Polícia Comunitária
Filosofia japonesa
no combate à criminalidade

HISTÓRIA

FILOSOFIA

O primeiro KOBAN surgiu em
1874 em Tóquio, Japão, e logo
tornou-se referência nacional
de policiamento. Hoje, o
conceito desse modelo está
sendo implementado em vários
países, como: Singapura,
Indonésia, Brasil e vários países
da América Central.

O SISTEMA KOBAN baseia-se na ideia do policiamento
comunitário direto: Pequenas unidades policiais são
instaladas nos bairros para facilitar a aproximação entre
polícia e sociedade civil. A ação preventiva de combate
à criminalidade e a prestação de serviços de utilidade
pública contribuem para o eficiente gerenciamento da
ordem pública e o rápido atendimento em casos de
emergência.

PARCERIA

Acordo de Cooperação Técnica entre Japão e Brasil
O projeto “Polícia Comunitária”, foi firmado em 2004,
com duração de três anos, tendo a Polícia Militar do
Estado de São Paulo como instituição executora do
projeto.
Através dos resultados obtidos e pelo interesse em
compartilhar essas experiências com outros estados
brasileiros, em 2008 foi firmado um novo acordo,
também com duração de três anos, sendo que ao todo,
138 multiplicadores receberam treinamentos no Japão e
480 no Brasil

AÇÕES
Algumas ações realizadas nas Bases Comunitárias:
• Patrulhas de rotina feitas a pé
• Visitas comunitárias
• Atividades conjuntas com a comunidade:
- Ações com sem-teto e idosos
- Visita às escolas
- Criação de hortas comunitárias
- Publicação do “Jornal do KOBAN”

RESULTADOS

Aplicação da filosofia KOBAN
Os resultados da aplicação da Filosofia do Sistema
KOBAN nas cidades implementadas podem ser
percebidos na redução do índice de criminalidade. Além
disso, a própria população, antes descrente no sistema de
segurança, está passando a participar ativamente do
policiamento comunitário.
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