
 
Gabinete de Apoio aos Magistrados Judiciais 

Assessoria da Comarca 
 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Faro – Rua Antero de Quental, 9 – 4º Andar » 8000-210 Faro 
Telefone: +351 289 830 000 – Fax: +351 289 830 029 – eM@il: geral.assessores.faro@tribunais.org.pt – Voip: 709703 

No âmbito do concurso público, publicado em Diário da República - Aviso n.º 

20974/2020 de 28/12  – (Link), findo o processo de seleção, foram colocados na Comarca de 

Faro dois Assessores: Dra. Susana Queirós, área das Ciências Jurídicas e o Dr. Servando Baptista, 

área de Contabilidade e Finanças. 

Desde 1 de setembro de 2021, a Comarca de Faro encontra-se capacitada com dois 

Assessores que passaram a compor o Gabinete de Apoio aos Magistrados Judicias com formação 

especializada nas áreas ora referidas. 

No âmbito do concurso público, publicado em Diário da República – Aviso n.º 

19984/2021 de 22/10 - (Link), findo o processo de seleção, foi selecionado o Assessor Dr. Luís 

Cavaco, na área de Psicologia. 

Desde 1 de abril de 2022, a Comarca de Faro passou a contar com mais um Assessor com 

formação especializada na área ora referida, passando o Gabinete de Apoio aos Magistrados 

Judicias a ser composto por três Assessores especializados nas referidas áreas. 

Após consulta pública para participação dos interessados, determinada nos termos dos 

artigos 100.º, n.º 3, al. c), e 101.º do Código de Procedimento Administrativo, e depois de 

analisados os correspondentes contributos, foi aprovado, por unanimidade, na sessão Plenária do 

Conselho Superior da Magistratura, de 04 de outubro de 2022, ao abrigo do disposto no art.º 35.º 

da Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26/08, e nos 

termos previstos no art.º 149.º, n.º1, al. y), do Estatuto dos Magistrados Judiciais, na redação que 

lhe foi dada pela Lei n.º 67 /2019, de 27/08, o Regulamento do Gabinete de Apoio aos 

Magistrados Judiciais de Comarca – (Link), o qual concretiza o regime decorrente do Decreto-

Lei n.º 49/2014, de 27/03, bem como da Lei n.º 2/98, de 08/01. 

Conforme resulta do Regulamento, são conteúdos funcionais das atribuições aos 

Assessores/Especialistas, para o exercício de funções: 

 

Artigo 7.º 

Conteúdo funcional do assessor de ciências jurídicas 

O assessor de ciências jurídicas terá por funções principais prestar auxílio aos Magistrados Judiciais nas 

diversas áreas de ciências jurídicas, designadamente:  

a) Proceder à pesquisa da legislação, jurisprudência e doutrina necessárias à preparação das decisões 

nos processos;  
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b) Elaboração de sumário das decisões, da legislação, da jurisprudência e da doutrina de maior interesse 

científico, com a respetiva integração em ficheiros ou em base de dados;  

c) Colaboração na organização e atualização da biblioteca do tribunal, bem como na atualização da 

informação contida na página eletrónica da Comarca.  

 

Artigo 8.º 

Conteúdo funcional do assessor de economia, gestão, contabilidade e finanças 

O assessor de economia, gestão, contabilidade e finanças terá por funções principais prestar auxílio aos 

Magistrados Judiciais nas áreas de análise financeira, contabilidade, auditoria, gestão empresarial, consultoria 

fiscal e gestão de insolvências e recuperação de empresas.  

 

Artigo 9.º 

Conteúdo funcional do assessor de psicologia 

O assessor de psicologia terá por funções principais prestar auxílio aos Magistrados Judiciais, 

nomeadamente nas jurisdições da família e das crianças e criminal, nas seguintes vertentes:  

a) Apoio técnico aos Magistrados Judiciais, na jurisdição da família e das crianças, na preparação para 

a prestação de declarações de crianças/jovens, e/ou no acompanhamento das mesmas, desde que não exista 

acompanhamento por técnico adequado, nomeadamente das equipas multidisciplinares de assessoria técnica;  

b) Preparação e acompanhamento de crianças e jovens, na tomada de declarações para memória futura; 

 c) Acompanhamento na prestação de declarações ou do depoimento da vítima de crimes, designadamente 

quando a audição ocorre em sede de declarações para memória futura;  

d) Apoio técnico e/ou preparação e acompanhamento de declarações quando tal se justifique, 

nomeadamente em função da ocorrência de situações congéneres às previstas nas alíneas anteriores para as áreas 

criminal e da família e das crianças.” 

 

Apesar de sediados no Tribunal Judicial da Comarca de Faro, os Assessores exercem as 

suas funções em toda a área da Comarca, encontrando-se o Gabinete de Apoio aos Magistrados 

Judiciais sediado num dos edifícios situados no município sede.  

No exercício das suas funções, os Assessores, beneficiam de acesso livre às secretarias 

dos juízos da Comarca e têm direito à colaboração que se mostre necessária por parte dos oficiais 

de justiça.  

Os Assessores podem também ter acesso eletrónico, na plataforma de apoio à atividade 

dos Tribunais, aos processos concretos de cuja consulta dependa o trabalho a realizar, através do 

módulo já existente, denominado “pedido de consulta ou de acompanhamento de processo”.  
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Compete ao Exmo. Sr. Juiz Presidente regular o modo como são solicitados os pedidos 

de assessoria pelos Magistrados Judiciais interessados uma vez que, apesar de estarem sob a 

dependência orgânica do CSM, estarão sob a dependência funcional do Presidente de Comarca. 

Atento o número de Assessores, a afetação deverá privilegiar a ordem cronológica da 

apresentação do pedido, salvo se se verificarem circunstâncias excecionais como a urgência e/ou 

a especial complexidade do processo em questão.  

 

Todos os pedidos deverão ser efetuados por email, com indicação do assunto, através do 

email: gabinete.presidente.faro@tribunais.org.pt. 

O Gabinete de Assessoria, dispõe de um e-mail geral de acesso aos três Assessores: 

geral.assessores.faro@tribunais.org.pt. 

Foram atribuídos os seguintes contactos: 

Assessora de Ciências Juridicas - Dra. Susana Queirós  

E-mail: susana.c.queiros@tribunais.org.pt 

Voip.: 709698 

Assessor de Contabilidade e Finanças – Dr. Servando Baptista 

E-mail: servando.b.baptista@tribunais.org.pt 

Voip.: 709703 

Assessor de Psicologia – Dr. Luís Cavaco 

E-mail: luis.m.cavaco@tribunais.org.pt 

Voip.: 709699 

 

(Os Senhores Assessores podem ser contactados através Voip contudo, os pedidos iniciais devem 

ser oficializados via e-mail (gabinete.presidente.faro@tribunais.org.pt), de forma a ficarem registados e 

para que possam ser devidamente priorizados). 

 

Faro, 10 de novembro de 2022. 
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