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Controladoria Interna

Foco no Outubro Rosa  
Apoiamos essa causa que merece foco, incen�vando todas as mulheres a buscarem as devidas orientações 
quanto aos exames, sempre visando a prevenção e priorizando sua saúde. Seguimos com o #Foconasaude 

#Foconocontrole

A
G
E
N
D
A

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os impactos dela sobre as 

atividades da Administração pública foram tema de evento on-line 

promovido pela Corte de Contas paulista na segunda-feira (26/10).

O poder da informação

Os indicadores de desempenho são ferramentas básicas e poderosas utilizadas para o 

gerenciamento do sistema organizacional. Com bons indicadores as organizações são capazes 

de aferir...

IN
F
O
R
M
A
TI
V
O
S

Nos últimos anos, a transformação digital aumentou exponencialmente o poder 

dos dados e das informações, razão pela qual, a administração não pode se furtar a 

dar atenção, pelo contrário...

Leia mais.

Da criação ao acompanhamento de 
Indicadores de Desempenho Organizacionais

Leia mais.

LGPD foi tema de debates em live do TCESP

Os resultados obtidos na avaliação de processos permitem o planejamento e a 

orientação de ações visando melhorias, que se implementadas, poderão trazer 

alguns benefícios como, por exemplo...

A revisão e avaliação dos processos operacionais na gestão pública

S
IT
E Conteúdo Jurisprudencial

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da sua 13ª Vara Cível do Foro Central 

da Comarca de São Paulo, proferiu sentença, publicada em 02/10/20, julgando procedente 

ação de indenização por danos morais em decorrência da utilização indevida de dados 

pessoais constantes em contrato por terceiros, ante à responsabilização objetiva, pouco 

importando se os mecanismos utilizados pela ré para proteção dos dados são ecazes, em 

aplicação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e à Lei Geral de Proteção dos Dados 

Pessoais (LGPD). 

TJSP – LGPD – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS POR TERCEIROS – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Veja a decisão na íntegra clicando aqui. 

Conra aqui

Leia mais.

controladoriainforma@cps.sp.gov.br | www.cps.sp.gov.br/ci 
Crédito das imagens: Freepik
Diagramação: Juliana Soares

https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/10/Informativo-CI-n20.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/10/Informativo-CI-n21-1.pdf
https://ci.cps.sp.gov.br/conteudo-jurisprudencial/
https://www.youtube.com/watch?v=1_hr8Ku2DBs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1_hr8Ku2DBs&feature=youtu.be
https://ci.cps.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/13/2020/10/Informativo-CI-n19.pdf

