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Medidas adotadas por diferentes países contra a discrimi-
nação e a violência sofridas por pessoas trans no campo eleito-
ral apontam para os desafios que ainda estão a caminho.

Entre 2017 e 2021, quatro protocolos destinados a garantir o 
direito de voto da cidadanía trans em eleições nacionais e sub-
nacionais surgiram na América Latina. Esses protocolos, aprova-
dos no México, Colômbia, Chile e Peru, buscam remover ob-
stáculos enfrentados por pessoas trans no dia da eleição. E com 
razão: a discriminação sistemática e a violência sofridas pelas 
pessoas trans em nossa região também se estendem à esfera 

político-eleitoral, inclusive na entrada e dentro dos estabelec-
imentos de votação. 1

Às vésperas da publicação de uma nova atualização de um 
protocolo desse tipo no Peru, a ser aplicado nas eleições 
subnacionais de 2 de outubro de 2022, e da próxima aplicação 
do protocolo chileno no plebiscito constitucional de 4 de 
setembro, vale a pena tornar visíveis as características desses 
instrumentos. Este artigo apresenta uma breve revisão dessas 
inovações eleitorais com ênfase especial no caso peruano.
1 O termo “trans”, em construção contínua, busca agrupar as diversas pessoas que não se 
identificam com o sexo ou gênero atribuído ao nascer. 
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Tabela 1
Protocolos que promovem o voto trans na América Latina

País Ano de publicação Nome do protocolo

México 2017

Protocolo que adopta medidas 
destinadas a garantir às pessoas 
trans o exercício do direito de 
voto2

Colômbia 2020

Protocolo para promover medi-
das que garantam o direito de 
voto de pessoas trans (trans-
gênero, transexual e travesti)3

Chile 2020

Protocolo de ação em caso de 
eleitores com mudança de regis-
to de sexo não incorporados nos 
cadernos eleitorais4

Peru 2021 Protocolo para garantir o direito 
de voto das pessoas trans5

Peru 2022 Protocolo para garantir o direito 
de voto das pessoas trans6

Elaboração própria com base em Entre LGBT (https://www.be-
tweenlgbt.com.mx/). 

México

A iniciativa de ter tal protocolo partiu da sociedade civil e de um 
ator político, como descrito em artigo de Georgina González.

Em junho de 2017, ativistas, organizações e a representação 
partidária do PRD, um partido de centro-esquerda, pediram ao 
Conselho Geral do Instituto Nacional Eleitoral (INE) que criasse 
um protocolo para que os mesários não negassem o direito de 
voto das pessoas trans.7

Durante o segundo semestre de 2017, a Comissão de Formação 
Eleitoral e Educação Cívica do Instituto Nacional Eleitoral (INE) 

8 elaborou o protocolo em nome do Conselho Geral do INE. 
O desenho do protocolo mexicano foi marcado por uma alta 
participação de organizações trans e pessoas de todo o país. 
Rebeca Garza, então especialista interna para a preparação do 
protocolo, relata em uma carta9 dirigida ao Presidente do Con-
selho Geral do INE, Lorenzo Córdova, os debates e tensões ob-
servados pouco antes de esse documento ser publicado em 22 
de dezembro de 2017. Seu testemunho dá conta de um proces-
so dinâmico em que a participação contínua de pessoas trans 
durante o design foi fundamental.

