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Campanha de Doação de Órgãos
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Palácio da Justiça

Tribunal de jusTiça de são Paulo
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o que é o projeto doar é legal?

qual o objetivo do poder judiciário paulista?

quais órgãos e tecidos podem ser obtidos
de um doador vivo?

o que é preciso para ser um doador?

“A doAção de órgãos é sublime doAção de Amor.
 gesto AbençoAdo que devolve Ao próximo o milAgre dA vidA” 

poetA pAulo bomfim

Refere-se à campanha destinada a conscientizar a sociedade sobre
a importância de doar órgãos. Originário do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça.

É fácil! Basta preencher com os seus dados a parte reservada 
ao lado, destacá-la e entregá-la a um colaborador, que fará seu  
cadastro; você pode também acessar www.tjsp.jus.br/doarelegal 
e seguir as instruções de preenchimento, para que seja expedida 
uma certidão. Depois disso, imprima uma cópia e mostre a seus  
familiares e amigos para que eles saibam da sua intenção. 
A certidão não terá validade jurídica, mas permitirá que você deixe 
anotado o seu desejo de ser doador.

Um dos rins, parte do pulmão, do fígado ou do pâncreas, e a medula
óssea, que podem ser doados ainda em vida por pessoas em boas
condições de saúde, maiores de 18 anos e capazes. Note-se que, quando
não realizada entre parentes, há a necessidade de autorização judicial,
a fim de coibir o comércio. A exceção é a medula, que pode ser doada
por menores de 18 anos e a qualquer paciente sem a necessidade
de decisão judicial.

Dar um pouco de si,
Olhando o problema do próximo como se fosse seu,
Amando incondicionalmente,
Registrando e divulgando a vontade de ser doador, consciente de que, doar 

É

Legal, 
E que há esperança de ser eterno sendo o amanhã de alguém
Grande gesto de generosidade,
Amor, solidariedade e
Luz própria.

Sensibilizar e orientar a população sobre a importância de se possibilitar
a continuidade da VIDA de outra pessoa.

quero ser doador. como devo proceder?

importante saber
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