
1ª Delegacia de Polícia da
Pessoa com Deficiência

Centro de Apoio Técnico

São Paulo - SP

Você sabia?
Além do Código Penal, a Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI) também prevê crimes 
contra pessoas com deficiência:

Art. 88: Praticar, induzir ou incitar 
discriminação de pessoa em razão de sua 
deficiência.
Pena: reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa.

Art. 89: Apropriar-se de ou desviar bens, 
proventos, pensão, benefícios, remuneração 
ou qualquer outro rendimento de pessoa 
com deficiência.
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 
e multa.

Art. 90: Abandonar pessoa com deficiência 
em hospitais, casas de saúde, entidades de 
abrigamento ou congêneres.
Pena: reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 
anos, e multa.

Art. 91: Reter ou utilizar cartão magnético, 
qualquer meio eletrônico ou documento de 
pessoa com deficiência  destinados ao 
recebimento de benefícios, proventos, 
pensões ou remuneração ou à realização de 
operações financeiras, com o fim de obter 
vantagem indevida para si ou para outrem.
Pena: detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos, e multa.

Endereço
Rua Brigadeiro Tobias, 527, Luz - São 
Paulo, SP (próximo da Estação Luz - 
Metrô e CPTM)

Horário
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
Não há necessidade de agendamento 
prévio.

Contatos
(11) 3311-3380 | (11) 3311-3383
dppd.decap@policiacivil.sp.gov.br
centrodeapoiodppd@apaesp.org.br

Secretaria dos
Direitos da Pessoa com Deficiência



Sobre
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 pela APAE DE SÃO PAULO por meio 
de um Termo de Colaboração. Faz parte do 
Programa Estadual de Prevenção e 
Combate à Violência contra pessoas com 
deficiência. A Delegacia está subordinada à 
Secretaria de Segurança Pública do Estado 
de São Paulo.

Diferenciais da 1ª DPPD
em relação a outras delegacias

• Psicólogos e Assistentes Sociais realizam 
escuta técnica qualificada;
• Intérpretes de Libras para garantia de 
acessibilidade comunicacional para 
pessoas surdas;
• Disponibilização de documentos e boletins 
de ocorrência acessíveis, com fonte 
ampliada e gravação em áudio, para 
pessoas com baixa visão e cegas;
• Veículo acessível para transporte de 
pessoas com mobilidade reduzida ou em 
cadeira de rodas;
• Atendimento e orientações sobre direitos 
das pessoas com deficiência.

Centro de Apoio Técnico realiza 
atendimento compartilhado com a 

equipe policial e articulação com os 
serviços públicos, tendo como 

premissa a garantia de direitos e a 
autonomia da pessoa com deficiência.

Público
Pessoas com deficiência, vítimas de crimes, 
qualquer tipo de violência, violações de 
direitos ou que se sintam ameaçadas. Para 
atendimento é necessário levar documentos 
pessoais. 

Objetivos

• Formação para profissionais da rede 
visando prevenção da violência;

• Geração e difusão de dados sobre 
violência contra esse público;

• Consultoria e suporte técnico a outros 
distritos policiais.

• Atendimento técnico 
multidisciplinar e policial para pessoas 
com deficiência, garantindo acessibilidade 
e uso de tecnologias assistivas;


