
 

MP obtém da Justiça veto à abertura do Shopping Iguatemi 

JK 

A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo 

confirmou, por unanimidade, nesta terça-feira (10), o recurso interposto 

pela Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital para que 

o Shopping Iguatemi JK não abra ao público antes de concluir todas as 

obras necessárias para desafogar o trânsito na região, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500 mil. O empreendimento está localizado no bairro 

do Itaim Bibi, zona sul da Capital.  

A construtora também teve indeferido o seu pedido, em outra ação, nesta 

terça-feira, pelo juiz Cláudio Antonio Marques da Silva, da 11ª Vara da 

Fazenda Pública. Nesta ação a WTorre pedia a expedição do Termo de 

Recebimento Parcial (TRAP), que lhe daria direito, mediante caução ou 

fiança bancária, ao início das atividades sem a realização das obras. Esse 

mesmo pedido já havia sido negado anteriormente pela Secretaria 

Municipal de Trânsito.  

Para a abertura do shopping o MP pede o cumprimento das exigências da 

Secretaria Municipal de Trânsito. As principais exigências são: a 

construção da alça viária que liga a avenida Presidente Juscelino 

Kubitschek, sentido Ibirapuera/marginal Pinheiros, à pista auxiliar da 

marginal Pinheiros, sentido Interlagos/Castelo Branco e a execução da 

quarta faixa na pista local da marginal Pinheiros, sentido 

Interlagos/Castelo Branco.  

Também foi pedido o prolongamento da ciclovia que margeia o rio e a 

construção de uma passarela para interligar a faixa exclusiva para 

bicicletas ao Parque do Povo.  

O recurso foi impetrado pelo MP na ação civil pública movida em fevereiro 

pela promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo Stela Tinone Kuba 

contra as empresas WTorre São Paulo Empreendimentos Imobiliários, 

WTorre Iguatemi Empreendimentos Imobiliários, BTG Pactual Serviços 



Financeiros e Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, e o Município 

de São Paulo. 

Nessa ação, o MP pediu a concessão de liminar para impedir a 

inauguração do empreendimento pela falta de execução de obras para 

amenizar o impacto do trânsito no local, que, segundo investigação da 

Promotoria de Habitação e Urbanismo, será extremamente grave. O 

shopping, localizado no cruzamento das avenidas Presidente Juscelino 

Kubitschek e Nações Unidas, na zona Sul da Capital, terá área construída 

de 401 mil m2 e contará com mais de 7,7 mil vagas para estacionamento 

de automóveis, caminhões e motos. Com previsão de inauguração em 

abril, o shopping foi classificado, pela Secretaria Municipal de Habitação, 

como o segundo maior no rol dos 200 maiores empreendimentos 

destinados a comércio e serviços na cidade, em termos de área construída 

e número de vagas.  

“O WTorre JK obviamente se classifica em polo gerador de tráfego por ser 

um mega complexo comercial e de serviços”, escreveu a promotora na 

ação. Segundo ela, justifica-se que, “a cada empreendimento enquadrado 

como Polo Gerador de Tráfego seja feita uma análise de seu impacto no 

sistema viário, de forma individualizada e considerando o conjunto de 

edifícios já implantado e previsto para a região, e sejam exigidas as 

contrapartidas de mitigação deste impacto, uma vez que atraem e geram 

extraordinário número de viagens, impactando negativamente a 

circulação viária em seu entorno, chegando em alguns casos a prejudicar a 

acessibilidade de toda uma região, além da segurança de veículos e 

pedestres”. 

Na ação, a promotora demonstrou que, embora se configure polo gerador 

de tráfego, o empreendimento não concluiu as obras para mitigação do 

impacto viário, que é condição para o funcionamento, e não possui auto 

de vistoria do Corpo de Bombeiros nem alvará de funcionamento, apesar 

do anúncio de que será inaugurado neste mês. 

Em primeira instância, a liminar foi negada, mas o MP recorreu e o relator 

da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, Vicente de Abreu 



Amadei deferiu a liminar, no último dia 9 de março. A ação continua 

tramitando na 11ª Vara da Fazenda Pública.  

A decisão determina que as empresas não poderão iniciar qualquer 

atividade no Shopping Center Iguatemi JK e nas duas torres de escritório 

sem antes obter o certificado de conclusão das obras viárias, a licença de 

funcionamento, o atestado de vistoria final do Corpo de Bombeiros, e o 

termo de recebimento expedido pela Secretaria Municipal de Transportes 

(TRAD).  

O agravo foi julgado pelos desembargadores Vicente de Abreu Amadei, 

Castilho Barbosa e Franklin Nogueira.  

Leia o Agravo.  

 

 

http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2012/abril_2012/2012%2004%2010%20agravo%20iguatemi.pdf

