
TESTAMENTO SOLIDÁRIO
 Seu legado para as futuras gerações    

©
 U

N
IC

EF
/E

TH
A_

20
14

_0
01

26
/O

se



Gostaria de apresentar o trabalho do UNICEF e apro-
ximá-lo do que estamos fazendo pelas crianças do 
mundo todo graças a parceiros como você, que es-
tão comprometidos com a garantia dos direitos da 
infância. 

O Testamento Solidário UNICEF é uma maneira de 
garantir que a sua solidariedade será estendida às 
futuras gerações, alcançando um mundo melhor 
para todas as crianças, suas famílias, sua comunida-
de e seu país. Qualquer legado, não importa o tama-
nho, fará uma enorme diferença na vida de muitas 
crianças no Brasil e no mundo.

Neste guia, mostraremos como: colaborar com o 
UNICEF, deixando um legado ou uma parte da sua 
herança. Além disso, vamos explicar como gerimos 
as heranças que recebemos e como são usadas 
para garantir saúde, educação e proteção para mi-
lhões de crianças.

Obrigada por querer fazer ainda mais pelas crianças.

Sua vida se transformará em mais vidas.

Florence Bauer
Representante do UNICEF no Brasil

OBRIGADO POR INCLUIR 
O UNICEF EM SEU 

TESTAMENTO HOJE. 
MUITOS FILHOS TERÃO 
UM FUTURO MELHOR 

AMANHÃ.

COMECE HOJE A GARANTIR 

 o futuro de uma criança...  
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... E continue  
 distribuindo amor  
 depois de partir 
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 A importância de um  
 testamento solidário 
Um testamento solidário é mais do que uma doação. Ele é um 
presente inestimável que pode melhorar a vida de crianças 
que realmente precisam de ajuda no Brasil e no mundo. :)

Incluindo o UNICEF no seu testamento, você prolonga  
a sua solidariedade mesmo depois de partir. Tudo o que  
você deixar será revertido em educação, saúde, proteção  
e nutrição para as crianças.

Nas páginas deste guia você conhecerá 
mais sobre o trabalho do UNICEF no 
Brasil e no mundo, aprenderá a fazer 
seu testamento solidário e poderá tirar 
as dúvidas mais comuns sobre esse 
procedimento. 

Quer conversar com a gente  
para conhecer melhor?  
Fale com nossa colega Carolina Santos  
pelo telefone 0800 605 2020 ou pelo  
e-mail futurocrianca@unicef.org.
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 O que faz 
 o UNICEF? 
Somos uma agência das Nações Unidas 
e nossa missão é defender e promover 
os direitos de crianças e adolescentes. 

Nós fazemos isso apoiando a sociedade 
e o Estado e fornecendo as ferramentas 
técnicas necessárias para que todas as 
crianças desenvolvam suas capacidades 
e alcancem seu potencial. 

Junto com nossos parceiros, trabalhamos 
para transformar esse compromisso em 
ações práticas nas áreas de primeira 
infância, educação e proteção.

 E isso só é possível graças  
 às contribuições dos  
 Amigos da Criança, dos  
 nossos parceiros, dos governos  
 e da iniciativa privada.
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 Crianças  
 no Brasil e  
 no mundo 
Ao longo de mais de 
70 anos de atuação, o 
UNICEF é hoje a maior 
referência em infância 
e adolescência. Nossa 
credibilidade foi 
construída com bases 
sólidas em todos 
os 191 países onde 
atuamos. 

Elaboramos programas nacionais 
de imunização, de promoção 
do aleitamento materno, de 

combate ao trabalho infantil,  
de melhoria na educação e 
vários outros que ajudam a 

melhorar a vida de crianças, 
adolescentes e suas famílias.

Influenciamos o 
desenvolvimento e a execução 
de políticas públicas em favor 
das crianças e adolescentes.

