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RESUMO 

O Jubileu de São José Operário é uma festividade religiosa que ocorre anualmente, no mês de 

abril, a fim de comemorar as graças concedidas pelo padroeiro dos trabalhadores. É uma festa 

tradicional que reúne, nas ruas ao redor da Basílica de São José Operário, a presença de 

barracas de comidas típicas, vestuárioe outras utilidades domésticas. Festa que teve sua 

organização e regulamentação alterada no ano de 2014, em seu quinquagésimo evento. 

Organização esta que foi assumida pela Prefeitura e causou uma grande mudança na 

festividade. Pode-se dizer que o ano de 2014 foi marcado pela ruptura de paradigma que, 

obviamente, deixou os moradores insatisfeitos. Afinal, a organização das barracas ficava a 

cargo dos moradores, que realizavam o “aluguel” do espaço público defronte de suas casas, o 

que, embora seja ilegal, foi realizado por 49 anos seguidos.De se compreender, portanto, 

porque aconteceu a mudança na situação, e porque sua repercussão foi grande, desagradando 

boa parte da população. Neste sentido, o presente artigo pretende explicar, sob a ótica do 

direito administrativo, a razão por trás da mudança ocorrida, e, por conseguinte, o motivo pelo 

qual não se pode ser realizada, por particulares, o aluguel do bem público. À luz dos 

princípios e da legislação concernente ao Direito Administrativo, o presente artigo procurou 

explicar e narrar o fato ensejador da mudança ocorrida em 2014 na festividade, bem como 

narrar o próprio fato, ou seja, o contexto e sua história. Objetivando discorrer sobre o motivo 

no qual se fundaa evolução ocorrida na história desta festividade, representada pelo 

rompimento de paradigma oriundo o município ter assumido a organização/regulamentação 

do uso do bem do público pelos barraqueiros. 

Palavras chave: Jubileu de São José Operário, Direito Administrativo, uso de bem público. 

1. INTRODUÇÃO 

O Direito Administrativo é matéria afim a vários eventos e fatos cotidianos. Em que 

pese não repararmos e observarmosqual é a sua aplicação e importância no dia a dia das 

pessoas, cediço que ele se faz presente.  

Como exemplo de situações relacionadas a tal direito, podem-se citar: a construção 

de um pedágio em determinada rodovia. O tombamento de prédio histórico. Realização de 

licitação para compra de gêneros alimentícios. Desapropriação de um imóvel para fins de 

reforma agrária. Autorização para porte de arma. Fiscalização da vigilância sanitária. 

Utilização de bem público por particulares, dentre outros.  

Este último exemplo constitui o caso em tela.  

É nesse sentido, de forma a analisar uma de tantas situações do direito administrativo 

aplicado, que o artigo infra se estabelece.  

A fim de colocar o leitor a par da mudança ocorrida na festividade denominada Jubileu 

de São José Operário, motivada pelas grandes discussões e dúvidas da população, 

principalmente barbacenense, acerca dela, tem por finalidade esclarecê-lo sobre a mudança e 

o motivo dela ter ocorrido, tudo sob a ótica do direito administrativo. 



 

Afinal, é somente por meio dele que uma explicação pode ser encontrada, porquantoo 

Jubileu é festividade ligada à utilização de bem público, e como cediço os bens de toda a 

natureza pertencentes à coletividade têm a Administração Pública como sua natural e legítima 

tutora. Administração esta intrínseca ao conceito, definição e estudo do Direito 

Administrativo.   

2. JUBILEU, UM USO DE BEM PÚBLICO 

Antes de discorrer sobre a mudança ocorrida no Jubileu, e, portanto, de narrá-la, de 

forma a demonstrar a aplicação da disciplina de Direito Administrativo na vida das pessoas, 

necessário se faz explicitar a conexão da referida matéria com a citada situação. 

Ora, falar de tal conexão, é explicar o motivo da mudança ocorrida na festividade. É 

saber o porquêela se liga ao referido direito, e porquê tem que ser por ele regido.  

Ocorre que a festa de Jubileu de São José Operário é uma festividade na qual as ruas 

do entorno da Basílica de São José são utilizadas para a instalação de barracas para a venda de 

gêneros alimentícios, bem como de roupas, e utensílios domésticos.  

Tendo em vista que as ruas são bens públicos de uso comum do povo, bens estes que 

são regulados pela Administração Pública, têm-se, portanto, a razão pela qual a festividade 

tem que sofrer a interferência do Poder Público e, portanto, a razão da mudança ocorrida. 

Nesse sentido, importante citar o art. 99 do CC, in verbis: 

“Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

(grifo meu)” 

 Os bens públicos de uso comum do povo, bem como os outros deuso especial e 

dominicais podem ter seu uso privativo outorgado temporária e precariamente a determinados 

particulares.  

