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Resumo: Os Transplantes são regidos pela Lei 9.434/97, onde vedam a comercialização de 

órgãos, tendo em vista que é um procedimento totalmente ilegal. O tema analisa a correlação do 

Transplantes de órgãos fazendo relação ao Tráfico de Órgãos, que se apodera de classes mais 

prejudicadas, tendo como um objetivo final falar de uma criança que foi vítima em Poços de 

Caldas/MG. A metodologia aplicada a este trabalho é totalmente bibliográfica, com normas 

legais, notícias e artigos pela internet. A pesquisa é de método básico e abordagem qualitativa.  
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Caso Pavesi. 

 

Abstract: Transplants are governed by Law 9,434/97, which prohibits the sale of organs, 

considering that it is a totally illegal procedure. The theme analyzes the correlation of Organ 

Transplantation in relation to Organ Trafficking, which takes over the most disadvantaged 

classes, with the ultimate goal of talking about a child who was a victim in Poços de 

Caldas/MG. The methodology applied to this work is completely bibliographical, with legal 

norms, news and articles on the internet. The research has a basic method and a qualitative 

approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

               O presente trabalho é uma proposta de estudos que versa sobre o tráfico de 

órgãos e a Lei de Transplantes nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997. 

 O Brasil se destaca quanto ao tema transplante de órgãos, pois se encontra em 

segundo lugar quanto ao país que mais realiza transplantes de órgãos no mundo, mesmo 

com a escassez de recursos. O Tráfico de Órgãos acabou sendo um dos comércios mais 

ricos da atualidade e, enquanto isso, a sociedade falha muito na garantia de vida do 

cidadão. É nesse momento, que o mercado clandestino encontra a fraqueza no sujeito 

pobre e miserável que não tem recursos e acaba por  disponibilizar a vender seus órgãos 

em troca de dinheiro para quitar suas dívidas. 

Desta forma, o presente trabalho pretende analisar, de modo geral, a Lei de 

transplantes nº 9.434/97 e a sua relação com o crime de Tráfico de Órgãos que é um 

crime silencioso, cruel e desumano, que continua crescendo e é uma das atividades mais 

lucrativas do mundo. 



O presente artigo encontra-se dividido em nove sessões onde ele inicia logo nas 

primeiras divisões tendo o intuito de esclarecer o conceito dos transplantes de órgãos e 

informa ao leitor o conhecimento do primeiro transplante cardíaco da história. Em 

seguida, apresenta as estatísticas dos transplantes no mundo de acordo com a atualidade, 

frente a Covid-19, visto que, pessoas que estão na fila de espera de rins, podem acabar 

aguardando mais tempo por conta da pandemia.  

Explicou-se a diferença do Transplante Inter Vivos e Post Mortem. Também 

foram destacados os princípios constitucionais que protegem as doações de órgãos, 

dado que, todo indivíduo tem o direito de escolha e nada pode ferir a dignidade humana. 

Apresentou-se a impossibilidade da legalização do comércio de órgãos, visto que, muito 

se é trabalhado para combater este crime silencioso e mesmo assim diversas pessoas 

ainda se rendem a essa prática ilícita, a fim de burlar a lista de espera. Abordou-se o 

conceito do crime de Tráfico de Órgãos, e a importância da presença da mídia de 

mostrar o pensamento contrário a essa prática ilícita.   

De acordo com a legislação brasileira, conceituou com explicação clara a Lei nº 

9.434, de 4 de fevereiro de 1997 e ainda, a tipificação penal, também abordou o 

combate ao crime do tráfico de órgãos, mencionando as investigações da CPI e a 

Operação Bisturi.  

Finalizando, a última sessão apresentou o caso nacional do garoto Pavesi, um 

menino de 10 anos, vítima do crime de homicídio por quatro médicos, em Poços de 

Caldas, Minas Gerais, em abril de 2000, tendo a decisão transitada em julgado somente 

em janeiro de 2021.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 O TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

             Comenta-se que a medicina evoluiu com uma grandeza absurda de uns séculos 

para cá. E analisando através dos avanços da tecnologia, com os estudos tecnológicos e 

também dos científicos provocados pela natureza humana que evoluem dia após dia, 

não se pode desconsiderar que as doenças do passado que foram taxadas de 

"incuráveis", hoje em dia, podemos tratá-las com mais facilidade, tendo o benefício de 

encontrar a medicação na farmácia, devido as diversas técnicas desenvolvidas com os 

benefícios e as atualizações da sociedade. 



De acordo com o advogado, e na época Mestrando Góes1 (2011, p. 2):  

Com o avanço da técnica dos Transplantes de Órgãos aconteceu uma 

revolução na Medicina no que se refere a cirurgia com o conseqüente 

conflito entre os interesses coletivos no "progresso da ciência médica 

(a experimentação humana - como passagem obrigatória), ao preço, 

porém, do sacrifício de outros, da mutilação e retirada de órgãos: 

utilizando-se o corpo humano, vivo ou cadáver" (SANTOS,1992,127), 

acrescentando o interesse individual em  companhia com a dignidade 

da pessoa humana, no que diria ao respeito à vida, integridade física, 

quando se trata de exigência do direito de liberdade de disposição do 

próprio corpo.  

 

O Mestre Santos2 (2016, p. 20) destaca na publicação em revista sobre a matéria 

da transplantação de órgãos e tecidos congêneres e registra que ela é protegida pela 

legislação: 

No Brasil, a matéria da transplantação de órgãos e tecidos e 

congêneres recebe guarida a partir da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu Art. 199, §4º, e regulada por 

legislação especial, Lei nº 9.434/97, de 4 de fevereiro de 1997. 

 

Há registros históricos de que o primeiro transplante de coração em seres 

humanos, foi realizado pelo cirurgião e professor sul-africano, Christiaan Barnard, no 

ano de 1967, tendo sobrevivido por 18 dias e morrido por rejeição a transplantação. 