2 Ver Acordo do Conselho Geral do Instituto Nacional Eleitoral que aprova o protocolo de 
adoção de medidas destinadas a garantir às pessoas trans o exercício do voto em igualdade de 
condições e sem discriminação em todo o tipo de eleições e mecanismos de participação cidadã 
(INE/CG626/2017) aprovado em 22 de dezembro de 2017. Disponível em: https://igualdad.ine.
mx/wp-content/uploads/2020/12/ctfigynd-or-201908-30-p9-a13.pdf. 
3 Ver Resolução nº 3480, de 13 de novembro de 2020. Disponível em: https://www.cne.gov.co/
normativa-2019?download=7210:resolucion-n-3480-de-2020. 
4 Ver a Ata Trigésima Quadragésima Quarta Sessão Ordinária do Conselho de Administração do 
Serviço Eleitoral do Chile, 12 de outubro de 2020. Disponível em: https://www.servel.cl/wp-con-
tent/uploads/2021/02/Acta_Tricentesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Conse-
jo_Directivo.pdf. 
5 Consulte a Resolução Principal Número 062-2021-JN/ONPE, 8 de março de 2021. Dis-
ponível em: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garan-
tizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-no-00062-2021-jnonpe-1933485-1/. 
6 Consulte a Resolução Principal Número 1663-2021-JN/ONPE, 2 de maio de 2022. Dis-
ponível em: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-protocolo-para-garan-
tizar-el-derecho-al-voto-de-resolucion-jefatural-n-001663-2022-jnonpe-2063396-1/.  
7 Gonzalez, G. 2019. O que é o protocolo transeleitoral no México e como você pode atualizar 
seu dados? Disponível em: https://distintaslatitudes.net/destacado/protocolo-trans-elector-
al-en-mexico. 
8 Em 2012, no México já havia uma diretriz para garantir o direito ao voto das pessoas trans 
durante o dia da eleição (Circular nº 111 do Instituto Eleitoral do Distrito Federal da Cidade do 
México). Isso visava atender adequadamente as pessoas trans que ainda não haviam mudado 
sua identidade em seus documentos oficiais. 
9 Com esta carta, ele pede para desmantelar preconceitos sociais “que são inevitavelmente 
incorporados” nas pessoas que tomam decisões no corpo eleitoral. O menu está disponível em: 
https://rebecagarza.net/2017/12/16/carta-a-lorenzocordovav-de-una-mujer-trans/. 

Vale ressaltar que em 2017 apenas a capital do país, Michoacán 
e Nayarit, permitiu que pessoas trans mudassem de identidade 
por meio de um procedimento administrativo10. Em 2022, o 
número de estados que o permitem chegou a dezenove 11.

Este protocolo foi aplicado pela primeira vez durante as Eleições 
Locais e as Eleições Federais de 2018, consideradas as maiores 
da história democrática mexicana, nos processos locais de 2019 
e nos subsequentes.

Colômbia

Desde 2015, a Colômbia contempla um procedimento para que 
as pessoas trans mudem seu nome e sexo em seus documentos 
de identidade (Decreto 1227, 4 de junho de 2015). Apesar desse 
e de outros avanços no país, a Missão de Observação Eleitoral 
(EOM), a Fundação Grupo de Ação e Apoio Trans (GAAT) e o 
Caribe Afirmativo identificaram barreiras ao exercício do su-
frágio de pessoas trans, como maus-tratos e questionamento 
de sua identidade dentro das instalações para votar. Estas três 
organizações, desde junho de 2020, desenharam uma propos-
ta protocolar aplicável a qualquer tipo de eleição popular e/ou 
mecanismos de participação cidadã. Como resumo na citação a 
seguir, o processo de desenho do protocolo foi participativo e 
liderado por essas organizações até a publicação.12

Durante o processo de construção deste protocolo, foram re-
alizados vários grupos de trabalho com organizações da socie-
dade civil, ativistas independentes, agências de cooperação in-
ternacional e delegações de diferentes embaixadas [...] No dia 
10 de setembro de 2020, a convite do Presidente do CNE, Dr. 
Hernán Penagos, a proposta foi apresentada ao plenário da en-
tidade, que contou com a participação e apoio de destacados 
e destacados representantes da comunidade internacional. De-
pois disso, o CNE iniciou a discussão dentro da Câmara Plenária, 
resultando em sua aprovação em outubro deste ano por meio 
da Resolução nº 3480 de 2020.13

Essas organizações continuaram seu trabalho monitorando a 
implementação do protocolo, incluindo a observação eleitoral 
entre suas atividades.

