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A 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência/SP foi 
criada por decreto pelo Estado de São Paulo em 2014 e se 
diferencia das demais delegacias por possuir um Centro de Apoio 
Técnico, mantido pela Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência/SP – SEDPcD e gerido pelo Instituto Jô 
Clemente (antiga APAE DE SÃO PAULO) por meio de um Termo de 
Colaboração. É o único modelo em todo Estado de São Paulo, sendo 
uma experiência de política pública pioneira no Brasil. Faz parte do 
Programa Estadual de Prevenção e Combate à Violência contra 
Pessoas com Deficiência e está subordinada à Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Composição das equipes da 1ª Delegacia de Polícia da 
Pessoa com Deficiência 

A 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência funciona com 
duas equipes distintas, ou seja, uma equipe policial (submetida à 
Secretaria de Segurança Pública) composta por uma delegada 
titular, investigadores, escrivães, agente de telecomunicações e uma 
equipe multidisciplinar do Centro de Apoio Técnico do IJC – 
Instituto Jô Clemente (subordinada à Secretaria de Estado da Pessoa 

Outro diferencial da 1ª DPPD em relação a 
outras delegacias é que a mesma disponibiliza 
ainda, por meio de tecnologia assistiva, 
documentos e boletins de ocorrência 
acessíveis, com fonte ampliada e gravação em 
áudio para pessoas com baixa visão e cegas, 
bem como veículo acessível para o 
transporte de pessoas com mobilidade 
reduzida ou em cadeira de rodas.

Público a que se destina o serviço:

Pessoas com deficiência; vítimas de crimes 
sendo qualquer tipo de violência; de violações 
de direitos ou que se sintam ameaçadas podem 
procurar o serviço. Todas as pessoas passam 
por um atendimento inicial, no qual age, 
conjuntamente, um profissional do Centro de 
Apoio Técnico e um da equipe policial, para a 
correta identificação de sua demanda.

com Deficiência) composta por assistentes sociais, psicólogos, intérpretes de Libras, pesquisador social, 
supervisor, auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza.

A equipe multidisciplinar realiza escuta técnica qualificada e articulação com os serviços públicos. 
Tem como premissa a garantia de direitos e a autonomia da pessoa com deficiência. Os intérpretes 
de Libras, por sua vez, garantem a acessibilidade comunicacional para pessoas surdas e auxiliam 
nos atendimentos das técnicas garantindo, assim, um encaminhamento correto dos casos. 

De acordo com a demanda, são identificadas algumas necessidades para além de questões 
diretamente relacionadas à situação de violência e/ou violações de direitos. Nesses casos, são 
realizados encaminhamentos para outros serviços e equipamentos públicos, como Assistência 
Social, Rede de Atenção à Saúde, Programas de Inserção Profissional, Defensoria Pública, 
Rede de Atenção à Saúde Mental entre outros. 
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Outras ações desenvolvidas no 
âmbito do Centro de Apoio Técnico

Formações para profissionais da rede de 
defesa e garantia de direitos: 
Além de realizar o atendimento direto às 
vítimas de violência e violação de direitos, a 
equipe do Centro de Apoio Técnico realiza 
encontros de formação, que visam alcançar 
profissionais das redes de apoio e proteção, 
órgãos do sistema de Justiça, Saúde, Educação 
e Assistência Social. Tais encontros, além de 
divulgar os serviços do Centro de Apoio 
Técnico, promovem discussões sobre temas 
como deficiência, tomada de decisão apoiada, 
capacidade jurídica, dentre outros. Tais ações 
possibilitam aos profissionais fomentar a 
garantia de direitos e prevenir a violência 
contra pessoas com deficiência.

Encontro de formação de profissionais da rede

Atendimento reservado do Centro de Apoio Técnico da 1ª DPPD 
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Número de atendimentos a pessoas com deficiência

Podemos salientar que o número de atendimentos a pessoas com deficiência auditiva é maior, 
devido ao fato de existir, dentro desta delegacia, intérpretes de Libras, o que garante a 
comunicação para esse público.

No eixo da formação, no ano de 2019, foram realizados três encontros para os profissionais da rede, 
encontros nas escolas, no mês de setembro (#setembroazul), e um seminário que abordou a 
temática da autonomia da pessoa com deficiência.

Segundo Cleyton Borges, supervisor do Centro de Apoio Técnico, “é importante que as pessoas 
saibam que podem nos procurar sempre que necessitarem de apoio ou quando quiserem 
denunciar um caso de violência contra as pessoas com deficiência.

Nós, do Instituto Jô Clemente, entendemos que essas situações devem ser combatidas com 
orientações às famílias, canais de denúncias, programas de prevenção à violência, fiscalização e 
punição de qualquer ato que desrespeite essa população”.

Coleta e consolidação de dados:
Coleta, sistematização e análise dos dados de violência e violação de direitos da 1ª. DPPD, visando à 
produção do conhecimento e ampla divulgação do serviço, bem como de fomentar políticas 
públicas.

Números de 2019

De acordo com os números do Centro de Apoio Técnico, no ano de 2019, foram realizados 1.366 
atendimentos a pessoas com deficiência. Desses, 66,1% foram para pessoas com deficiência 
auditiva, totalizando 905 casos. Os demais atendimentos foram realizados para pessoas com 
deficiências físicas, com 17,3% e intelectual, com 6,4%. Também tiveram atendimentos às pessoas 
com deficiência visual, psicossocial e múltipla, porém, em menor número.
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Saiba mais, acesse nossas redes socias: 

Conteúdo: Equipe do Centro de Apoio Técnico da 1ª Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência.
Criação: Marketing e Comunicação Instituto Jô Clemente

ATENDIMENTO 1ª DPPD

Endereço: Rua Brigadeiro Tobias, 527, Luz 
São Paulo/SP (Prox. da Estação Luz - Metrô e CPTM) 
Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
Não há necessidade de agendamento prévio. 

Contatos:
Tel. (11) 3311-3380/ (11) 3311-3383
dppd.decap@policiacivil.sp.gov.br
centrodeapoiodppd@ijc.org.br