Menciona-se, por exemplo, que o paciente Louis Waskansky, de 53 anos, foi o primeiro 

paciente que participou de uma experiência de transplante de coração recebendo órgão 

de um estranho. O transplante realizado pelo médico cirurgião e sua equipe teve 

durabilidade de 5 horas, e o órgão transplantado foi de uma jovem de 25 anos que 

faleceu em um acidente.3 

O Brasil, por duas vezes no ano de 1967, por pouco não foi o pioneiro no transplante 

cardíaco de órgãos. Mas, o Conselho do Hospital das Clínicas da USP impediu a 

primeira cirurgia e para a segunda não foram encontrados doadores compatíveis com o 

paciente que havia infartado. Somente no dia 26 de maio de 1968, realizou-se o 

                                                           
1 GÓES, W. P. da. Transplante e Comercialização de Órgãos: limites à disponibilidade do corpo 
humano. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ANÁLISE CRÍTICA DO DIREITO, 1, 2011, 
Paraná. Anais... Paraná: UENP, 2011. Disponível em:  
http://eventos.uenp.edu.br/sid/publicacao/artigos/31.pdf. Acesso em: 10 jan. 2021. 
2 SANTOS, A. B. E. Os Direitos de Personalidade e os Limites à Intervenção ao Próprio Corpo. 
Revista Jurídica Luso-Brasileira, Lisboa, ano 2, nº 3, 2016. Disponível em: 
https://www.cidp.pt/revistas/rjlb/2016/3/2016_03_0001_0036.pdf. Acesso em 05 jan. 2021. 
3 ALTMAN, Max. Hoje na História: 1967 – realizado o primeiro transplante de coração. Opera 
Mundi. São Paulo: 03 de dezembro de 2009. Disponível em: 
https://operamundi.uol.com.br/historia/2147/hoje-na-historia-1967-realizado-o-primeiro-
transplante-de-coracao. Acesso em: 20 abr. 2021. 

https://operamundi.uol.com.br/historia/2147/hoje-na-historia-1967-realizado-o-primeiro-transplante-de-coracao
https://operamundi.uol.com.br/historia/2147/hoje-na-historia-1967-realizado-o-primeiro-transplante-de-coracao


primeiro transplante cardíaco no Brasil, de um doador que foi vítima de atropelamento. 

Depois de uma longa espera, até ter certeza de que o cérebro do doador não estivesse 

apresentando mais sinais de atividade.Sendo assim, a equipe trabalhou para salvar uma 

vida. A operação recebeu muitas críticas, mesmo o paciente tendo resistido 28 dias e a 

repercussão a respeito foi totalmente favorável a equipe médica.4  

 

2.1.1 Conceito de Transplante de órgãos 

 

Entende-se como conceito de Transplante de Órgãos: um procedimento de 

remoção de órgãos, tecidos ou parte de corpo humano, para utilizar de forma terapêutica 

ou para fins de tratamento, a outros indivíduos da mesma espécie humana. Afirma-se 

também que, o termo transplante é uma ação de transferir um órgão de um indivíduo a 

outro com a finalidade de adaptação no mesmo indivíduo ou em pessoa diferente. 

(CATÃO, 2004)5 

O coordenador geral, das Diretrizes Básicas de Captação e Retirada de Órgãos e 

Tecidos, Pereira6 (2009, p. 17) afirma: 

Atualmente o transplante de órgãos e tecidos é alternativa terapêutica 

segura e eficaz no tratamento de diversas doenças, determinando 

melhoria na qualidade e na perspectiva de vida. 

Possibilitado pelo aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas, 

desenvolvimento de imunossupressores e compreensão imunológica 

da compatibilidade e rejeição, o transplante de órgãos e tecidos deixou 

de ser um tratamento experimental e passou a figurar como 

procedimento extremamente eficaz no controle das insuficiências 

terminais de alguns órgãos e falência de alguns tecidos. 

 

Há de se cuidar para não confundir o transplante com o enxerto e com o 

implante, tendo em vista serem procedimentos diferentes com objetivos diversos. Veja-

se a definição trazida por Catão7 (2004, p. 200) para o enxerto: 

Os transplantes, também chamados de enxertos vitais diferenciam-se 

dos enxertos propriamente ditos, pois estes últimos devem ser 

compreendidos como uma secção de uma porção do organismo, 

próprio ou alheio, para instalação no próprio ou organismo alheio, 

com fins estéticos e terapêuticos, sem exercício de função 

                                                           
4 STOLF, N. A. G.; BRAILE, D. M. Euryclides de Jesus Zerbini: uma biografia. Revista Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular, São José do Rio Preto, 1, 27, jan./mar. 2012. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-76382012000100020. Acesso 
em: 14 jan. 2021. 
5CATÃO, 2004.  
6PEREIRA, W. A. Diretrizes Básicas para Captação e Retirada de Múltiplos Órgãos e Tecidos 
da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. São Paulo: ABTO, 2009. 
7 CATÃO, 2004, p. 200. 



autônoma.[...] 

 

         Desta forma, tem-se como entendimento que os transplantes são enxertos vitais, 

sendo diferenciado dos enxertos propriamente ditos e, que atualmente o transplante de 

órgãos vem sendo a maneira mais precisa, segura e eficaz para combater o tratamento 

de inúmeras doenças, determinando a melhoria e a qualidade de vida de vários pacientes 

que tinham dificuldade de combater uma doença e melhorar seu sistema imunológico. 

 

2.2 TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS INTER VIVOS E POST MORTEM 

 

Os órgãos e tecidos que são transplantados podem ter a originalidade tanto de 

pessoas vivas que querem doar por livre e espontânea vontade, sem lucro, o seu órgão 

duplo ou o órgão que tem o poder regenerativo no corpo humano para um paciente 

doente de forma altruísta, conforme autorizado pelo artigo 13, parágrafo único, do 

Código Civil Brasileiro e artigo 9º da Lei. nº 9.434 (BRASIL, 1997)8, como também vir 

de doadores que tenham tido morte encefálica comprovada, sendo somente necessária a 

autorização do cônjuge ou parente mais próximo, conforme determina o artigo 4ª da Lei 

º 9.434(BRASIL, 1997). 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 no artigo 199, §4º, de forma 

genérica é autorizado as condições de remoção de órgão com a finalidade de 

transplantar, sendo vedada a pratica da comercialização.: 

Art. 199. [...] 

§4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a 

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de 

transplantes, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado 

todo tipo de comercialização. 