Chile

Em 27 de dezembro de 2019, entrou em vigor a Lei nº 21.12014, 
que reconhece e protege o direito à identidade de gênero no 
Chile15. Pouco depois, em janeiro e julho de 2020, ocorreu parte 
da coordenação entre Servel e organizações LGBT. Essas orga-
nizações propuseram a elaboração de um protocolo que garan-
tisse o voto de pessoas trans que mudassem de nome e sexo no 

10 INE. 2019. Protocolo Trans, dois anos após a sua emissão; artigo da Conselheira Dania Rav-
el, publicado no El Sol de México. Disponível em: https://centralelectoral.ine.mx/2019/12/23/pro-
tocolo-trans-dos-anos-despues-emision-articulo-la-consejera-dania-ravel-publicado-sol-mexico/ 
11 Edgar Ulisses. 2022. O que é a lei de identidade de gênero e quais estados a aprovaram? 
Disponível em: https://www.homosensual.com/lgbt/trans/ley-identidad-genero-estados-recono-
cen-trans/ 
12 Disponível em: https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019850#:~:tex-
t=DECRETO%201227%20DE%202015&text=por%20el%20cual%20se%20adiciona,el%20Registro%20
del%20Estado%20Civil. 
13 EOM, GAAT e Caribe Afirmativa. 2020. “Protocolo para promover medidas que garantam o 
direito de voto das pessoas trans (transgênero, transexual e travesti) em igualdade de condições 
e livres de discriminação”. Ideias-chave para a sua compreensão. Disponível em: https://caribeaf-
irmativo.lgbt/wp-content/uploads/2020/12/Protocolo-para-voto-trans.pdf.
14 Poder Judiciário do Chile. 2020. Guia da Lei nº 21.120. Guia para garantir o exercício do di-
reito à identidade de gênero dos usuários e membros do Poder Judiciário. Disponível em: http://
secretariadegenero.pjud.cl/images/documentos/LIG/Gu%C3%ADaLeyIG_a13052020.pdf. 
15 Esta lei, publicada em dezembro de 2018, foi regulamentada em 13 de agosto de 2019, no 
que diz respeito ao procedimento administrativo de retificação das certidões de nascimento. Ver 
http://secretariadegenero.pjud.cl/index.php/noticias/114-27-de-diciembre-de-2019-entro-en-vi-
gencia-la-ley-n-21-120-que-reconoce-y-da-proteccion-al-derecho-a-la-identidad-de-genero. 
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cadastro. Foram considerados dois cenários possíveis: um em 
que essa mudança de nome e sexo foi considerada no registro 
e outro em que não foi. No primeiro caso, procura garantir um 
bom tratamento e, no segundo, a verificação adequada da iden-
tidade do eleitor. Dentre as estratégias utilizadas, foram identi-
ficadas seções eleitorais onde as pessoas trans que solicitassem 
a mudança de nome e sexo votariam para treinar as pessoas 
que receberiam os votos.

O protocolo chileno16 foi publicado em 21 de outubro de 2020, 
pouco antes do Plebiscito Nacional realizado em 25 de outubro, 
que havia sido adiado devido à pandemia de COVID-19. Após a 
sua publicação, organizações como a OTD - Organizing Trans Di-
versities apoiaram a sua divulgação. No ano seguinte, no âmbi-
to da Eleição Presidencial de 2021, as pessoas trans pediram ao 
órgão de gestão eleitoral17 que os funcionários eleitorais fossem 
sensibilizados e conhecessem os protocolos, que a verificação 
de identidade nas seções eleitorais não gerasse estresse sobre 
aqueles que votam (“sem acusações de roubo de identidade e 
sem forçá-los a revelar sua identidade trans”).  a atualização do 
registo e do protocolo (este último para que possa ser aplicável 
em qualquer processo eleitoral).

Em 2022, durante o Plebiscito Constitucional, a SERVEL continu-
ou divulgando informações nas redes sociais sobre o protocolo.

