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RESUMO: O presente trabalho pretende analisar o direito ao voto dos jovens infratores 
privados da liberdade para o cumprimento de medidas socioeducativas. Justifica-se a pesquisa 
pela previsão constitucional da suspensão imediata dos direitos políticos dos presos condenados 
mediante sentença transitada em julgado (art. 15, inciso III), defluindo da mesma regra 
constitucional o direito de votar dos presos provisórios. Também é certo que a partir dos 16 
anos de idade o jovem pode votar, sendo o alistamento, neste caso facultativo (CR, art. 14, § 
1º, inciso II, alínea "c") e a Constituição brasileira veda discriminação de qualquer natureza, 
inclusive em razão da idade (artigos 3º, inciso IV, e 5º, "caput") e que a "soberania popular será 
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos" (CR, 
art. 14, "caput"). Para a consecução do objetivo proposto, o projeto será desenvolvido a partir 
de uma pesquisa bibliográfica, documental e qualitativa, nas áreas do Direito Constitucional, 
Eleitoral, e da Infância e Juventude. Os dados levantados das fontes pesquisadas (doutrina, 
jurisprudência e legislação) serão analisados por processos metodológicos dedutivo, indutivo e 
analítico, em uma estrutura dissertativa lógica. Deve ser realçado que a igualdade deve ser real, 
incidir sobre a essência das coisas, de modo que a ordem jurídica justa não se compraz com a 
mera proclamação do direito sem as correlatas prestações que o materializem. Somente no 
Estado Liberal, descompromissado com eficácia do direito e satisfeito com a simples exortação 
das regras jurídicas, admitiu-se normas desprovidas de efetividade, situação não admitida pela 
Constituição de 1988. Objetiva-se analisar os aspectos jurídicos sobre o direito ao voto dos 
jovens internados na Fundação Casa, devendo o Estado reconhecer o direito de voto, inclusive 
para parte da população privada de liberdade, e não agir em direção ao cumprimento da norma, 
escudada em pretensas razões de segurança, ou desconsiderar o direito em razão da 
facultatividade do alistamento, é desprezar os ditames da Magna Carta e considerar que a prisão 
ou internação também têm o condão de limitar outros interesses juridicamente protegidos.  
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