Mister ressaltar que tal outorga envolve um juízo de conveniência e oportunidade por 

parte da Administração, e dependerá sempre de ato administrativo formal,  

No caso do Jubileu, o ato administrativo formal para do uso privativo do bem público 

(rua) que melhor se encaixa é a permissão.  

Nas palavras de Mazza (2012, p. 547) permissão é “o ato administrativo unilateral, 

discricionário e precário pelo qual o Poder Público defere o uso privativo de bem público a 

determinado particular em atenção a interesse predominantemente público.” 



A permissão de acordo com o disposto no art. 2º da Lei n. 8.666/93, pressupõe a 

realização de licitação. Licitação que pode se dar por meio de qualquer uma das modalidades 

licitatórias previstas na Lei n. 8.666/93, qual sejam as listadas no art. 22 da referida lei. A 

saber: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 

 

2.1.ROMPIMENTO DO PARADIGMA - A MUDANÇA 

A tradicional festa denominada Jubileu de São José Operário, que ocorre na cidade 

de Barbacena,reúne todo ano no mês de maio uma multidão de fiéisa fim de festejar o dia do 

santo protetor dos trabalhadores.  

Contudo, em que pese o forte caráter religioso, esta festa não conta somente com 

celebrações relativas à religião. Além das missas, e celebrações religiosas a festa também 

adquire forte caráter comercial, uma vez que durante a festividade, o entorno da igreja, ou 

seja, as ruas ao redor sãopreenchidas por barracas de comidas típicas, de roupas e utensílios. 

Desta forma, pode-se dizer que o Jubileu é uma festa típica e tradicional onde os 

romeiros visitam a Basílica, confessam e comungam após assistir as missas, e ainda 

aproveitam para, a título de lazer e diversão, passear pelos entremeios das barracas e fazer as 

suas compras.  

Barracas que, por anos a fio, foram negociadas diretamente pelos vendedores e os 

donos das casas, a cuja frente da residência teria a barraca instalada. 

É espantoso, mas por décadas os moradores praticaram a conduta ilegal de alugar o 

espaço defronte de suas residências para a instalação das barracas. Por décadas, o particular 

tomou o lugar que é de direito do Poder Público, assumindo um lugar que era e é exclusivo da 

Administração. E o pior, com consentimento do Poder Público, porquanto consciente do 

acontecimento, tapava seus olhos para ele. 

Foi somente no ano de 2014 que a situação mudou. Obviamente desagradando a 

todos os moradores locais. 

De forma a atender as legislações vigentes e à recomendação do Ministério Público, 

que interveio na situação, finalmente após 49 anos o paradigma foi rompido e a Prefeitura 

Municipal, por meio da AGIR – Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 

Barbacena e Região, assumiu a organização do festividade do Jubileu, e por conseguinte, a 

comercialização dos espaços de barracas outrora realizado pelos moradores. 

Segundo aRadio Globo Barbacena (2015): 



“Baseado em orientações do Ministério Público com relação à organização e 

realização do evento, a Comovec, grupamento que inclui várias instituições 

para garantir a ordem, segurança e organização de eventos públicos, sugeriu 

à Prefeitura Municipal de Barbacena que várias ações fossem tomadas no 

sentido de que o Jubileu de São José tivesse um projeto de segurança para o 

público e expositores da festa. Após uma reunião com o prefeito municipal, 

membros da Comovec, o Pároco Antônio Eustáquio e o representante da 

comunidade Ivair de Paiva, ficou definido que o padrão a ser seguido pelo 

evento neste ano será diferenciado em relação aos anos anteriores.Tais 

diferenciações incluem padronização e áreas específicas para instalação de 

barracas, não liberação de vendedores ambulantes, áreas delimitadas para 

estacionamentos, e a decisão mais polêmica: a comercialização dos espaços 

de barracas passa a ser realizado pela AGIR, braço que cuida de 

eventos públicos para a Prefeitura de Barbacena, que abrirá leilão 

público para a venda de espaços de comércio.” 

 De acordo com a Prefeitura de Barbacena: 

“Após reunião de mais de duas horas, com as presenças de representantes da 

Basílica de São José Operário, Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Serviço 

de Água e Saneamento SAS, Agência Municipal de Desenvolvimento AGIR, 

Subsecretaria de Trânsito SUTRAN e Secretaria Municipal da Fazenda, 

Secretaria Municipal de Coordenação Política e Advocacia Geral do 

Município, o Prefeito Toninho Andrada anunciou que o município 

assumirá o total controle na organização da festa do Jubileu, que este 

ano comemorará seu 50º aniversário. O evento religioso na área 

pertencente à Basílica ficará sob administração da Igreja..” (grifo meu) 

(BARBACENA, 2015) 

 

 À época, ainda segundo a Prefeitura Municipal de Barbacena, o promotor Flávio Barra 

