
 

CARTA DE COMPROMISSO 

 

Fortaleza/CE, 21 de janeiro de 2021. 

 

H.E. António Guterres Secretário Geral Nações Unidas 

 

Nova Iorque,  NY 10017 USA 

 

Sr. Secretário Geral, 
 

Gostaria de confirmar que a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

SECÇÃO CEARÁ (OAB-CE), associação privada sem fins lucrativos, com sede na Av. 

Washington Soares, n. 800, Bairro Guararapes, Fortaleza/CE, CNPJ: 07.375.512/0001-

81, representada pelo seu Presidente, José Erinaldo Dantas Filho, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/CE sob o n. 11.200, apoia os Dez Princípios do Pacto Global, 

relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e 

Combate à Corrupção. A OAB-CE fará uma declaração clara desse compromisso com os 

interessados e o público em geral. 

Com este compromisso, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais 

princípios. Comprometemo-nos a empreender esforços para divulgar publicamente este 

compromisso junto aos funcionários, parceiros, inscritos e público em geral. 

Também nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global das 

maneiras seguintes: 

- Propondo e implementando parceiras de sustentabilidade e engajando outras 

partes interessadas; 

- Adotando práticas institucionais responsáveis e observando o compromisso com 

a sustentabilidade de nossas ações; 

- Incentivando outros participantes do Pacto Global da ONU a fim de ampliar a 

implementação e a divulgação das ações de sustentabilidade; 

- Participando e contribuindo com as ações da Rede Brasil do Pacto Global; 

- Divulgando, fomentando e colaborando para a adoção de práticas sustentáveis 

pela advocacia; 



 

- Apoiando atividades e eventos de divulgação do Pacto Global da ONU; 

- Promovendo os Dez Princípios do Pacto Global da ONU e buscando parcerias 

com outros setores para divulgação e educação sobre os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável; 

- Contribuindo para a implementação local dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global 

é a apresentação de uma Comunicação de Engajamento (COE), que descreve nossos 

esforços na implantação dos dez princípios. Apoiamos a prestação de contas e 

transparência das informações e, portanto, comprometemo-nos a apresentar um relatório 

sobre o progresso após dois anos de adesão ao Pacto Global e, depois bienalmente, de 

acordo com a política do COE do Pacto Global. 

 

Atenciosamente, 

 

José Erinaldo Dantas Filho 

Presidente da OAB-CE 
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