.... EM FEVEREIRO, uma história onde cada um exerce o seu
protagonismo, em busca tanto de sua liberdade interna quanto
externa...

Senhores

da

LIBERDADE

narra

o

cotidiano

de

6

protagonistas com suas histórias próprias, porém interligados
pelos caminhos tortuosos do destino e, sobretudo, pelas escolhas
feitas no passado, sejam estas equivocadas ou não.

Rafaela, em 2019, é uma mulher de 40 anos, estando no auge
da sua beleza e da sua carreira jurídica. Considerada uma
excelente advogada civilista, tendo se especializado na área de
Direito de Família, mantém, nas proximidades do Círculo Militar,
um apartamento para abrigar estudantes de graduação. Ademais,
é professora de uma das melhores instituições de ensino do Brasil,
sendo muito querida pelos alunos, apesar de seu estilo autoritário.

Na vida pessoal, Rafaela, infelizmente, não é tão segura de
si e estável. Teve um relacionamento conturbado com Rodrigo, há
22 anos atrás, sofrendo muito pela ruptura desse namoro. Em
1997, ambos estudavam juntos na Faculdade de Direito, e Rafaela
tinha expectativas de, juntamente com o seu grande amor, montar
um escritório de advocacia após o fim da graduação. Contudo, os
planos não foram concretizados do jeito que ela queria. Sobretudo,

porque, nessa mesma época, seu irmão mais velho, Nicholas, estava
se envolvendo num esquema de tráfico internacional de drogas, e
Rodrigo, algoz de Nicholas, foi a pessoa que entregou o
esconderijo dele para a Polícia Federal, fazendo com que houvesse
uma grande perseguição policial que culminou na tragédia de o
irmão de Rafaela ter sido dado como morto.

Assim, Rafaela nunca perdoou Rodrigo pelo acontecimento,
mesmo tendo o discernimento necessário de constatar que
Nicholas procurou um desfecho trágico, pela conduta sempre
inconsequente e imoral. Ademais, Rodrigo acabou conhecendo
Carenina, a jovem que fora abandonada grávida por Nicholas e,
além de assumir o filho que ela esperava deste, ainda se casou com
ela.

Em 2019, portanto, enquanto Rafaela mora juntamente com
seu sobrinho, Hugo, e mantém, em seu apartamento, uma espécie
de república para abrigar estudantes vindos do interior do Paraná,
Rodrigo mantém um casamento com Carenina, criando João como
se fosse o seu próprio filho. O que ocorre é que Rafaela perdeu
contato com Rodrigo desde 1997, sem imaginar que, além deste
ter feito doutorado em Direito Penal, ainda é um importante
advogado criminalista. E para aumentar ainda mais a coincidência:

Rodrigo é o novo contratado para ser professor na mesma
instituição de ensino que Rafaela leciona há mais de 6 anos.

Em breve, ambos se reencontrarão nas dependências da
faculdade. E, certamente, lembranças e sentimentos ficarão
evidentes. Rafaela, nesses 22 anos de lapso temporal, jamais
conseguiu esquecer Rodrigo, o qual, por incrível que pareça,
também ficará bastante balançado quando revê-la bem-sucedida
e, ainda por cima, colega dele profissionalmente. A partir disso,
Rodrigo se dará conta de que Rafaela é a mulher de sua vida, e
terá que correr atrás do prejuízo, disposto, inclusive, a se separar
de Carenina.

Contudo, será que Rafaela, mesmo o amando, o aceitará de
volta?

Rodrigo terá coragem de se divorciar e reviver com Rafaela
os planos do passado deixados de lado?

João, filho criado por Rodrigo, reagirá como ao saber que
Rodrigo está disposto a deixar a família para investir num amor
antigo?

Ademais, qual será a reação de Rafaela quando descobrir que
Nicholas, seu irmão mais velho, está vivo, que João é o filho dele e
que Hugo, que passará a estudar com João na mesma faculdade é
o irmão mais velho deste?

Essa foi a apresentação de um dos protagonistas de
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apresentação dos outros 4 protagonistas: Hugo, Gustavo, Helena
e João.