Rocha, em reunião com mais de trinta representantes de vários setores da sociedade 

Barbacenense: 

“(...) comunicou a instauração deInquérito Civil para tratar do Jubileu de São 

José Operário. Na oportunidade, abordou sobre a necessidade da conjugação 

de esforços ‘de modo a compatibilizar o propósito religioso com o interesse 

público da sociedade –segurança pública, saúde pública, segurança alimentar 

e pessoal dos participantes e interesse econômico dos barraqueiros’. Ele 

explicou que o Ministério Público expediu recomendações a diversos 

órgãos e que ‘a Prefeituratem responsabilidade inerente à 

regulamentação da exploração e o uso do espaço público’. ”(grifo meu) 

(BARBACENA, 2015) 

 

 Em pronunciamento do presidente da AGIR, sobre o assunto, ele explicou que a 

orientação da mudança veio do Ministérios Público, dizendo que “Nós tivemos que fazer uma 

transformação do evento, atendendo às diversas legislações vigentes no município. O objetivo é 

melhorar a qualidade da festa, dando segurança e tranquilidade.”(G1 ZONA DA MATA, 2015) 

Mister ressaltar que a repercussão da mudança foi grande, razão pela qual houveram 

várias manifestações por parte dos moradores. Afinal, como a negociação era feita há tempos 



pelos próprios moradores, alguns já contavam com o dinheiro, e o pior, alguns já haviam até o 

recebido dos barraqueiros. 

 

Em entrevista do morador Antônio Carlos Sandi citado por G1 Zona da Mata (2015), 

foi dito: “Esta é uma decisão arbitrária da prefeitura. O povo do São José faz isso há 49 anos, 

nunca ninguém veio reclamar, nunca ninguém interferiu, e isso já é quase ‘um direito 

adquirido dos moradores’, que na verdade mais gastam do que ganham durante a festa.” 

É de se notar que a revolta e o desagrado dos moradoresfoi notória e tamanha 

queestes até entraram na justiça contra a decisão da Prefeitura. No entanto, “um documento da 

primeira vara cível de Barbacena esclareceu que a comercialização de bens e espaços públicos 

sem autorização do Executivo é ilegal, cabendo aos moradores apenas o aluguel das suas 

casas”, segundo G1 Zona da Mata (2015). 

Por fim, imperioso sobrelevar que, independentemente das manifestações, o Poder 

Público manteve a decisão/mudança, e a Prefeitura municipal assumiu a festividade 

publicando, no dia 14 de abril de 2014, no diário oficial da cidade de Barbacena, o Decreto 

Municipal nº 7.595, que dispôs sobre o 50º Jubileu de São José Operário de 2014, e outras 

providências, e em seguida, divulgou a 1ª licitação para a utilização do bem público pelas 

barracas.  

 

3. CONCLUSÃO 

De forma simples e resumida o presente artigo procurou, por meio de uma breve 

narrativa, mostrar a mudança ocorrida no Jubileu de São José Operário e o motivo por trás 

dela. Mudança esta que consistiu na alteração da organização/realização da festividade e, por 

 

 

 

Figura 1- Manifestação dos moradores 
sobre a intervenção do Poder Público 
na realização do Jubileu de São José 
Operário, da cidade de Barbacena - 
Fonte: G1 Zona da Mata, 2015 



conseguinte, da comercialização das barracas que se instalam ao redor da Basílica quando da 

festividade. 

Anteriormente, o que ocorria é que a comercialização dos espaços defronte das 

casasdos moradores do entorno da igreja, para instalação das barracas, era feita com os 

próprios moradores destas, que alugavam o espaço pertencente à coletividade e ficavam com 

o dinheiro proveniente desse aluguel. Isto tudo, intervenção do Poder Público esem qualquer 

repasse a ele. 

De se verificar que tal situação espantosa é uma afronta ao direito administrativo, ou 

melhor, à legislação e ao ordenamento jurídico vigente, porquanto é inconcebível. Afinal, 

como a rua é classificada, pelo próprio Código Civil em seu art. 99, I como bem de uso 

comum do povo, seu uso por particular (barraqueiros) deveria necessariamente ser realizado 

por algum dos instrumentos de outorga da Administração. E ainda, deveria ser realizado pelo 

próprio poder Público, e não pelo particular, eis que este não tem legitimidade para isso. 

Dito isto, fica claro o motivo ensejador da mudança e a própria mudança, que tanto 

afetou os moradores das residências no entorno da igreja e que tanto repercutiu.  

Imperioso ressaltar que este estudo não esgota o assunto, tampouco revela todas as 

questões relacionadas ao tema. Assim, estudos mais aprofundados serão necessários, 

buscando mais abordagens e informações aplicadas que realcem e explicitem melhor os 

pontos do direito administrativo no tocante à festividade denominada Jubileu de São José 

Operário. 
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