Peru

O protocolo peruano foi desenvolvido durante o segundo seme-
stre de 2020, em um processo liderado pelo Escritório Nacion-
al de Processos Eleitorais (ONPE) com o apoio da International 
IDEA. Em outubro de 2020, versões preliminares já estavam 
disponíveis. Entre novembro e dezembro, foram realizadas 
reuniões com dezoito organizações da sociedade civil para re-
ceber feedback. Em janeiro e fevereiro de 2021, foi solicitado 
o parecer das entidades e organizações públicas que possuem 
atividades atribuídas no protocolo: o Júri Nacional de Eleições 
(JNE), a Ouvidoria, a Polícia Nacional do Peru, as Forças Arma-
das, observadores eleitorais e o Ministério Público. 

O protocolo foi aprovado em 8 de março de 2021 e foi aplicado 
cerca de um mês depois, nas eleições gerais de 11 de abril. O 
protocolo foi então aplicado na segunda eleição presidencial, 
em 6 de junho. Durante esse processo eleitoral, o ONPE realizou 
uma série de pesquisas e entrevistas para coletar as experiên-
cias de pessoas trans durante o dia da eleição. Essa coleta de 
informações corroborou a necessidade de tal protocolo.

Infelizmente há pouco interesse das pessoas trans em exercer 
o voto, porque somos sempre violados durante os processos 
eleitorais, eles têm medo de serem chamados pelo seu nome 
legal ou de pedirem o seu documento de identidade e acusá-
los de falsificação de identidade. (Bárbara, mulher trans, Cusco)

Esses cartazes foram uma gota de amor, integração e com-
preensão para a comunidade, nos deu segurança. Estavam nos 

16 O protocolo foi aprovado em 12 de outubro de 2020, em reunião ordinária do Conselho de Ad-
ministração da SERVEL. Veja a ata: https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2021/02/Acta_Tri-
centesima_Cuadragesima_Cuarta_Sesion_Ordinaria_del_Consejo_Directivo.pdf. 
17 Na sessão de 3 de agosto de 2021 do SERVEL, organizações da sociedade civil que repre-
sentam as demandas de grupos vulneráveis apresentaram suas propostas na Mesa Ampliada 
do órgão eleitoral. Ver: https://docplayer.es/219357846-Propuestas-mas-inclusivas-de-la-socie-
dad-civil-para-elecciones-participamostodes-cl.html. 

agentes do Banco de la Nación e fora das assembleias de voto, 
penso que eram visíveis.  (Matheus, homem trans, Trujillo)

Nos dias 26 de julho e 29 de setembro de 2021, o ONPE, com 
apoio da JNE, realizou reuniões de assistência técnica com os 
órgãos eleitorais do México e da Colômbia, respectivamente. 
Esses encontros compartilharam experiências com a imple-
mentação dos protocolos e descreveram outras iniciativas com-
plementares. O ONPE sistematizou os resultados para propor 
uma série de recomendações para melhorar o protocolo que 
seriam realizadas por meio de um grupo de trabalho interno 
criado para promover os direitos das pessoas trans em outubro 
do mesmo ano. 

Em 2022, o ONPE atualizou o protocolo para as eleições inter-
nas realizadas nos dias 15 e 22 de maio, com o acompanha-
mento contínuo da sociedade civil, e atualmente está próxima 
de publicar a versão atualizada do protocolo para as eleições 
subnacionais de dois de outubro.

Comparando protocolos

Com suas particularidades, aspectos semelhantes podem ser 
observados nos quatro protocolos sobre os quais parece ha-
ver consenso. Na tabela a seguir, é feita uma comparação ex-
ploratória com base no conteúdo explícito dos quatro docu-
mentos. 

Tabela 2
Comparação entre diretrizes para o tratamento de eleitores 
trans

Não. Diretrizes explicita-
mente mencionadas

México Colômbia Chile Peru

1 Solicitado a usar o 
nome social da pessoa

Não Não Sim Sim

2 Solicita-se que se dirija 
ao eleitor com seus 
pronomes preferidos

Não Não Sim Sim

3 Menciona-se que o 
incumprimento do 
protocolo pode dar 
origem a uma queixa 
de discriminação.

Sim Não Sim Sim

4 Salienta-se que a falta 
de concordância entre 
a expressão de género 
e as informações 
registadas no seu 
documento de identi-
ficação pode não ser 
motivo para impedir o 
seu direito de voto.