         

             Segundo o Mestre e Doutor em Direito Meireles9 (2008, p. 05), cita em seu 

livro sobre a remoção de órgãos post mortem de tecidos ou partes do corpo humano para 

transplantes a fins de tratamento, que para ser comprovada a morte encefálica do 

paciente, é necessário a presença de dois médicos que não façam parte da equipe de 

                                                           
8 BRASIL. Lei nº 9.434, de 04 de fevereiro de 1997. Dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos 
e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. 
Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9434.htm#:~:text=L9434&text=LEI%20N%C2%BA%20
9.434%2C%20DE%204%20DE%20FEVEREIRO%20DE%201997.&text=Disp%C3%B5e%20so
bre%20a%20remo%C3%A7%C3%A3o%20de,tratamento%20e%20d%C3%A1%20outras%20p
rovid%C3%AAncias.&text=Art. Acesso em 27 abr. 2021. 
9 MEIRELES, E. Morte Encefálica e Transplante de Órgãos. Salvador: [s.n.], 2008. 



transplantes, para poder investigar e dar o diagnóstico do paciente, de acordo com os 

critérios do Conselho Federal de Medicina, em seu artigo 3º da Lei 9.434 (BRASIL, 

1997): 

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. 3º da Lei n. 

9.434/97). Tem-se, então, aqui, o requisito básico para a retirada post 

mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano: a morte 

encefálica. 

                      

                  A respeito do transplante de órgãos post mortem, discute-se a questão da 

manifestação de vontade do paciente em vida de doar seus órgãos, porque em vida se 

possui liberdade de escolha sobre o corpo e pensa-se que essa vontade será cumprida 

após a morte, mas de acordo com a legislação, depois o direito de escolha recairá 

totalmente à família do falecido. 

Quando se fala de transplante de órgãos post mortem, pode-se dizer que é de 

suma importância o posicionamento do hospital e a sua organização por trás disso. Pois, 

no momento do falecimento do paciente é indispensável que a direção e a equipe do 

hospital notifique imediatamente a família para que esteja ciente da ausência de 

existência de pessoa natural devido ao falecimento. O hospital, de acordo com as 

normas e de acordo com a legislação, tem o direito de solicitar a família do de cujus, 

que perde o direito de personalidade a partir do seu falecimento e somente os seus 

parentes são obtentores do direito de autorização do transplante de órgãos. 

O Código Civil10(BRASIL, 2002) no art. 14, determina a manifestação expressa 

do doador em vida, em seus direitos de personalidade: “É válida, com objetivo 

científico, ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, 

para depois da morte”. 

Mas de acordo com a aplicação da Lei 9.434 (BRASIL, 1997) no artigo 4º, depois da 

morte do paciente, por mais que tenha declarado em vida a vontade de doar seus órgãos, 

a decisão recai totalmente para os familiares:  

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 

                                                           
10BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm#:~:text=o%20quarto%20gr
au.-,Art.,ou%20contrariar%20os%20bons%20costumes. Acesso em 27 abr. 2021. 



linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, 

firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à 

verificação da morte.  

 

No que tange ao Transplante de Órgãos Inter Vivos, pode se dizer que a 

legislação só autoriza a doação de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano vivo com 

a finalidade de transplantes ou para fins terapêuticos.  

Ainda convém lembrar que, a doação de órgãos em vida só é permitida quando 

se tratar de órgãos duplos, ou de partes de órgãos que possam se regenerar, tecidos ou 

partes do corpo do doador que não o impeçam de continuar vivendo tranquilamente. 

Contudo, a autorização deve ser expressa, por escrito e por pessoa totalmente 

capaz, com testemunhas sob o procedimento que irá ocorrer, sendo especificado o 

tecido, órgão ou parte do corpo humano que será doado ao receptor. (Meireles, 2008)11 

Pode-se dizer que na doação de transplantes Inter Vivos será ato exclusivo do 

doador que realizará procedimento de transplante de órgão, tecido ou parte do órgão do 

corpo humano, doando ao receptor, mas desde que, essa ação não traga riscos à sua 

saúde, integridade física ou mental.  

 

2.3 ESTATÍSTICAS DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS 

 

               O Brasil possui o maior sistema de transplantes de órgãos público do mundo, 

mesmo com a escassez de doadores, diante da fila de espera maior do que a de doadores 

disponíveis e os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).Além disso, não menos 

importante, destaca-se o quão fundamental esse procedimento exige a atenção e 

entendimento de toda a equipe médica, sem deixar de mencionar que a assistência do 

Hospital é crucial para o sucesso do transplante, pois é nessa Instituição Pública que o 

paciente se instala com a pretensão de sair com a cura.  

Coelho e Bonella12 (2019) destacam que: 

Com 206 milhões de habitantes, em 2017 o Brasil realizou 8.642 

transplantes, sendo 380 de coração, 2.109 de fígado, 112 de pâncreas, 

112 de pulmão e 5.929 de rim. Somam-se a esse total mais 15.242 

transplantes de córnea. No final daquele ano, 32.402 pacientes 

aguardavam na fila de espera por órgãos: 21.059 por rim, 1.101 por 

                                                           
11 MEIRELES, Op. Cit. 
12 COELHO, G. H. de F.; BONELLA, A. E. Doação de Órgãos e Tecidos Humanos:  a 
transplantação na Espanha e no Brasil. Revista Bioética, Brasília, DF, 27, n. 3, 26 set. 2019. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-
80422019000300419. Acesso em: 02 fev. 2021. 



fígado, 255 por coração, 180 por pulmão, 30 por pâncreas, 511 por 

pâncreas e rim, e 9.266 por córnea. Além disso, havia mais 1.039 

pacientes pediátricos ativos em lista de espera. 

Durante 2017, 10.565 pessoas ingressaram na lista de espera, ao passo 

que 1.180 pacientes, sendo 4 pediátricos, morreram enquanto 

aguardavam por um órgão. Embora córnea, rim, fígado, coração e 

pulmão, somados, contabilizem 23.772 transplantes realizados 

naquele ano, a necessidade estimada era de 39.362 órgãos, o que 

representa déficit de 15.590 órgãos, apenas em 2017.  
 

              Com experiência em gestão na rede pública, o médico Danilo Stanzani, ex-

secretário de Saúde de São José dos Campos (SP) e atual diretor da Santa Casa da 

cidade, avalia que, entre os fatores para a redução, está a queda nas mortes por traumas 

— observada, principalmente, em períodos com maiores restrições na circulação de 

pessoas. 

