
    O conceito de liberdade de expressão no Brasil possui 
um caráter relativamente recente, sendo reconhecido o 
seu pleno exercício principalmente a partir da Consti-
tuição de 1988. A liberdade de expressão sofreu diversas 
afrontas nos períodos anteriores, quando podia se cons-
tituir motivo de discriminação, execração ou até mes-
mo crime demonstrar ou propagar certos tipos de ide-
ologias contrárias às aceitas e incentivadas pelo Estado.

    Durante a história republicana brasileira, o caso mais 
presente é o do comunismo. Delineado e formulado 
como ideologia política e método histórico (sintetiza-
do na famosa frase “a história da humanidade até aqui 
é a história das lutas de classe”) pelo sociólogo e his-
toriador Karl Marx, no século XIX. Marx analisava a 
sociedade da época, produto da Revolução Industrial, 
através de uma visão que colocava uma classe social (a 
“burguesia”) como exploradora das classes trabalha-
doras (o “proletariado”). De acordo com a tese marxis-
ta, tal conjuntura econômica, mais cedo ou mais tarde, 
resultaria numa revolução proletária, seguida da abo-
lição de toda e qualquer classe social, da propriedade 
privada e a instauração de uma sociedade igualitária.

    No Brasil, tal ideologia logo encontrou um número 
considerável de adeptos. Já nas primeiras décadas do 
século XX, foi formado o Partido Comunista Brasi-
leiro1 , existente até os dias atuais. Apareceu também 
a figura de Luís Carlos Prestes2  como um líder pro-
eminente do movimento. Prestes, juntamente com o 
movimento denominado Aliança Nacional Liberta-
dora3, foi responsável pela deflagração de uma tenta-
tiva de revolução em 1935, facilmente derrotada por 
Getúlio Vargas. O levante recebeu o nome pejorativo 
de “Intentona Comunista” e acabou servindo como 
pretexto para a implantação da ditadura do Estado 
Novo getulista em 1937. Getúlio acabou por come-
ter suicídio quase 20 anos depois, ao se ver pressio-
nado, ironicamente, por pessoas que acusavam suas 
políticas de serem “comunistas”, assim como os mo-

vimentos que ele havia reprimido anteriormente.

    Em meio a esse cenário, o anticomunismo e a au-
sência de garantias às liberdades políticas e ideológicas 
certamente atingiram as relações de trabalho, aspec-
to fundamental da doutrina marxista. Um exemplo 
importante é o caso do operário Sebastião Monteiro, 
ajudante de ajustador na Estrada de Ferro Sul de Mi-
nas.  Monteiro foi demitido pela empresa sob a alega-
ção de que fazia propaganda de ideias e organizações 
ligadas ao comunismo em seu ambiente de trabalho, 
demandando contribuições a suas causas e distri-
buindo exemplares de jornais e impressos comunis-
tas (tais como “O Proletário4 ”). O operário chegou a 
ser preso dentro da própria oficina onde trabalhava.
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Figura 1: Bandeira dos mais tradicionais partidos comunistas brasileiros. A imagem da foice 
sobreposta ao martelo é um dos mais fortes símbolos do comunismo no mundo.

Figura 2: Jornal O Proletário  publicado no Rio de Janeiro a partir de 1984.

    Em 1933, Monteiro recorreu ao Conselho Na-
cional do Trabalho (à época, a instância máxima 
da nascente Justiça do Trabalho no país), com o in-
tuito de processar seus antigos empregadores. Ele 
alegou que faltavam provas para embasar sua de-
missão e também que trabalhava na empresa havia 
mais de 10 anos, o que confirmava seu direito à es-
tabilidade.  No inquérito administrativo instaurado 



previamente à demissão de Monteiro, os argumentos 
em prol de seu desligamento direcionavam-se basica-
mente à sua atuação sindical mais incisiva:

dos direitos trabalhistas se mantenha, é preciso que 
os direitos individuais básicos, tais como o direito à 
liberdade de opinião, sejam também aplicados corre-
tamente às práticas cotidianas do trabalho.

    1À época, parte da seção brasileira da Internacional Comunista, da qual se ori-
ginou também o PC do B.

    2Luís Carlos Prestes (1898-1990), conhecido popularmente como “Cavaleiro 
da Esperança”. Ganhou o apelido após liderar a chamada “Coluna Prestes”, mar-
cha guerrilheira de cunho tenentista conduzida ainda nos tempos da República 
Velha.

    3Organização de caráter socialista, nascida em 1935, que tinha como principal 
objetivo o combate às influências do ideário fascista no Brasil. Foi posta na ile-
galidade por Vargas poucos meses depois de sua criação, logo antes de pôr em 
prática o plano que deu origem à “Intentona”. Prestes foi nomeado “presidente de 
honra” da organização.

    4 “A imprensa operária exercitou seus primeiros passos ao lançar em Recife (PE) 
o jornal O Proletário (1847), título reproduzido em dezenas de outros periódicos 
dedicados à causa do trabalhador brasileiro. Nada mais do que varrições sobre 
um mesmo tema: organizar as forças revolucionárias, politizar e informar o ope-
rariado. Haja visto que jornais com o título O Proletário existiram em Maceió, AL 
(1902), em Santos, SP (1911), em São Paulo, SP (1912), Juiz de Fora , MG (1920), 
Pelotas, RS (1925) e Sertãozinho, SP (1926). Outros tantos O Proletário surgiram 
em Recife, PE (1879), Fortaleza, CE (1892), Manaus, AM (1892), Rio de Janeiro, 
RJ (1894), Campos, RJ (1895), Taubaté, SP (1918), Belo Horizonte, MG (1920), 
Uberaba, MG (1920), Juiz de Fora, MG (1920)”. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci 
& Kossoy, Boris (orgs) (2003). A imprensa confiscada pelo DEOPS (1924-1954). 
São Paulo: Ateliê Editorial: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Arquivo 
do Estado.

Figura 3: Excerto do inquérito administrativo que serviu de subsídio para demissão do trabalhador

    Para a defesa, esse tipo de atuação de forma alguma 
configuraria falta laboral grave, na forma do art. 54 
do Decreto 20.465 de 1931. O advogado cita inclusive 
que “a igualdade de todos perante a lei é postulado 
que existe desde a Revolução Francesa e que cada um 
pense como lhe aprouver”. Nesse mesmo sentido, an-
tes do julgamento definitivo da ação, um parecer do 
CNT também apontava que “o fato de esposar o in-
divíduo esta ou aquela doutrina político-social não 
é suficiente para constituir falta grave, enquanto não 
houver, da parte do empregado, a prática de qualquer 
ato lesivo”.

    O CNT julgou o caso, tendo como relator o conse-
lheiro Carlos Pereira da Rocha. Através do acórdão, 
os argumentos de Monteiro foram acolhidos, confir-
mando-se o entendimento de que somente em virtu-
de de “falta grave devidamente apurada em inquérito 
administrativo regular” um funcionário com mais 
de 10 anos de serviço poderia ser demitido, e que o 
inquérito instaurado pela empresa não fornecia pro-
vas suficientes para sustentar a alegação da prática de 
“agitação” no local de trabalho.

O exemplo citado é uma boa amostra de uma época 
onde demonstrar opiniões políticas divergentes pode-
ria até mesmo constituir motivo de demissão e tenta-
tiva de supressão dos direitos básicos do trabalhador 
até então em vigor. A lição que se pode tirar do caso 
de Sebastião Monteiro é clara: para que o exercício 
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