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JUSTIFICATIVA - PL 0520/2014 
Em janeiro de 2005, cerca de 100 pessoas ocuparam um terreno vazio de 

aproximadamente 9.750.00 m², situado na Rua Francisco de Souto Maior, 199, antiga Rua 5, 
parte do lote 199 da quadra "B", núcleo Itaim, secção "A", no Distrito de Guaianases, de 
propriedade de Aicha Hussen Saada Waked e Hassan Waked. 

Diante disso, os proprietários ajuizaram, em maio de 2005, Ação de Reintegração de 
Posse, autuada sob nº 0020561-54.2005.8.26.0007, perante a 2ª Vara Cível do Foro Regional 
de Itaquera da Comarca de São Paulo. 

Após quase 10 anos de tramitação, marcada por diversos desacertos, dentre os quais 
a ausência de participação do Ministério Público, exigência dos possuidores de prova negativa 
e desconsideração do dever de cumprimento da função social da propriedade - o que é objeto 
de ação rescisória, foi determinada a reintegração de posse, a qual está marcada para ser 
executada dia 25.11.2014. 

Ocorre que, em razão longa duração do processo, a ocupação se consolidou. Não há 
mais barracos dispersos no imóvel. Há, sim, mais de 900 (novecentos) seres humanos 
residindo em casas de alvenaria, com algumas obras de infraestrutura instaladas, tais como 
sistema viário, saneamento básico e fornecimento de energia elétrica. Após quase 10 anos de 
muito trabalho realizado por estas pessoas, a ocupação se transformou um verdadeiro bairro, 
fato este reconhecido pela Prefeitura da Cidade, ao constituir a área em Zona Especial de 
Interesse Social - ZEIS - I (um), que tem a função primordial de permitir e viabilizar a 
regularização fundiária. 

Além disso, esta Zona é Especial de Interesse Social e obrigará o proprietário, após 
destruir todas as construções que existem no local, a fazer um empreendimento imobiliário 
para atender a população de baixa renda, que certamente será através do "Programa do 
Governo Minha Casa Minha Vida" que viabiliza a construção de moradias para baixa renda, 
através de subsídios do Fundo de Desenvolvimento Social. Tal programa garante mais de 70% 
de subsídios na aquisição de apartamentos para a baixa renda. A construtora não corre risco 
nenhum e recebe no governo a valor integral de todas as unidades. Portanto, vai se destruir 
moradias instaladas utilizadas pela população pobre, que quer indenizar o proprietário pelo 
imóvel, e no lugar construir moradias para a baixa renda com dinheiro público. É uma 
incoerência. 

A retirada após quase 10 anos de mais de 900 (novecentas) pessoas, entre 
trabalhadores, idosos, pessoas com deficiência e crianças em idade escolar, que não tem para 
onde ir, revela uma atuação estatal violadora de direitos sociais, do bem-estar, da igualdade e 
da justiça, valores supremos de uma sociedade fraterna, além do descompromisso com a 
harmonia social e com a solução pacifica das controvérsias. 
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