Sim Sim Não Sim

5 Sobrenomes de pes-
soas trans são sugeri-
dos ou solicitados a 
serem usados

Sim Sim Não Sim

6 Quaisquer dados con-
fidenciais de eleitores 
trans não podem ser 
divulgados durante e 
após o dia da eleição.

Não Não Sim Sim*
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7 O órgão de gestão 
eleitoral identifica as 
tabelas onde votarão 
as pessoas trans que 
mudaram seu docu-
mento de identidade

Não Não Sim Não

8 Procedimento em caso 
de dúvida razoável 
sobre a identidade da 
pessoa trans votante

Sim Sim Sim Sim

9 As diretrizes estão 
enquadradas em uma 
lei que reconhece o 
direito à identidade de 
gênero, o que facilita 
a mudança de nome 
e sexo no respectivo 
registro.

Sim Sim Sim Não

10 Ele aponta diretrizes 
específicas para a 
aplicação da lei.

Não Sim Não Sim

11 Indica diretrizes para 
representantes eleito-
rais, representantes ou 
testemunhas.

Sim Sim Sim Sim

12 Apresentação de 
queixas

Sim Sim Não Sim

13 Estabelece o proced-
imento para o órgão 
de gestão eleitoral 
no que diz respeito a 
queixas ou incidentes 
apresentados

Sim Sim Não Sim

14 Acções de sensibi-
lização e formação 
institucionais e/ou 
interinstitucionais

Sim Sim Não Sim

15 Ações voltadas para 
pessoas trans para 
atualização do cadas-
tro (nome, sexo e/ou 
endereço)

Não Sim Não Não

16 Alianças com entidades 
públicas e organizações 
trans

Sim Sim Não Sim

Como se pode ver, nos pontos 8 e 11 do quadro parece haver 
consenso sobre duas questões: o procedimento em caso de 
dúvida razoável sobre a identidade da pessoa trans e as orien-
tações aplicáveis aos representantes eleitorais, representantes, 
representantes ou testemunhas. Segue-se, então, que a verifi-
cação da identidade das pessoas trans e de como ela é real-
izada tem sido uma preocupação comum em todos os quatro 
protocolos, especialmente quando solicitada por aqueles que 
representam os interesses dos partidos políticos. No entanto, 
no caso do México e da Colômbia, as diretrizes a serem usadas 
não são especificadas, mas é indicado que elas não variariam 
daquelas aplicadas a qualquer eleitor.

Por outro lado, as medidas menos difundidas correspondem 
aos pontos 7 (presentes apenas no Chile) e 15 (presentes ape-
nas na Colômbia): O órgão eleitoral identifica as tabelas onde 
as pessoas trans que mudaram seu documento de identidade 
votarão e realiza ações direcionadas às pessoas trans para atu-
alizar o registro (nome, sexo e / ou endereço). Ambas as formas 
de intervenção estão entre as poucas que envolvem abordar di-
retamente as pessoas trans, tanto mapeando onde elas votarão 
quanto fornecendo-lhes assistência.

Dos quatro protocolos, o Peru é o país onde foi aplicado o maior 
número de medidas na tabela (13/16), enquanto o Chile é onde 
menos medidas são contempladas. O Peru, por sua vez, é o 
único país que não possui regulamentos que facilitem a mod-
ificação do nome e do sexo no documento de identidade por 
meio de um processo administrativo.