“O Brasil vinha caminhando bem no transplante de órgãos e a 

pandemia atrapalhou essa evolução. Da pandemia, vai sair muito 

paciente necessitando de transplante de rim, por exemplo. Vamos ter 

que fortalecer as campanhas de conscientização e resgatar esse tempo 

perdido. O transplante é muito importante para ajudar a salvar vidas”, 

afirma. (Corrá, 2021)13 

 

Levando em consideração o que foi mencionado, destaca-se que a pandemia não 

paralisou o transplante de órgãos, mas afetou totalmente o fluxo que se seguia com os 

atendimentos. E, para assegurar que os pacientes teriam seus órgãos e os médicos e suas 

equipes poderiam realizar suas cirurgias, medidas de segurança foram totalmente 

reforçadas. 

 

2.4 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM AS DOAÇÕES DE 

ÓRGÃOS NO BRASIL 

2.4.1 Da Inviolabilidade do Direito à Vida e da Dignidade da Pessoa Humana 

 

Entende-se como conceito de vida humana, uma ideia de existência. Quando um 

indivíduo nasce, começa a fazer parte da sociedade, ele automaticamente possui o 

direito à vida, por exemplo, de ter racionalidade, capacidade de pensar e explicação por 

sua existência. 

                                                           
13 CORRÁ, D. Número de Transplantes Feitos pelo SUS em 2020 foi o Menor em Oito Anos. 
CNN Brasil. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/03/08/numero-de-
transplantes-feitos-pelo-sus-em-2020-foi-o-menor-em-oito-anos. Acesso em: 10 mar. 2021. 



Catão14 (2004) conceitua o direito à vida e reforça sobre o conteúdo quando 

analisa dizendo que, este princípio está inserido nos princípios da personalidade da 

ordem física e ainda informa que ele ocupa uma posição de máxima importância na 

esfera jurídica. Acrescenta-se que é um direito que tem todas as características de 

direitos de personalidade e ele também se destaca dos demais com o aspecto da 

indisponibilidade, porque se qualifica no direito à vida e não sobre à vida.  

            Diante do exposto, o direito à vida ao lado do princípio da dignidade da pessoa 

humana é um elemento que se faz necessário na vida de qualquer indivíduo, pois é 

decisivo e indispensável em toda etapa da existência do ser humano. Além do mais, o 

transplante de órgãos, que é um procedimento que visa salvar vidas e ainda oferece 

melhor estilo de vida ao paciente que estava com sua saúde debilitada, utilizando órgãos 

e podendo ser analisado com um direito humano fundamental.  

               A dignidade da pessoa humana está elencada no inciso III, do artigo 1º da 

Constituição Federal15como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

preceitua que:“ A República Federativa do Brasil é formada pela unidade indissolúvel 

de todos os Estados e Municípios e do Distrito Federal, e é construída em Estado 

democrático de direito como o fundamento da dignidade da pessoa humana.” 

           O Mestrando Carneiro e o Doutor Rampazzo16 (p. 05) afirmam:  

A dignidade da pessoa é vista como um super princípio, vetor que 

deve conduzir à interpretação e aplicabilidade de todos os direitos 

fundamentais. É um valor essencial para a existência e eficácia de um 

ordenamento jurídico que consagra e busca a concretização de direitos 

humanos, para a construção e solidificação de uma sociedade plural, 

livre, justa e solidária.  

 

Pelas observações dos aspectos analisados acima é identificado que o princípio 

da vida e da dignidade da pessoa humana são direitos totalmente constitucionalizados, 

que também são preservados na vida do ser humano e que precisam ser cultivados para 

assegurar os direitos de todos os indivíduos a partir do momento em que são 

considerados cidadãos de plenos exercícios de direitos. 

 

                                                           
14 CATÃO, Op. Cit., 2004. 
15 BRASIL. Constituição Federal (1988), 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21 jan. 2021. 
16 CARNEIRO, L. da S.; RAMPAZZO, L. A Vida Boa e o Biodireito:  algumas considerações 
sobre o direito de nascer com dignidade. [s.l.] [s.n.] [s.d.]. Disponível em: 
http://www.lo.unisal.br/direito/semidi2014/publicacoes/livro2/Leandro%20da%20Silva%20Carne
iro%20e%20Lino%20Rampazzo.pdf. Acesso em: 21 jan. 2021. 



2.5 LISTA DE ESPERA À LUZ DO PRINCÍPIO DA BIOÉTICA  

 

A classe da medicina vem se atualizando e construindo uma coleção de regras 

que norteiam o exercício do poder de suas profissões. Hoje em dia, o código de ética 

médica é caracterizado por aspectos morais e administrativos e são preparados pelo 

Conselho Federal de Medicina, de acordo com o artigo 5º da Lei 3.26817 (BRASIL, 

1957).   

Victorino e Ventura18 (2016, p. 07) esclarecem que ocorreram vários avanços na 

tecnologia e acrescentam que,algumas leis específicas, neste momento, têm regulado 

pontos seja para permitir, proteger ou proibir qualquer influência que vá envolver a 

inviolabilidade do corpo humano:   

Diante de inúmeros avanços biotecnológicos, algumas leis específicas 

têm regulado essas questões, quer para permitir, proteger ou proibir 

quaisquer manipulações que envolvam a inviolabilidade do corpo 

humano, a exemplo da Lei nº 9.434/97 que regulamenta o transplante 

de órgãos e partes do corpo humano, com fins terapêuticos e 

científicos. [...] 
 

O princípio da bioética subdivide-se em princípios que são básicos, norteadores 

e que tem a finalidade de buscar a solução na vida do ser humano como problemas 

éticos e morais ao longo de algum processo, exemplo de algum destes, está o Princípio 

da Autonomia e o Princípio da Justiça. 

           Catão19 (2004, p.41) explica o Princípio da Autonomia, dizendo:  

O Princípio da Autonomia é aquele segundo o qual o médico 

deve respeitar a vontade do paciente ou de seu representante 

legal, bem como os valores morais e crenças, por conseguinte, 

este princípio, que emerge da relação médico-paciente, é 

também denominado princípio do respeito às pessoas, exigindo 

que aceitemos que elas se autogovernem, de modo autônomo, 

quer na sua escolha, quer nos seus atos. Ademais, o princípio da 

autonomia reconhece, até certo limite, o domínio do paciente 

sobre a própria vida e o respeito à sua integridade. 