Apoiamos técnica e 
financeiramente projetos 

sociais inovadores voltados 
para que cada criança 
sobreviva, aprenda e 

cresça livre de violência. 

Oferecemos respostas rápidas 
e eficazes a crianças que 
estão passando por crises 

humanitárias em vários países, 
como as do Iêmen, Síria, 
Sudão do Sul ou Nigéria.

VEJA UM POUCO DO QUE FAZEMOS  
COM A AJUDA DE NOSSOS DOADORES E PARCEIROS:
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 O mundo fica melhor  
 com você e o UNICEF 
Estas são algumas 
das conquistas que 
alcançamos graças às 
heranças e ao apoio de 
nossos doadores, aliados 
e colaboradores:

©
 U

N
IC

EF
/U

N
01

26
72

5/
Ze

hb
ra

us
ka

s

©
 U

N
IC

EF
/U

N
01

48
74

7/
Vo

lp
e

©
 U

N
IC

EF
/U

N
01

20
00

4/
Br

ad
le

y

©
 U

N
IC

EF
/U

N
01

52
18

3/
Go

nz
al

ez
 F

ar

 HAITI  Ouanaminthe, no Haiti, foi 
uma das áreas mais afetadas pelo 
furacão de categoria 5 Irma. A 
preocupação imediata do UNICEF 
foi levar água potável e saneamen-
to às comunidades afetadas, assim 
como serviços de proteção infantil 
para crianças e adolescentes, in-
cluindo apoio psicossocial e locais 
seguros para que as crianças pos-
sam continuar estudando. Antes 
mesmo da tempestade, o UNICEF 
preparou suprimentos para reme-
ter às áreas mais afetadas.

 MÉXICO  Jesus, 7 anos, em frente às ruí-
nas de sua casa destruída no México que, 
em 2017, foi atingido por dois terremotos, 
afetando a vida de milhões de pessoas. 
Com rapidez, o UNICEF mobilizou uma 
campanha mundial para ajudar crianças 
e famílias atingidas por esta catástrofe. 
O Brasil participou desta emergência e, 
com apoio de seus doadores e de outros 
países, as equipes do UNICEF: ajudaram 
a estabelecer escolas temporárias; forne-
ceram água potável aos municípios mais 
atingidos; criaram “Espaços Amigos da 
Criança”, entre outras ações.

 GUATEMALA  Danilo, 
de 9 meses, tem síndrome 
congênita de Zika e mi-
crocefalia. Ele vai para a 
terapia e participa de ati-
vidades de aprendizagem 
e outros serviços para 
crianças com microce-
falia. Crianças que foram 
afetadas pela mesma sín-
drome e outros distúrbios 
congênitos são apoiadas 
pelo UNICEF em toda a 
América Latina e Caribe. 

 SUDÃO DO SUL  Maria John 
tem 2 anos e foi diagnosticada 
com desnutrição aguda grave, 
mas está se recuperando. Isso se 
deve à porção de leite terapêuti-
co – rico em nutrientes e fácil de 
digerir –, disponibilizado em um 
centro de estabilização de pa-
cientes internados apoiado pelo 
UNICEF, no Hospital Infantil Al Sa-
bbah, Juba, Sudão do Sul. Quan-
do Maria foi admitida pela primei-
ra vez no centro de internação, 
pesava pouco mais de 6 quilos.
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 QUÊNIA  Mãe carrega seu filho em 
meio à seca severa na vila de Badan-
rero, distrito de Marsabit, no Quênia. 
O UNICEF ajuda o governo fornecendo 
assistência vital às famílias afetadas: 
enviou 12 mil caixas de alimentos te-
rapêuticos para o tratamento de 12 mil 
crianças com doenças graves e, para 
permitir o acesso à água, os governos 
locais estão recebendo apoio para 
reabilitar os poços quebrados. 90 mil 
crianças menores de 5 anos, incluindo 
as mães que amamentam, estão rece-
bendo serviços médicos.

