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Sob a convicção de que a gestão conjunta, a união de esforços e a padronização de 
ações tendem a atender, de forma efetiva, o interesse público e a defesa dos direitos 
fundamentais, surgiu, na divisa do estado de Mato Grosso com o estado de Mato Grosso 
do Sul, especificamente entre os municípios de Itiquira – MT e de Sonora – MS, o 
subprojeto, inserido no Projeto MP sem divisas, “Conselho Tutelar sem divisas – agindo 
localmente, pensando globalmente”. 
A referida proposta teve como objetivo a interação entre os conselhos tutelares de Ouro 
Branco do Sul – MT e Sonora – MS, que se localizam em municípios vizinhos do Estado 
de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso do Sul respectivamente, e a atuação para 
consolidação da rede interestadual de proteção à criança e ao adolescente. 
Com foco na resolução de demandas e visando à efetividade dos direitos fundamentais 
de crianças e adolescentes, constatou-se que, em que pese o município de Sonora – MS 
representar grande atrativo à população itiquirense, que reside em Ouro Branco do Sul (e 
vice-versa), o intercâmbio de práticas entre tais localidades nem sempre ocorre da forma 
socialmente esperada, tendo-se em vista que é comum a migração de problemas 
socioculturais de um local para o outro. 
Durante o período de prospecção, entre os problemas verificados pelos órgãos de 
execução do Ministério Público de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, por meio de 
suas Promotorias de Justiça de Itiquira – MT e de Sonora – MS, mereceu atenção a 
questão da situação de risco de crianças e de adolescentes da “divisa”, que, por vezes, se 
veem envolvidos nas piores formas de exploração, como trabalho infantil, prostituição 
infantil, abandono familiar e na prática de delitos interestaduais. 
Diante de tal constatação, atentos aos valores constitucionais impregnados na atuação 
proativa e positiva do Promotor de Justiça, a Promotoria de Justiça de Itiquira – MT e a 
Promotoria de Justiça de Sonora – MS decidiram planejar, orientar, capacitar e 
documentar ações práticas, no sentido de os conselhos tutelares de Ouro Branco do Sul e 
de Sonora estabelecerem o real diálogo de boas práticas por meio de reuniões,  
workshops, visitas integradas; do compartilhamento de informações; da realização de 
ações conjuntas; do levantamento de necessidades das populações locais; da solicitação 
de auxílio para situações semelhantes, com fins à efetiva proteção das crianças e dos 
adolescentes em situação de risco e à viabilização da rede de proteção interestadual 
entre os dois estados. A partir de tais ideais, as referidas promotorias de justiça, 
integrantes de Ministérios Públicos de estados diversos, desenvolveram, de forma 
exitosa, o projeto “Conselho Tutelar sem divisas – agindo localmente, pensando 
globalmente”. Dos resultados alcançados a partir de tal iniciativa, extrai-se que a união de 
esforços das Promotorias de Justiça ligadas e separadas, ao mesmo tempo, pela BR-163 
foi capaz de mobilizar, sensibilizar e fomentar novas perspectivas para a proteção das 
crianças e dos adolescentes dos municípios vizinhos. 
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