              

         E soma conhecimento ao afirmar (2004, p.43):  
É o Princípio da Justiça que demanda equidade na repartição de bens e 

benefícios no que tange ao exercício da Medicina ou área da saúde. 

                                                           
17 BRASIL. Lei nº 3.286, de 30 de setembro de 1957. Dispõe sobre os Conselhos de Medicina, 
e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3268.htm. 
Acesso em: 15 abr. 2021. 
18 VICTORINO, J. P.; VENTURA, C. A. A. Bioética e Biodireito: da doação ao transplante de 
órgãos.BrazilianJournalofForensicSciencies, Medical Law andBioethics, Ribeirão Preto, 6, n. 1. 
Disponível em:  http://dx.doi.org/10.17063/bjfs6(1)y201672. Acesso em 12 fev. 2021. 
19 CATÃO, Op. Cit., p. 41. 
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Portanto, esse princípio obriga a garantir a distribuição justa, 

equitativa e universal dos benefícios dos serviços de saúde. [...] O 

poder de decisão médica deve aliar-se à justiça. É o que ocorre quando 

há conflitos entre a responsabilidade médica e a autonomia do 

paciente, ou de sua família visando à proteção da vida (por exemplo, 

em casos de transfusão de sangue indispensável para pessoa que faça 

parte da Testemunha de Jeová).  

 

          Considerando o que foi analisado acima, referente à lista de espera e fazendo uma 

comparação com o princípio da bioética, a Lei de Transplantes nº 9.434/97 adotou o 

método de lista única de receptores, mesmo que a demanda de vagas seja maior que a 

oferta. Tendo em vista esses aspectos observados, identifica-se o critério adotado pela 

legislação como princípio da justiça, pois ele pede a igualdade de distribuição de verbas, 

saúde, pesquisa, e também traz o conceito de equidade. 

          O que pode ser considerado sensível, nesta ocasião, e levar a uma breve reflexão, 

por exemplo, é a situação do paciente que tem a necessidade de fazer a cirurgia com 

máxima urgência e precisa do órgão com emergência, mas é expressamente proibido 

ultrapassar a vez desse paciente, visto que, existe outro com graves necessidades. O 

Judiciário não pode cometer injustiças infringindo o princípio da igualdade, de acordo 

com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu art. 5º, que diz que todos são 

iguais de acordo com a lei. 

 

2.6 DA IMPOSSIBILIDADE DE LEGALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE ÓRGÃOS E 

TECIDOS  

 

Por mais que muito se trabalhe contra o comércio ilegal de órgãos, devido as 

questões sociais e econômicas, a fila para o transplante de órgãos continua sendo muito 

maior do que a demanda. Hoje em dia, existem muitas campanhas, propagandas, 

estimulações para que o ser humano ajude e seja voluntário a esta ideia, mas a conquista 

de doadores post mortem ainda continua fraca relativa a quantidade de pessoas na fila de 

espera de transplantes de órgãos.  

O mercado ilegal da venda de órgãos é uma prática totalmente ilegal, visto que, 

toda doação de órgãos, tecidos ou parte do corpo humano afim de obter lucros é taxada 

como antiética, imoral, desumana e ainda é inaceitável por vários conselhos médicos e, 

isso não altera o crescimento acelerado desta prática. 20 

                                                           
20 GÓES, Op. Cit., p. 06. 



Góes21 acrescenta conhecimento sobre a impossibilidade da legalização de 

órgãos e tecidos, quando informa que isso acontece em países que a população possui 

condições precárias e o desenvolvimento social do país não é adequado, portanto 

acabam se prestando ao papel de procurar a prática ilegal do mercado de órgãos 

humanos: 

A possível mercantilização oculta de órgãos, de acordo com os 

relatos,ocorre principalmente em países em que a população possui 

condições econômicas e sociais que não proporcionam o 

desenvolvimento humano adequado, isto é, sem o oferecimento de 

educação, saúde, trabalho etc., o que colabora para a manutenção de 

negócios escusos envolvendo órgãos humanos.  

 

           Mesmo com o número de cirurgias que são elevados, ainda assim não se 

aproxima da demanda, pois a fila de espera é muito maior. O ser humano quando entra 

na fila de espera para o transplante de órgãos em estado grave, só tem o objetivo de 

viver sua vida com dignidade. Porém, o que se observa pelos registros das filas de 

transplantes de órgãos é que as pessoas ingressam com a finalidade de conseguir um 

órgão e ter sua saúde de volta, mas muitas não conseguem, pois morrem antes da 

cirurgia. 

 

2.7ANÁLISE GERAL DA LEGISLAÇÃO CORRELATA AO CRIME DE TRÁFICO 

DE ÓRGÃOS 

2.7.1 Conceito de Tráfico de Órgãos  

 

A palavra tráfico significa: “Ação de traficar, de comprar, comercializar, 

negociar.Operação comercial; comércio, negócio. Comércio ilegal e clandestino: tráfico 

de drogas.”(DICIO, 2021)22 

De acordo com Aldá e Brito23 (2019) analisam o crime de tráfico de órgãos 

como sendo um crime complexo, mantendo uma interdependência entre as empresas 

com fins lucrativos em comum: 

Considerando que o tráfico de órgãos é um crime complexo e exige 

uma rede cooperação ilegal, não apenas a Lei 9.394/97 deve ser 

                                                           
21Ibid, p. 07. 
22 DICIO. Dicionário Online de Português, definições e significados de mais de 400 mil 
palavras. [s.l.]. Disponível em: https://www.dicio.com.br/trafico/. Acesso em: 30 abr. 2021. 
23 ALDÁ, L. C. F.; BRITO, E. A. de. Tráfico de Órgãos Humanos: um mercado negro em 
expansão. Revista Âmbito Jurídico, São Paulo, 2019. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-186/trafico-de-orgaos-humanos-um-mercado-
negro-em-expansao/. Acesso em: 22 jan. 2021. 



lembrada aqui. Retirar órgãos post mortem ilegalmente é uma violação 

do corpo e um desrespeito à dignidade e a vida. Retirar órgãos inter 

vivos oferecendo dinheiro a pessoas em situação de pobreza ou 

mesmo sequestrando pessoas “insignificantes”, pobres e 

desamparados para retirar órgãos, é um desrespeito a dignidade 

humana, é uma violação a sua vida, seu corpo suas crenças, 

personalidade e tudo que a define. Pior do que um ato criminoso, é 

também um reflexo das extremas situações de vulnerabilidade social 

em que um ser humano se encontra a ponto de vender um órgão seu 

em troca de algum dinheiro para sobreviver, este é um reflexo da falha 

da sociedade em garantir igualdade e dignidade. Os bens jurídicos 

mais valiosos como a vida, liberdade, propriedade, casamento, 

incluindo a família, honra, saúde, enfim, todos estes valores são 

muitos valiosos e importantes para a sociedade.  

