por 3.000  dólares, até um rim por 300 mil dólares.42 Muitas pessoas recorrem a 

esses mecanismos pela garantia do anonimato, já que, em razão das diversas camadas criadas a 

cada navegação,  torna-se praticamente impossível encontrar o usuário. O tráfico de órgãos da 

Deep Web é sujo, ilegal e, com certeza, deve ser combatido. 

 

 

7. O CASO DE PERNAMBUCO 

 

                                                           
40 RABELLO, A.  O horripilante tráfico de órgãos da Deep Web. op. cit., loc. cit. 
41 HARADA, E. Deep Web: o que é e como funciona a parte obscura da Internet. 2018. Disponível em: 

https://www.profissionaisti.com.br/2018/08/deep-web-o-que-e-como-funciona-mitos-verdades/>. Acesso em 

06/09/2019. 
42 RABELLO, A.  O horripilante tráfico de órgãos da Deep Web. op. cit., loc. cit. 
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Hoje há diversos casos registrados de tráfico de pessoas para fins de remoção de órgãos, 

mas o que ficou mais conhecido no Brasil é o caso de Pernambuco que ocorreu em meados dos 

anos 2000.43 

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) deslocou-se até a cidade de Recife a fim de 

investigar os casos de tráfico de seres humanos para remoção de rins, em uma investigação que 

foi denominada pela Polícia Federal de “Operação Bisturi”.44 

Um ex-major do Exército israelense se deslocava até a periferia de Recife, Pernambuco, 

e oferecia dinheiro para os habitantes em troca de um rim.45 Cada doador recebia em média de 

6 a 10 mil dólares, o que equivale, hoje, a aproximadamente 24 mil reais a 40 mil reais. As 

pessoas que aceitavam passar por esse procedimento eram levadas para a África do Sul, lugar 

onde aconteciam os transplantes, e todas as despesas da viagem eram custeadas pelo 

criminoso.46 

Os doadores que iam para a África do Sul realizar o transplante permaneciam no hospital 

o tempo mínimo para uma boa recuperação, razão pela qual posteriormente tinham diversos 

problemas de saúde. Mas o pior é que, assim que chegavam no Brasil, essas pessoas se tornavam 

novos “captadores” de doadores de órgãos47, tudo em razão do dinheiro. A cada novo doador 

encontrado, recebiam aproximadamente 1.000 dólares.  

Sarcasticamente, foi apontado como líder do esquema criminoso um ex-major do 

Exército israelense, que informou ainda que o governo de Israel tinha conhecimento do tráfico 

de órgãos. O Ministério Público Federal denunciou 28 pessoas pelo crime, dentre elas, uma 

advogada, um capitão da Polícia Militar e médicos.48 Ironicamente, quem deveria cuidar da 

saúde e segurança da sociedade é quem estava envolvido nesse crime tão desumano. 

Estima-se que a organização criminosa realizou a comercialização de 30 órgãos, girando 

torno de 4,5 milhões de dólares, o que perfaz, hoje, o montante de 18 milhões de reais.49 

Ao total, no Brasil, foram presas 12 pessoas, consideradas as aliciadoras dos doadores. 

Na África do Sul, 20 pessoas, dentre elas médicos e enfermeiros, que realizavam os 

procedimentos cirúrgicos, e, em Israel, duas pessoas foram presas por fraudarem o sistema de 

                                                           
43 RIBEIRO, P. P. Comissão Parlamentar de Inquérito... op. cit., loc. cit. 
44 Ibidem. 
45 Ver BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. TRÁFICO DE PESSOAS – Recife. 2009. Disponível em 

<https://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-

pessoas/publicacoes/anexos/2008pesquisa_pernambuco.pdf>. Acesso em 10/09/2019. 
46 Ver G1 notícias. Israelense acusado de tráfico de órgãos volta ao Recife com a PF. 2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/08/israelense-acusado-de-trafico-de-orgaos-volta-ao-recife-com-

pf.html>. Acesso em 09/09/19. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem. 
49 RIBEIRO, P. P. Comissão Parlamentar de Inquérito... op. cit., loc. cit. 
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saúde do país. Ao final, o líder da operação recebeu uma pena de oito  anos e nove  meses de 

reclusão.50  

Como vimos, o crime de tráfico de órgãos não é tão incomum quanto pensamos, o caso 

de Pernambuco, denominado de “Operação Bisturi”, foi o mais conhecido, mas não foi o 

único.51 

 

 

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

Talvez, um dos maiores problemas do tráfico de órgãos e do tráfico de pessoas seja a 

descrença, porque a sociedade se recusa a acreditar que o ser humano está sendo comercializado 

no mercado, da mesma forma com que se faz com os animais, os objetos, dentre outras coisas.52 

É ruim viver com um rim a menos. Pior ainda é morrer pela falta do transplante. Se um 

lado quer o rim e tem o dinheiro, e o outro quer o dinheiro e está disposto a ficar sem o rim, 

deixe-se que se ajudem.53 Os pontos são controvertidos, alguns juristas e parte da população 

acreditam ser uma saída para o fim do tráfico de órgãos a legalização da comercialização. Já, 

para outros, a legalização traria mais problemas ainda para a sociedade, para a qual, 

infelizmente, o dinheiro vem sempre em primeiro lugar.  

O mundo não está preparado para tal legalização, o dinheiro ainda está muito acima da 

vida para grande parte da população, e é necessário desconstruir essa ideia e esses costumes 

para só depois se tratar do referido assunto. 

Para Mello, precisamos enfrentar os dilemas trazidos pelo transplante de órgãos, 

buscando aprimorar as técnicas e incentivar cada vez mais essa prática de solidariedade.54 Para 

Berlinguer e Garrafa, os pontos de partida para se enfrentar esse comércio de órgãos estão 

ligados à repugnância e esperança.55 Repugnância em relação à compra e venda de partes do 

corpo humano, ou até mesmo dele como um todo, e esperança de ninguém nunca precisar partir 

para o mercado negro vendendo partes do seu corpo por questões de sobrevivência.  

                                                           
50 G1 notícias. Israelense acusado de tráfico de órgãos volta ao Recife com a PF. op. cit., loc. cit. 
51 BRASIL. Secretaria Nacional de Justiça. TRÁFICO DE PESSOAS – Recife. op. cit., loc. cit. 
52 LUDEMIR, J. Rim por Rim. Uma reportagem sobre o tráfico de órgãos. op. cit., loc. cit. 
53 FONSECA, J. P. O livre comércio de órgãos salvaria inúmeras vidas. op. cit., loc. cit. 
54 MELLO, L. Um mercado lícito de órgãos? op. cit., loc. cit. 
55 BERLINGUER, G.; GARRAFA, V. Mercado Humano. op. cit., loc. cit. 
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Nesse mesmo viés, não podemos deixar a repugnância afetar o ato de doar um órgão ao 

nosso semelhante, sem receber valor algum em troca, isto é solidariedade com o próximo e deve 

ser mantido para não perdermos a fé na humanidade. A vida é o maior bem jurídico de qualquer 

pessoa, está acima da liberdade, integridade e qualquer outro bem jurídico existente, não se 

pode deixá-la de lado nem mesmo nos casos de extrema miséria.  

Umas das medidas mais eficazes é a conscientização das pessoas de que esse crime é 

real e não está somente na ficção, influenciando-as na prática da doação de órgãos, com a pessoa 

deixando sempre claro para sua família que esta é a sua vontade. Com isso, certamente a 

demanda diminuirá e a oferta será suficiente para acabar com o crime de tráfico de órgãos, ou 

ao menos tornará menor grande parte das estatísticas. 
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