
ISSN 1677-9010 / www.aslegis.org.br
Cadernos ASLEGIS

ASSOCIAÇÃO DOS
CONSULTORES 
LEGISLATIVOS E 
DE ORÇAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA DA 
CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

 http://bd.camara.leg.br



o direito à liberdade: pequeno
exercicio de desconstrução

fenomenológica do ordenamento
jurídico e da ordem social brasileira.

Luiz Henriqu.e Cascelli de Azevedo
Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados'

Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

.................................................................................................
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens

sem o devido processo legal; ..
Se empreendêssemos um exercício fenomenológico para apu

rar, na ordem jurídica vigente, a essência do ser humano, isto é,
buscar, no texto constitucional, do ponto de vista metodológico, o
que o caracteriza, o que lhe é mais caro, para depois confrontar o
precioso achado com a realidade brasileira, poderíamos obter um
resultado desalentador: no cerne da organização jurídica e social
a essência do ser humano estaria consagrada naqueles direitos
insculpidos no art. 50 da Constituição Federal, principalmente, o
da liberdade, que, apesar de ser o fundamento primeiro, inclusive
dos direitos sociais e coletivos, não é efetivada na vida social.

Devemos esclarecer que a noção de liberdade de que aqui
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.. Constituição Federal.



queremos nos valer vai muito além do direito à locomoção, do
"direito de ir e vir". Cremos que tal conceito compreende a noção
de Ser Humano, de Pessoa Humana, na acepção mais plena: ser
livre é realizar, é atualizar plenamente as potencialidades ineren
tes a cada um de nós. Implica dizer, poder exercer e ter meios
para tanto; poder decidir, poder realizar, enfim, poder efetivar a
vontade própria em sua plenitude, desde que, é claro, com respei c

to aos limites ou fronteiras das demais individualidades.
Em outras palavras, a liberdade plena importa a livre decisão

de onde morar, de estudar até quando julgar oportuno, de ser
artista, filósofo, musicista, médico ou faxineiro. Ser livre para es
colher e para levar às últimas conseqüências e em toda a plenitu
de os atributos humanos, físicos, intelectuais e espirituais, con
forme vontade própria.

Assim nos deparamos, por exemplo, com obras humanas de
grande excelência (literária, artística, filosófica, científica), nas
quais temos um testemunho vivo de até onde o Ser Humano é
capaz de chegar, atendendo a um chamado do SER, que se mani
festa e apela para ser apreendido - e o é por alguns que ainda
conseguem expressá-lo, comunicá-lo. Por outro lado, tantos ou
tros só conseguem se ocupar com a satisfação desesperada das
necessidades básicas de alimentação.

Enfim, no Brasil - como de resto em grande parte do mundo 
, o direito à liberdade não pode ser plenamente exercido, mesmo
porque as circunstâncias rebaixam o ser humano à condição ani
maI. Milhões não têm condições de levar às últimas conseqüências
o que há de mais essencial para o homem. É frustrante constatar
que à capacidade inerente a cada indivíduo, o que lhe confere
valor inestimável, não corresponda seu total aproveitamento: muitos
não podem ou não são livres e, pior ainda, nem consciência têm
disso.
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