 IÊMEN  Bebês e 
crianças lotam as 
camas na enfermaria 
pediátrica ligada ao 
Hospital Al-Thawra, 
Sana'a, no Iêmen. 
Desde março de 
2017, as crianças es-
tão vivendo à beira 
da fome. A desnu-
trição generalizada 
aumentou drastica- 
mente o risco de 
contrair doenças. 
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 IRAQUE  A Escola Farahedee, que 
foi atinginda por balas e explosões, 
foi reabilitada pelo UNICEF para que 
meninos e meninas pudessem voltar  
a estudar. Atualmente, 1,5 mil crian-
ças frequentam a escola, partici-
pam de aulas e são educadas sobre 
o risco das minas terrestres. A es-
cola tem tido uma demanda muito 
grande para aumentar a sua capa-
cidade devido ao afluxo de estu-
dantes do oeste de Mosul. Segun-
do Abrar, de 11 anos, “é um sonho 
poder voltar à escola novamente”.

 MALÁSIA  40% dos 20 milhões 
de internautas na Malásia são 
crianças e jovens com menos de 
24 anos de idade. À medida que 
o número de usuários cresce, 
aumentam também os riscos de 
violência contra as crianças nes-
se meio de comunicação. Só em 
2015, crianças de 10 a 18 anos 
constituíam 80% das vítimas es-
tupradas por um conhecido de 
internet. Jovens ativistas da Ma-
lásia têm apoio do UNICEF para 
enfrentar esse problema.
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 UCRÂNIA  Sasha,  
6 anos, e outros estudan-
tes da primeira série par-
ticipam de uma aula na 
escola Toretsk Nº 20. As 
atividades começaram a 
tempo, apesar do conflito 
armado no meio qual eles 
vivem, que danificou ou 
destruiu mais de 740 es-
colas no leste da Ucrânia 
desde o início de 2014.

 BANGLADESH  Em Bangladesh, crian-
ças ouvem uma história no campo de Ba-
lukhali para refugiados Rohingya, no distri-
to de Cox's Bazar. Desde o final de agosto 
de 2017, cerca de 646 mil pessoas fugiram 
de Myanmar para o país vizinho Bangla-
desh como forma de escapar da violência 
em sua terra natal. Mais de metade delas 
são crianças, muitas com extrema neces-
sidade de apoio para sobreviver. Nos cam-
pos de Rohingya, elas têm acesso a 106 
espaços apoiados pelo UNICEF. ©
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 Em cada rosto, uma história  
 construída com o legado  
 de pessoas como você 

Arthur passou muito tempo em busca de vagas nas escolas 
de Mosqueiro (PA). Devido à sua deficiência motora, sua mãe 
sempre ouvia negativas como: “Não há lugar” ou “Não temos 
como atendê-lo”. Foi quando a família recebeu uma visita dos 
parceiros do UNICEF. “Souberam que aqui tinha uma criança 
fora da escola e vieram conversar. Perguntaram sobre a vida 
do Arthur e a nossa busca por vagas. Contei tudo e disseram 
que iriam ajudar”. Hoje ele está na escola, se desenvolvendo 
junto com outras crianças da sua idade.

“A telha da sala vivia quebrada, parecia que o teto ia cair 
em cima da nossa cabeça. O banheiro era feio e escuro. Um 
dia apareceu uma cobra lá dentro. O único jeito de limpar a 
privada era jogando água do balde. Para lavar a mão, a gente 
usava o balde também”. Essa era a realidade da escola de In-
grid, em Salgueiro (PE). Hoje, graças às parcerias do UNICEF, 
há quatro salas de aula, sala dos professores e de informática, 
biblioteca, banheiros separados por gênero, cozinha, depósi-
to de merendas, almoxarifado, pátio, refeitório e caixa-d’água 
com maior capacidade de abastecimento. 
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 Vamos seguir juntos? 
 Veja como incluir o UNICEF   
 no seu testamento 
Não é necessário ter uma grande propriedade ou fortuna para 
incluir o UNICEF no seu testamento. Qualquer legado de que 
você possa dispor fará a diferença na vida das crianças que 
mais precisam de ajuda.