 

Por fim, o Tráfico de Órgãos é uma máfia que rege coleta e venda de órgãos que não é 

legalizado pela legislação e isso abrange indivíduos de várias categorias, como por 

exemplo as dos doadores voluntários que podem estar vendendo seu órgão por 

condições precárias e a dos involuntários, no caso de um doador cadáver. 

 

2.7.2 A Lei nº 9.434/1997 

 

No Brasil, a comercialização de órgãos é vedada e está amparada pela Lei nº 

9.434, que trata sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, em vida 

ou post mortem para fins de transplantes e tratamentos e outras providências. 

O promotor de justiça Oliveira Júnior24 (2017) afirma que a lei que ampara o 

transplante de órgãos e cuida do serviço gratuito de tecido, órgãos e partes do corpo 

humano, em vida ou depois da morte tendo algumas edições, tendo em vista algumas 

necessidades das equipes médicas, em especial com os transplantes humanos que tem 

significado de vitória para a sociedade, proporcionando aos seres humanos melhores 

condições de saúde e vida. 

O decreto presidencial que levou o número 9.175/201, tem a regulamentação 

juntamente com a lei 9.434/97 e trouxe considerações importantes com a mudança do 

texto original.Tendo em vista dar maior agilidade e também garantir que os 

procedimentos fossem realizados com total sucesso. Já que o Brasil se encontra na 

posição dos países que mais operam transplantes de órgãos em seres humanos no 

mundo. 

                                                           
24 OLIVEIRA JÚNIOR, E. Q. de. Alterações na lei de doação de órgãos. Migalhas. Disponível 
em: https://www.migalhas.com.br/depeso/268101/alteracoes-na-lei-de-doacao-de-orgaos. 
Acesso em: 01 fev. 2021.  



Ressalta-se que, quando o assunto de transplante de órgãos faz-se presente, passa 

a impressão de que ocorre uma prática atentatória contra a própria pessoa e o seu corpo, 

abalando a sua identidade e dignidade humana, mas não corresponde a realidade em que 

se vive. Além disso, muitos indivíduos pensam que podem fazer doação em vida de 

seus órgãos após a morte, mas foi totalmente descartado a doação presumida, que era o 

ato de apresentar a vontade de doar seus órgãos post mortem em sua Carteira de 

Identidade Civil ou na Carteira Nacional de Habilitação, devidamente modificado pela 

Lei 10.21125 (BRASIL, 2001), como também determinava o Decreto anterior 

regulamentando a Lei de Doação de Órgãos.  

Essa Lei regulamenta para a realização do procedimento de qualquer transplante 

de enxertos de tecidos, órgãos ou parte de corpo humano em Fundação Hospitalar de 

Saúde gratuita, só devendo ser realizada por equipe médica devidamente preparada e 

autorizada pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde/SUS. 

 

2.7.3A Tipificação Penal da Lei nº 9.434/97 

 

A importância de definir a tipificação penal da Lei nº 9.434/97, se dá pelo 

motivo que o tráfico de órgãos segue pela forma inter vivo e post mortem, ou seja, o 

modo inter vivo o infrator remove o órgão do indivíduo durante uma cirurgia de forma 

consentida ou de forma desumana. E na forma post mortem, o ato é realizado depois da 

morte da vítima, logo, está sem poder de consentimento. Quando falamos de tipificação 

penal, temos a possibilidade de entender e definir o papel de cada indivíduo na prática e, 

ainda, verificar se a ação de cada um foi ilícita ou não. 

Caldeira26 (2014) destaca acerca do tema de tipificação penal da Lei nº 9.434/97, 

fazendo as esmiuçadas dos dispositivos legais abaixo, sabendo-se que são em poucos 

casos que as autoridades públicas conseguem descobrir ou até mesmo combater o crime 

de tráfico de órgãos, pois, são crimes muito bem organizados e funcionam onde a Lei 

não tem rigidez: 

                                                           
25 BRASIL. Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001. Altera dispositivos da Lei nº 9.434 [...] que 
“dispões sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de 
transplante e tratamento”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10211.htm#:~:text=LEI%20No%2010.211%2
C%20DE%2023%20DE%20MAR%C3%87O%20DE%202001.&text=Altera%20dispositivos%20
da%20Lei%20n,fins%20de%20transplante%20e%20tratamento%22.. Acesso em: 15 abr. 2021. 
26 CALDEIRA, G. G. Transplante de Órgãos de Tecido. Conteúdo Jurídico, 05 jul. 2014. 
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/40076/transplantes-de-
orgaos-de-tecidos. Acesso em: 21 jan. 2021.   



Nos dias de hoje, a Lei nº 9.434/97 de 4 de fevereiro de 1997 rege a 

retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, para fins de 

transplante e tratamento, vindo a introduzir no nosso ordenamento 

jurídico várias alterações, que por sua vez, geraram muitos debates.  

De acordo com a lei os infratores das normas que regem a doação de 

órgãos e tecidos e transplantes terão sanções penais e administrativas, 

além da responsabilidade civil por dano moral ou patrimonial.[...] 

 

              De acordo com Campos27 (2013) ao definir e analisar o crime de tráfico de 

órgãos, aponta o sujeito ativo e passivo da questão detalhadamente como se fosse um 

caso concreto afim de deixar o assunto mais didático: 

Para definir o sujeito ativo e passivo no crime em questão, tráfico de 

órgãos, e logo após o bem jurídico tutelado, tomemos como palavras 

basilares Zaffaroni e Pierangeli onde 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. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p. 

