
Base Policial KOBAN 
Descrição: 
Os KOBANS são modelos de policiamento comunitário com origem no Japão e funcionam 
como verdadeiros “pontos de observação” e são identificados através de pequenas 
estruturas físicas estrategicamente localizadas nos centros e nos bairros das cidades. Seu 
principal objetivo é constituir-se um ponto de referência comunitária para serviços de 
segurança pública, além de funcionar como importante e eficiente meio de execução de 
policiamento comunitário exercido por um ou dois policiais militares fixos. 

Problema: 
Um dos principais problemas na segurança pública moderna é o distanciamento do policial 
militar da comunidade e, por consequência, a falta de interação e conhecimento da realidade 
que alimenta o crime e as diferentes formas de violência. Tal problema, o distanciamento da 
polícia, mostra-se uma constate em todos os modelos de policiamento porque passam os 
órgãos de segurança pública, em maior ou menor medida. Neste sentido, as Bases Policiais 
KOBAN buscam resgatar práticas tradicionais de policiamento comunitário pautadas no 
contato direto com o cidadão e na promoção de maior interação e comunicação do policial 
militar com a comunidade, funcionando a Base com verdadeiro centro de prestação de 
serviços e de irradiação de nova cultura de segurança pública. 

Causas: 
Não obstante o crescente índice de violência e criminalidade, alinhado à falta de 
investimento em políticas públicas primárias de prevenção, há que se admitir que o 
afastamento gradual do policial militar de sua comunidade tem, senão agravado a situação 
da segurança, no mínimo tornado muito difícil construir ações sólidas e resultados efetivos 
na área. Assim, seja pela característica do atual modelo de policiamento adotado no Brasil, 
não raro dissociado dos reais problemas vividos pelas comunidades, seja pelo fato de o 
policiamento comunitário não ser uma estratégia prioritária a ser adotada pelos comandos 
e gestores locais, tem-se como fato inegável que fazer segurança pública distante do 
cidadão somente distanciou a polícia militar ainda mais das causas reais e, por 
consequências, das melhores soluções. Necessário, imprescindível que a polícia militar 
estabeleça urgentemente novos canais de comunicação com a comunidade. Do contrário 
continuaremos nos afastando do cidadão de modo que, a polícia militar cada vez mais 
isolada, desprestigiada e, não raro, sem apoio algum, não cumprirá minimamente sua 
missão constitucional. Muitos são os problemas, porém as verdadeiras causas somente 
poderão ser conhecidas junto a comunidade local, e esta precisa urgentemente de um canal 
direto, próximo e confiável para poder reporta-los. Isso é ainda mais verdadeiro com relação 
a inúmeras vítimas anônimas que necessitam de um ponto de referência comunitária onde 
possam relatar os mais diferentes fatos e denunciar demais delitos e seus infratores, de 
forma segura e com um mínimo de privacidade. 

Atividades: 
A Base KOBAN centraliza a gestão e irradia a execução de uma ampla gama de ações e 
programas institucionais de prevenção, como por exemplo: 1. Visitas Comerciais sem 
aplicação de Questionário 2. Visitas Comerciais com aplicação de Questionário 3. Pós Crime 
4. Reuniões com Órgãos/Entidades 5. Aplicação de Questionário/Pesquisa Segurança 
Pública 6. Policiamento Ostensivo a pé e P-115 7. Atendimento ao Público na Base 8. 
Atendimento Ocorrência no Âmbito do Policiamento Comunitário da Base 9. Distribuição de 
Material Informativo Seg. Pública. 10. Realizações de Visita residencial 11. Realização de 
Policiamento de Bairro Específico 12. Registro de Reclamações e Denúncias 13. 
Atendimento a Representante de Órgãos Públicos e autoridades 14. Auxílio a Programas, 
Projetos e Campanhas de Órgãos ou Entidades voltados a Ações Sociais 15. Visitas a 
Instituições de Ensino 16. Visita a Órgãos Públicos 17. Resolução de Problemas de Ordem 
Pública 18. Realização de Diagnóstico (Aplicação Método IARA) 19. Participação em 
eventos promovidos pela comunidade 20. Disponibilização de mural externo para avisos e 
informes de interesse da comunidade 21. Realização de reuniões do CONSEG, Rede 
Vizinhos e demais programas de prevenção institucional. 22. Demais atividades preventivas 
que se mostrarem viáveis a cada realidade. 



Entidades: 
Poder Público Municipal; CONSEG; Ministério Público e Judiciário; Rotary; MHNet; Demais 
órgãos públicos e entidades sociais. 

Recursos: 
Para execução da Boa Prática, necessário se faz: a) Recursos financeiros para: - 
Construção e/ou reformar de instalação física pré-existente com as características e 
dimensões compatíveis com a filosófica da Base KOBAN. - Instalações físicas compatíveis 
com a necessidade de atendimento ao público, a exemplo de banheiros públicos e espaço 
adequado para atender o cidadão; - Aquisição de bancos, escrivaninha e cadeiras suficiente 
e compatível com o espaço; - Disponibilizar área reservada a PM, com suficiente espaço 
para preparo de café, chimarrão e lanche para os policiais militares; - Instalação de ar 
condicionado, frigobar, computador, acesso a internet também são prioridades para ideais 
condições de trabalho e recepção do público. - Plotagem e identificação da Base KOBAN e 
bem como confecção de demais placas indicativas da Base nas proximidades. - Aquisição 
de Mural externo; - Aquisição de material de expediente; - Aquisição de material de higiene 
e limpeza. b) Recursos Materiais e tecnológicos - Disponibilidade de uma viatura PM em 
condições de uso na Base KOBAN; - Disponibilidade de ferramentas de trabalho inerentes 
a atividade (KIT Operacional, HTs, tecnologia mobile etc); c) Recursos Humanos - No 
mínimo 01 (um) Policial Militar escalado de forma fixa para realizar e gerenciar a atividade 
de policiamento comunitário na Base KOBAN; - No mínimo 01 (uma) Guarnição diária 
composta por 02 (dois) policiais para auxiliar na execução das atividades de prevenção, 
gerenciadas pelo PM responsável pela Base KOBAN. 

Resultados: 
Com mais de 08 meses de funcionamento da Base Policial KOBAN inúmeros resultados já 
podem ser dimensionados, como por exemplo: a) Alto nível de visitas de cidadãos e órgãos 
diretamente na Base KOBAN para conhecê-la, levar ou pedir informações, realizar 
denúncias e/ou simplesmente para conversar; b) Aumento da elucidação de delitos de furto 
e roubo; c) Redução da criminalidade na área da Base KOBAN; d) Redução dos índices de 
acidentes de trânsito na região atendida pela Base KOBAN; e) Maior eficiência na logística 
e na execução das diferentes ações e programas de prevenção institucional; f) Efetividade 
dos resultados tendo em vista a centralização do gerenciamento das estratégias de 
prevenção na Base; g) Aumento da integração da policia militar com a sociedade; 

Impacto: 
Excelente receptividade da comunidade local que passou a frequentar o Praça central onde 
a Base KOBAN está instalada; b) Apoio do Poder Público na melhoria da iluminação pública, 
limpeza, colocação de lixeiros; c) Participação ativa de cidadãos que de forma anônima se 
prontificaram a auxiliar na melhoria da Base KOBAM; d) Apoio e divulgação das atividades 
desenvolvidas na Base KOBAN pela imprensa local; e) Aumento da sensação de segurança 
pública no município. 

Fonte: Boa Prática da Polícia Militar de Santa Catarina n° 40 
 