“Eu sei que para mudar meu nome eu teria que fazer um julga-
mento, contratar um advogado, pagar por toda a documentação 
que eles me pedem, e sob essa ideia antes de me recusar a fazer 
esse processo, pensei em esperar por uma lei de identidade de 
gênero para que eu possa acessar essa mudança sem nenhum 
problema. Atualmente já passei por tantas situações descon-
fortáveis em diferentes entidades estatais e privadas que me 
fazem pensar em mudar ou não de nome. O direito de alterar 
seu nome no DNI para que você possa se identificar com ele, é 
urgente. Você pode alterar a foto, mas o principal é a mudança 
de nome. “ (André, homem trans, Lima)

Desafios

A partir das experiências revisadas, pode-se identificar prelim-
inarmente uma série de desafios enfrentados pela implemen-
tação dos protocolos. O primeiro é um problema que atravessa 
a organização dos processos eleitorais: a formação rápida e efi-
caz do pessoal eleitoral e das pessoas que recebem e contam os 
votos. Essa formação é ainda mais complexa tendo em vista os 
elementos de conscientização que precisam ser incorporados e 
os preconceitos que precisam ser combatidos. O uso indevido 
de cartazes sobre protocolos, relatado em alguns países, é um 
sinal da resistência da equipe e da falta de conscientização so-
bre o significado desse tipo de material.

Um segundo desafio é o desenvolvimento de metodologias de 
participação que permitam o envolvimento de  organizações e 
pessoas trans em todo o país, não apenas capitais. Estes são 
aliados necessários para disseminar e enriquecer os protocolos. 
A participação de pessoas trans como parte do serviço públi-
co estadual infelizmente só é observada no México. Promover 
a inclusão sócio-laboral de pessoas trans – por exemplo, nos 
grandes apelos ao trabalho que são feitos quando as eleições 
são organizadas – pode ser o próximo passo para a sua efeti-
va inclusão nos dias de eleição. Nessa linha, os problemas das 
pessoas trans devem ser considerados para além do papel dos 
eleitores, uma vez que podem assumir qualquer um dos papéis 
presentes nos locais de votação e em outras áreas do processo 
eleitoral (o dos candidatos, por exemplo). 

Dada a participação de diferentes instituições durante o dia da 
eleição, é importante implementar ações concretas relaciona-
das à sua formação. No Peru e na Colômbia, foi dada ênfase 
especial ao tratamento de pessoas trans pelas autoridades poli-
ciais, tanto na entrada quanto dentro das seções eleitorais.

Os mecanismos de reclamação têm de ser reforçados. A des-
confiança em relação às instituições estatais e as objeções das 
pessoas trans ao uso de tais canais podem ser melhoradas re-
latando mais claramente quais são os procedimentos de rec-
lamação e tornando-os mais acessíveis. O Peru, por exemplo, 
oferece até três canais para a apresentação de reclamações: em 
folha impressa, em formato virtual e por telefone.
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Na América Latina, a discriminação sistemática sofrida por pes-
soas trans e não-binárias em diferentes áreas da vida também 
tem sido marcada pela violência. Ainda existem atores conser-
vadores que não reconhecem os direitos das pessoas trans e 
LGBT. É preciso difundir de forma amigável a razão por trás das 
medidas que os quatro protocolos compartilham e as experiên-
cias negativas e injustas que as pessoas trans passam nos recin-
tos eleitorais.

A título de conclusão

O ato de votar é uma das formas mais difundidas de partici-
pação política nas democracias do mundo. Embora seja um di-
reito, o voto tem custos que podem ser muito altos para alguns 
setores da cidadania. Esses custos desestimulam a participação 
política daqueles que os confrontam e reproduzem as desigual-
dades políticas. Muitos órgãos de gestão eleitoral buscam re-
duzir os custos do voto por esse motivo. Apesar das particu-
laridades regulatórias quanto ao reconhecimento da identidade 
de gênero e da presença ou ausência de medidas afirmativas 
que promovam a participação política LGBT, os órgãos eleito-
rais de quatro países consideraram necessário ter protocolos 
que garantam o voto das pessoas trans. Um bom negócio, sem 
distinção ou questionamento, reduzirá efetivamente alguns 
dos custos de votar em pessoas trans. Os esforços dos quatro 
órgãos eleitorais não pararam com os protocolos descritos, in-
dicando que futuras iniciativas continuarão a ser desenvolvidas 
para promover processos eleitorais mais inclusivos.