475) 

 

Desta forma, quando há a tipificação de um sujeito ativo ou passivo, pode ser 

qualquer pessoa, mas o sujeito ativo fica detalhado como uma pessoa só, que é o Autor 

da ação e o sujeito passivo podendo ser detalhado como duas pessoas, sendo a vítima. 

 

2.8 O COMBATE AO CRIME DE TRÁFICO DE ÓRGÃOS 

2.8.1 Formas Eficientes de Combate ao Crime de Tráfico de Órgãos 

 

A repórter Lessa em reportagem especial destaca acerca da operação Bisturi, que 

foi realizada no ano de 2004, no intuito de investigar o tráfico de órgãos envolvendo a 

África do Sul, Israel e o Brasil. Além da Policia Federal, a Câmara dos Deputados 

também estava junto das investigações da CPI e os líderes dessas quadrilhas eram ex-

policiais israelenses que tinham se unido com PM's e médicos de Pernambuco, a 

intenção dessa quadrilha era recrutar pessoas de baixa renda de Recife para que 

aceitassem vender o rim. O delegado Wilson Damásio Salles informou que, atualmente 

é diretor de um sistema penitenciário nacional e na época era superintendente da Polícia 

Federal em Pernambuco, a quadrilha estaria pagando um valor aproximado a vinte mil 

dólares por rim. (LESSA, [s.d.])28 

                                                           
27 CAMPOS, W. J. O Tráfico de Órgãos: breve análise da tutela ao bem jurídico. Conteúdo 
Jurídico, 25 de julho de 2013. Disponível em: 
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/36040/o-trafico-de-orgaos-breve-analise-
da-tutela-ao-bem-juridico. Acesso em: 15 jan. 2021. 
28 LESSA, Daniele. Especial Transplante 5 – Reelembre os trabalhos da CPI do Tráfico de 
Órgãos (07’46’’). Brasília, DF: Câmara dos Deputados, [s.d.]. Disponível em: 



Medeiros29 (2016, p. 07) analisa a aplicabilidade Declaração de Istambul no 

sistema jurídico brasileiro, gerando expectativa e aflições na sociedade, tendo em vista 

que a espera por órgãos é totalmente desesperadora diante da disponibilidade: 

O Brasil se tornou signatário da Declaração de Istambul, sobre Tráfico 

de Órgãos e Turismo de Transplante, por meio da Portaria nº 201, de 

07 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a remoção de órgãos, ossos 

e tecidos humanos para a finalidade de transplante no território 

nacional, em especial nos casos de turismo transplante, como os que 

aconteciam no caso de Pernambuco, prevendo uma cooperação 

internacional e estandartes de princípios internacionais para o combate 

do tráfico internacional de órgãos. 

 

Mesmo tornando-se signatário da Declaração de Istambul, pela falta de recursos 

o Brasil ainda não consegue cumprir integralmente todos os princípios que estão 

descritos na Declaração de Istambul. A falta de estrutura encontra-se sobre normas 

dificultosas para cumprimento, mas ocorre que o Brasil tem se esforçado para 

acrescentar políticas de incentivo as doações e repressão a esse crime correlato. 

De acordo com a adesão do Brasil a Declaração de Istambul, a Portaria nº 

20130tem por objetivo a prática de transplantes de órgãos, tecidos ou partes do corpo 

humano no país, para estrangeiros que não estejam residindo no local. 

 

2.8.2 A Dificuldade do Poder Público no Combate ao Tráfico de Órgãos 

 

É de suma importância que a Declaração tenha representação e consenso dos 

participantes. Os países precisam de orientação jurídica e profissional para que todas as 

atividades do processo de doação de órgãos e de transplantes de órgãos tenham um 

controle e supervisão que vá assegurar os doadores e receptores e a aplicação de normas 

e proibições de práticas que não são éticas. 31 

                                                                                                                                                                          
https://www.camara.leg.br/radio/programas/292927-especial-transplantes-5-reelembre-os-
trabalhos-da-cpi-do-trafico-de-orgaos-0746/. Acesso em: 03 mai. 2021. 
29 MEDEIROS, Antônio Luiz David. Breve análise sobre o artigo 15 da Lei nº 9.434/97: 
Legislação sobre transplantes. SapareAude. Rio de Janeiro, 6, ano 4, jan. 2016. ISSN 2316-
6266. Disponível em: http://www.revistasapereaude.org/index.php/edicoes/anos-anteriores/ano-
4-vol-1-12/ano-4-volume-6-janeiro-2016/send/91-01-2016-ano-4-volume-6/329-a-breve-analise-
sobre-o-artigo-15-da-lei-n-9-43497-legislacao-sobre-transplantes-paginas-1-a-24. Acesso em: 
01 mai. 2021. p. 07. 
30 BRASIL. Portaria nº 201, de 07 de fevereiro de 2012. Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano vivo para fins de transplantes no território nacional 
envolvendo estrangeiros não residentes no país. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0201_07_02_2012.html#:~:text=201%2C
%20DE%207%20DE%20FEVEREIRO,estrangeiros%20n%C3%A3o%20residentes%20no%20
pa%C3%ADs. Acesso em: 05 mai. 2021. 
31 ALDÁ; BRITO, Op. Cit. 



Aldá e Brito32 sustentam sobre o tema: 

A maior adversidade em constatar uma compra e venda de órgãos em 

vida, acontece em casos familiares, quando um paciente compatível é 

sujeito a receber uma parte maior da herança, ou então receber um 

pagamento direto, por ser familiar é de difícil constatação. Ou então, 

menores parcialmente impedidos que são pressionados e 

influenciados, ou até mesmo forçados a realizar uma doação. Essas 

práticas são totalmente ilegais e estão enquadradas no crime de tráfico 

de órgãos.  

