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Em atividade desde 2009, hoje
o Cadip completa doze anos
O contexto da EC 45

O Cadip

ntre os desdobramentos da Emenda
Constitucional 45, está a extinção dos
Tribunais de Alçada nos Estados. Em
São Paulo, como parte do processo de unificação e reorganização do Tribunal de Justiça,
foram constituídas as Seções – da forma como
hoje conhecemos – entre elas a Seção de
Direito Público (2006).

Pioneiro entre os Centros de Apoio das Seções do TJSP, foi criado, um pouco mais tarde – em 2009, o Cadip (Centro de Apoio ao
Direito Público).

E

Os desafios iniciais coincidiram com um período de intensas transformações, marcado por
avanços tecnológicos, especialmente a expansão da informatização no TJSP.
O setor atende magistrados por meio de levantamento e sistematização de doutrina, jurisprudência e/ou legislação, seleção e divulgação de notícias, bem como a organização
de reuniões, cursos, palestras e demais eventos afetos à Seção de Direito Público do TJSP.
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O período recente
Realizando um esforço conjunto para a superação dos limites impostos pelas circunstâncias da
pandemia, nos adequamos ao novo sistema de
trabalho e nos empenhamos na elaboração de
novos materiais, que contribuíssem para o estudo
e o debate de temas importantes para a Seção.
A fase em que nos encontramos, com suas
adversidades e desafios, nos mostra a necessidade de permanecermos sempre atentos às
demandas que exigem respostas imediatas.
Essa conjuntura não deixa de repercutir no Poder Judiciário que, muitas vezes, é o primeiro
provocado a apresentar soluções para muitas
das novas indagações.
Covid-19, a Judicialização da Saúde, a Nova Lei
de Licitações e a Previdência Complementar
do Servidor são alguns dos temas de materiais
produzidos recentemente.

Paralelamente, seguimos com as tradicionais
pesquisas de jurisprudência, com a edição regular do Informativo Cadip, dos Informativos
Especiais, entre outras atividades.

Pensar hoje e para o futuro
Se é com orgulho que hoje compartilhamos um
pouco da nossa história e reiteramos o compromisso na tarefa de apoiar a Seção de Direito Público, é também com os pés no chão que
seguiremos caminhando em busca do aperfeiçoamento do nosso trabalho.
Registramos nosso agradecimento a todos que
contribuíram ao longo desses 12 anos para que
o Cadip chegasse até aqui.

Seguimos adiante.
Cadip, sempre à disposição.

Sobre a Seção de Direito Público do TJSP
Sediada no Gade MMDC, localizado na Avenida Ipiranga, 165 - Bairro da República, na
Capital, “a Seção de Direito Público é formada por 90 desembargadores divididos
em 18 Câmaras. Da 1ª à 13ª câmaras cabe a
reponsabilidade pelos julgamentos dos tributos estaduais, ações civis públicas, improbidade administrativa, entre outros.”(*)
As 14ª, 15ª e 18ª câmaras são responsáveis
pelo julgamento dos recursos envolvendo

os tributos municipais. Já às 16ª e 17ª câmaras cabe o julgamento dos recursos das
questões referentes a acidentes de
trabalho. A Seção
conta também com
duas Câmaras Reservadas ao julgamento de matéria
envolvendo o meio
ambiente.(*)

(*) Texto da apresentação Seção de Direito Público no site do TJSP, com adaptações (https://www.tjsp.jus.br/SecaoDireitoPublico)
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