O testamento pode ser alterado quantas vezes você desejar ou 
cancelado a qualquer momento. Incluir o UNICEF em seu testa-
mento é um ato de generosidade e solidariedade. Se ele já está 
pronto, não se preocupe, você ainda pode alterá-lo.

• PÚBLICO – registrado em cartório e assinado pelo testador 
(pessoa que faz o testamento), tabelião e duas testemunhas;

• CERRADO – de caráter sigiloso, assinado pelo testador ou 
outra pessoa à sua escolha e lavrado pelo tabelião; ou

• PARTICULAR – escrito sem rasuras pelo próprio testador na 
presença de, pelo menos, três testemunhas, e assinado por 
todos. 

1. Nomeando o UNICEF como seu herdeiro em testamento, 
sendo a ele destinado o total ou uma parcela da herança, 
sem a necessidade de indicar quais bens serão destinados 
ao UNICEF;

2. Nomeando o UNICEF como legatário. Legado é uma “do-
ação feita em testamento”, que pode ser um ou mais bens 
ou determinada quantia em dinheiro que serão destinados 
para qualquer pessoa física ou jurídica. Nesse caso, será 
necessário individualizar um patrimônio ao UNICEF, como 
um imóvel ou conjunto de imóveis, uma quantia em dinhei-
ro, outros bens etc. Nas páginas a seguir mostraremos os 
tipos de patrimônio que você pode legar; 

3. Nomeando o UNICEF como beneficiário de seu seguro de 
vida.

IMPORTANTE: Seja como herdeiro ou legatário, o UNICEF 
deverá ser identificado com todas as qualificações possíveis, 
para que não restem dúvidas quanto à intenção do testador. 
Converse com um advogado ou testamenteiro profissional 
sobre a forma mais adequada de fazer seu testamento.

Tipos de testamento

Como você pode deixar uma herança ou legado
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• Para que seu testamento seja considerado válido, você deve 
ter mais de 16 anos e pleno discernimento dos seus atos;

• Divórcios, casamentos e novos descendentes podem modi-
ficar seu testamento naturalmente ao longo do tempo, por 
isso é essencial que você o mantenha sempre atualizado;

• O Código Civil proíbe que herdeiros e legatários sejam tes-
temunhas do testamento, por entender que a presença de 
beneficiários poderia viciar a vontade do testador. Por esse 
motivo, escolha pessoas sem qualquer interesse no ato para 
serem suas testemunhas. A Lei também proíbe que seja no-
meada como herdeira ou legatária a pessoa que escreveu o 
testamento, bem como o seu cônjuge ou companheiro, ou 
os seus ascendentes e irmãos;

• Para que seu testamento seja executado conforme sua von-
tade, escolha um testamenteiro (executor do testamento) 
independente e que concorde com essa responsabilidade;

O que a legislação diz sobre o seu testamento: • Caso se trate de testamento cerrado ou particular,  
certifique-se de que o testamenteiro sabe onde o documen-
to ficará guardado;

• Se você vier a falecer sem um testamento, a divisão do seu 
patrimônio será realizada entre os herdeiros necessários 
(descendentes, ascendentes e cônjuges). Na ausência deles, 
a herança será entregue aos parentes colaterais até 4º grau 
(primos, sobrinhos-netos ou tios-avós);

• Na ausência de herdeiros necessários e parentes colaterais 
até 4º grau, sua herança será destinada ao município, Distri-
to Federal ou União; 

• Não se esqueça de nomear um guardião para as crianças 
mais novas.

Como este guia traz apenas informações básicas, o UNICEF  
Brasil sempre orienta os doadores a procurarem advogados 
qualificados no assunto.
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 O que você pode deixar  
 como testamento? 

