
Exmª. Senhora 

Presidente do Conselho Geral da  

Ordem dos Advogados. 

 

 

 

Consuetudinis magna vis esd 

 

 

Partindo do mau princípio que o ex-bastonário Marinho Pinto não abandonou as 

instalações da Ordem sem levar o “chequezinho” correspondente a esse espúrio subsídio 

de reintegração que a catalepsia dos advogados legitimou; 

 

atendendo à teleologia do benefício; 

 

relembrando que uma das frustrações do Dr. Marinho Pinto foi nunca ter conseguido 

tornar incompatível o exercício da advocacia com a função de deputado; 

 

tendo em conta – o que é público e notório – que o ex-bastonário não regressou à vida 

profissional, antes optou pela via política, para surpreendente exaltação e conforto ético 

da Europa, que – o tempo o dirá -, grata, também o subsidiará generosamente para 

reintegração… (não digo, apesar disso, que de subsídio em subsídio enche o pinto o papo, 

para não ser deselegante, abrutado m\esmo ou cair na vulgaridade, mas provavelmente 

não é outra coisa…); 

 

considerando que a mentira e o silêncio também podem ser usados como meio 

fraudulento, quando há o dever moral e jurídico de esclarecer; 

 

levando, ainda, em linha de conta que não há diferença ontológica entre a fraude penal e a 

fraude civil, 

 

solicito a V. Exª. informação confirmativa ou não do recebimento da referida compensação 

e, em caso afirmativo, quando e qual o montante. 

 

Se confirmado, solicito que me informe se a Ordem já pediu a sua devolução ao Dr. 

Marinho Pinto, por evidente desvirtuação teleológica com decorrente enriquecimento sem 

causa, fixando-lhe prazo para o efeito. 

 

Mais solicito informação sobre se, em caso de incumprimento, a Ordem vai optar pela sua 

exigência judicial e qual a via que privilegiará. 

 

Por ter legitimidade e interesse juridicamente atendível, condições comuns a todos os 

advogados, in casu,  

 

antecipadamente grato, cumprimento-a, 

 

Orlando Maçarico 

Advogado 
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