 

Hoje em dia na prática para combater o crime de tráfico de órgãos, as 

autoridades precisaram condenar como por exemplo, os médicos do caso Pavesi que 

ocorreu no ano de 2000 e só foi transitado em julgado em janeiro de 2021. A Justiça 

condenou parte dos médicos participantes dos casos na audiência, sendo acusados pela 

morte do menino Paulo Veronesi, em abril do ano de 2000, em Poços de Caldas, no Sul 

de Minas Gerais. (PIMENTA, 2021)33 

 

2.9 A REPRESSÃO DO CASO PAVESI 

2.9.1 Dos Fatos 

 

           No dia 19 de abril do ano 2000, Paulo Airton Pavesi, recebeu um telefonema de 

sua esposa, mãe de Paulinho, totalmente aflita e desesperada, para dar uma triste notícia 

que enquanto a criança brincava com os amigos em uma área de lazer do prédio em uma 

altura de aproximadamente dez metros, acabou colocando os braços na grade de 

proteção da área e, acidentalmente não conseguiu escapar da queda. 

Paulinho foi levado imediatamente ao Hospital Pedro Sanches para que 

prestassem os devidos socorros. Após a intervenção cirúrgica, o primeiro médico com 

quem o Pai da criança buscou informações acerca de sua saúde foi o neurologista José 

Luis Gomes da Silva, que ficou responsável sobre o caso. Ele informou que Paulinho 

iria permanecer na UTI sem estimativa de alta médica.(PAVESI, 2013)34 

O Nefrologista Ávaro Lanhez, Coordenador Central de transplantes da cidade, 

em uma conversa muito atenciosa e gentil se apresentou a família e confortou-os, com a 

                                                           
32Ibid. 
33 PIMENTA, Guilherme. Caso Pavesi: Justiça condena dois médicos a 25 anos de prisão; um 
é absolvido. G1. Belo Horizonte, 2021. Disponível em: https://g1.globo.com/mg/minas-
gerais/noticia/2021/01/30/caso-pavesi-justica-condena-a-25-anos-de-prisao-dois-medicos-um-
deles-e-absolvido.ghtml. Acesso em: 03 mai. 2021. 
34 PAVESI, P. A. Tráfico de Órgãos no Brasil: o que a máfia não quer que você saiba. [s.l.]: 
[s.n.], 2013. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/22852633/trafico-de-orgaos-
no-brasil. Acesso em: 12 jan. 2021. 



intenção de dar uma explicação sobre o caso. Dizendo que foi realizado para comprovar 

a morte encefálica um exame conhecido como arteriografia que nada mais é que uma 

imagem do cérebro com raios-x, que registram a aplicação de contrastes no sistema 

circulatório do paciente. E esse contraste encontrado por Lanhez informava que o 

Paulinho não estava morto. O Nefrologista informou que o próximo passo era repetir o 

exame em algumas horas, conforme determinava o protocolo e alertou que no momento 

o Paulinho ainda não seria um doador de órgãos.(PAVESI, 2013)35 

Em casa, no dia posterior, em um telefonema por volta das 18h, já haviam 

declarado o falecimento de Paulinho, com a informação de que seus órgãos teriam sido 

retirados. A presença dos pais foi solicitada no Hospital onde o corpo se encontrava 

para assinar os papeis e o médico Álvaro Lanhez os aguardava. O coordenador Central 

de Transplantes informou ao Pai de Paulinho que havia sido retirado os rins e as córneas 

e o corpo estava sendo preparado para o funeral e que só precisava da assinatura do 

consentimento sobre quais órgãos ou tecidos estariam dispostos a doar.(PAVESI, 

2013)36 

Como foi analisado anteriormente, um dos fatores que são indispensáveis para 

ser realizado o transplante de órgãos é o diagnóstico de morte encefálica, mediante 

exame médico e registrado por no mínimo dois médicos que não são da equipe de 

transplantes, sendo um, especialista em neurologia. No caso do Paulinho, o Pai da 

vítima identificou uma dupla cobrança, uma a ele e outra ao SUS, a respeito dos 

serviços de internação, anestesia e remoção dos órgãos. Com esses fatos as 

investigações foram dadas como início e a partir daí foi instaurada a CPI do tráfico de 

órgãos em 2004. (BALBINO, 2014)37 

Balbino38 (2014) instrui sobre o caso: 

A investigação deu origem a outros sete inquéritos e a Santa Casa de 

Misericórdia de Poços de Caldas perdeu o credenciamento para 

realizar os transplantes em 2002. O caso foi tema de discussões 

também no Congresso Nacional em 2004, durante a CPI que 

investigou o tráfico de órgãos. Os médicos foram acusados de 

homicídio doloso qualificado pelo Ministério Público Federal.  

 

          Vale ressaltar que o instituto de saúde era direcionado pelo Diretor Dr. Álvaro 

Lanhez, que também foi o médico que cuidou da cirurgia de Paulinho Pavesi. No que já 

                                                           
35 Ibid. 
 
 
 



foi corroborado acima, uma das mães em seu desespero, vendo seu filho com o estado 

de saúde grave, se sujeitou a essa prática ilícita e para receber uma das córneas, teve que 

pagar R$ 500,00 pelo órgão. 39 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, o presente artigo científico, tratou de forma mais ampla sobre 

a análise da legislação do Tráfico de Órgãos e a sua relação com os Transplante de 

Órgãos, no âmbito penal brasileiro, visando apresentar o contexto histórico com as 

primeiras cirurgias cardíacas realizadas e também conceituar sobre o tema, falando do 

mercado clandestino com a oferta e a procura de órgãos, contendo também um caso de 

uma vítima em Poços de Caldas/MG, desse crime cruel e desumano, no qual é vedado 

pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 199, § 4º, citado no artigo 15 da Lei nº 

9.434/1997. 

Percebe-se que é muito importante o posicionamento da mídia sobre o tema do 

tráfico de órgãos sobre a Lei de Transplantes e que ela fique por dentro estimulando 

mais a população sobre informações, trabalhando em conjunto com o Governo e as 

Autoridades contra o mercado ilegal de órgãos, este que é totalmente cruel, ainda sendo 

uma prática totalmente ilegal, que enquanto isso a demanda para os transplantes 

continua muito maior que a oferta. 

Conclui-se que, a Lei dos Transplantes não oferece meios apropriados para se impedir o 

Tráfico de Órgãos e punir a prática delituosa dos infratores, como ocorreu com o crime 

no caso Pavesi na “Operação Bisturi”. Com isso, a impossibilidade jurídica apresentada 

no trabalho tentou apresentar o Tráfico de órgãos em seus diversos ângulos a fim de 

mostrar a atual situação do comércio ilegal do corpo humano que vem desrespeitando a 

Constituição Federal e os princípios elencados nela. 
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