BENS IMÓVEIS, COMO CASAS, 
APARTAMENTOS E TERRENOS.  
Serão precificados de acordo com os usos 
estabelecidos e colocados à venda.  
A partir do momento da concessão para  
a venda, as despesas desses bens serão  
de responsabilidade do UNICEF.

CARROS, JOIAS, OBRAS DE ARTE ENTRE  
OUTROS. Esses bens serão avaliados e 
leiloados por entidades adequadas.

DINHEIRO EM EFETIVO OU DEPOSITADO  
EM ENTIDADES BANCÁRIAS OU 
FINANCEIRAS. A transferência do montante 
no banco ou instituição financeira será feita 
para uma conta do UNICEF.

AÇÕES OU FUNDOS DE INVESTIMENTO.
A liquidação ou alienação será feita de acordo 
com os mecanismos estabelecidos para 
estes tipos de investimentos e no momento 
considerado mais adequado para que se 
obtenha o maior benefício.

SEGURO DE VIDA. O montante correspondente 
será recebido da instituição em que o seguro 
foi contratado diretamente pelo UNICEF.
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O processo hereditário até a adjudicação dos 
bens será realizado de acordo com as disposições 

da legislação brasileira e em colaboração com 
as outras partes – executor, co-herdeiros e 

legatários –, se houver. 

 Os fundos arrecadados serão usados para dar mais  
 e melhores oportunidades às crianças, especialmente 

 àquelas em situações de maior vulnerabilidade. 
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 Seu testamento  
 em 3 passos:

 PARA INCLUIR O UNICEF,  
 VOCÊ DEVE COLOCAR  
 ESTAS INFORMAÇÕES: 

Fundo das Nações Unidas para a Infância, 
Órgão subsidiário das Nações Unidas,  

com escritório de representação  
na SEPN 510, Bloco A, 2º andar 
CEP: 70.750-521 – Brasília (DF)

CNPJ: 037 441 26 0001-69

1Decida qual bem você quer deixar ou se 
quer nomear o UNICEF como seu herdeiro

3Envie uma cópia ao UNICEF mostrando 
que você o incluiu em seu testamento

2Faça ou altere seu testamento, de acordo 
com a forma de testamento de sua 

preferência (público, cerrado ou particular) 
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Nosso compromisso 
com você
A missão do UNICEF é garantir que os direitos de todas as 
crianças, em todos os lugares, sejam atendidos sempre. 

Por esse motivo, encorajamos todos aqueles que puderem a 
incluir o UNICEF em seu testamento. Nosso compromisso é 
agir com a máxima transparência para cumprir e reforçar a 
vontade expressa no seu testamento e ainda:

• Respeitar sua privacidade, por entendermos que seu testa-
mento é um documento absolutamente pessoal;

• Respeitar sua família e entes queridos, por entendermos 
que, acima de tudo, eles são sua prioridade;

• Dar total liberdade para que você decida quais bens ou quan-
tias deseja legar, e respeitar sua escolha;

• Informar, caso seja seu desejo e pelos meios que você esco-
lher, sobre o trabalho e os programas do UNICEF que mais 
lhe interessam;

• Garantir que qualquer contribuição recebida da sua parte 
seja gerenciada com todo o cuidado, sensibilidade e respei-
to pelos seus desejos, assim como garantir que seu legado 
será usado de forma a obter o máximo impacto na infância.

 Para mais informações, entre  
 em contato com Carolina Santos  
 pelo telefone 0800 605 2020 ou pelo  
 e-mail futurocrianca@unicef.org. 
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1. Por que é recomendado fazer um testamento?
O testamento é um processo rápido e simples que permite 
que você decida o destino de seus ativos. Se você não faz 
um testamento, a lei designará seus herdeiros de acordo com 
uma ordem de parentesco. Caso não haja herdeiros e nenhum 
testamento tenha sido elaborado, a lei designará o Estado 
como herdeiro.

2. Quem são os herdeiros necessários
Herdeiros necessários são aqueles a quem a lei reconhece o 
direito de herdar e gozar de uma parte legítima da qual não 
podem ser privados, nem por doação nem por testamento: 
descendentes (filhos e netos), ascendentes (pais e avós) e 
cônjuge.

3. Se eu tiver herdeiros necessários, posso in-
cluir o UNICEF no meu testamento? 
Sim, mas nesse caso você só poderá dispor da metade da 
herança para instituir legados ou beneficiar herdeiros testa-
mentários.
• Caso você tenha descendentes (filhos e netos), poderá dis-

ponibilizar um terço de todos os seus ativos;
• Caso tenha ascendentes (pais e avós) e/ou cônjuge, mas não 

descendentes, poderá disponibilizar até metade de seus ativos.
• Caso não possua herdeiros forçados, você poderá disponibi-

lizar todos os seus bens.

 DÚVIDAS FREQUENTES 
4. Eu não tenho muito dinheiro ou propriedade 
em meu nome. Ainda assim posso colaborar?
Não é necessário ter uma grande fortuna ou várias proprieda-
des para colaborar com o UNICEF. Um carro, joias, móveis de 
valor considerável, poupança e até mesmo uma apólice de se-
guro de vida podem ser colocados em testamento. Qualquer 
que seja sua herança, ela fará diferença na vida das crianças.

5. Já fiz meu testamento. Tenho que refazê-lo 
para incluir o UNICEF?
O testamento, qualquer que seja sua forma (público, cerra-
do ou particular), pode ser alterado ou revogado a qualquer 
momento e quantas vezes você desejar. Caso seu testamento 
seja público, você precisa entrar em contato com o tabeliona-
to de notas no qual o testamento encontra-se registrado para 
modificá-lo. Caso seu testamento seja cerrado ou particular, 
será preciso refazê-lo para incluir o UNICEF como herdeiro ou 
legatário.

6. Como o UNICEF sabe que eu fiz um testa-
mento o seu favor?
A maneira mais segura é notificar o UNICEF: entre em contato 
com a equipe de legados pelo telefone 0800 605 2020 ou pelo 
e-mail futurocrianca@unicef.org.

Além disso, se o testamento foi feito perante um tabelião, 
durante o processo de inventário, o juiz vai pedir o registro 
de atos de última vontade para informar se o falecido fez um 
testamento. Também é possível indicar um executor do seu 
testamento, a quem você deverá informar a existência desse 
documento e as providências para que ele seja cumprido. 
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Eu sou uma professora 
aposentada. Na minha profissão, 
conheci muito de perto a 
violação dos direitos das crianças 
e jovens. Ao ler a revista do 
UNICEF, não hesitei e decidi 
deixar algo para o futuro das 
crianças. Faço saber para que  
os outros possam participar e 
tomá-lo em consideração como 
outra maneira de construir um 
mundo melhor.

Patricia Virginia Salary

Sendo mãe, a minha prioridade é deixar 
o melhor para o meu filho e para todas 
as crianças que necessitam, para que 
possam levar uma vida digna e quem 
melhor do que o UNICEF para fazer isso! 
O UNICEF me mostrou sua preocupação 
em realizar ações para o benefício das 
crianças ao longo dos anos. Incluir o 
UNICEF no meu testamento foi uma 
decisão ponderada e feita por mim. Antes 
de fazê-lo, sentei-me com meu filho e 
meu marido e eles me apoiaram sem 
qualquer inconveniente.

Conchi Archidona
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EM NOME DE TODAS  
AS CRIANÇAS, AGRADECEMOS  
DE CORAÇÃO PELO  
SEU CARINHO E SOLIDARIEDADE!

UNICEF
SEPN 510, Bloco A – Brasília  
Distrito Federal
70750-521 – Brasil
(61) 3035-1900
futurocrianca@unicef.org
www.unicef.org.br


