
A Lei contra a Discriminação (LAD — Law Against Discrimination) de New Jersey proíbe a 
discriminação e o assédio no emprego, habitação e locais de acomodação pública com base na 
orientação sexual real ou percebida, identidade de gênero ou expressão de gênero. Isso significa que 
as pessoas que são gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, queer ou intersexuais (LGBTQI) devem 
ser tratadas da mesma forma no trabalho, na habitação e em locais abertos ao público.

A LAD se aplica amplamente às decisões de um empregador, locador ou local de acomodação 
pública. Um empregador não pode tomar decisões de emprego, como contratação ou demissão, 
promoções e benefícios (incluindo assistência médica, licença parental e licença familiar) com base 
no status LGBTQI ou estereótipos de gênero. O locador não pode se recusar a alugar, cobrar um 
aluguel mais alto, oferecer comodidades diferentes ou recusar reparos com base no status LGBTQI. 
E um local de acomodação pública (como uma escola ou um consultório médico) não pode recusar o 
serviço ou oferecer um nível diferente de serviço ou cuidado com base no status LGBTQI.

A LAD também proíbe o assédio com base no status LGBTQI quando é criado um ambiente 
hostil. Se um empregador, provedor habitacional ou local de acomodação pública souber ou deveria 
saber sobre tal assédio, deve tomar medidas para impedi-lo.

A LAD exige que os indivíduos sejam tratados de acordo com sua identidade ou expressão de
gênero. Entre outras coisas, as pessoas transgênero devem ter permissão para seguir o código 
de vestimenta do empregador e usar um banheiro ou vestiário compatível com sua identidade ou 
expressão de gênero, e ter o direito de serem tratadas pelo nome, forma de tratamento ou pronome 
que escolheram. Elas não precisam apresentar qualquer “prova” específica de gênero para exercer 
esses direitos.

Um empregador, locador ou local de acomodação pública não pode retaliar contra uma pessoa 
por exercer ou tentar exercer estes ou quaisquer outros direitos nos termos da LAD.
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Proteções contra discriminação ou 
assédio baseado na orientação sexual e 
na identidade ou expressão de gênero

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) prohibits discrimination and harassment in
employment, housing, and places of public accommodation based on actual or perceived sexual
orientation, gender identity, or gender expression. This means people who are gay, lesbian,
bisexual, transgender, queer, or intersex (LGBTQI) must be treated equally at work, in housing,
and in places open to the public.

The LAD broadly applies to decisions of an employer, landlord, or place of public
accommodation. An employer may not make employment decisions like hiring or firing, 
promotions, and benefits (including healthcare, parental leave, and family leave) based on 
LGBTQI status or gender stereotypes. A landlord cannot refuse to lease, charge higher rent, 
offer different amenities, or refuse repairs based on LGBTQI status. And a place of public
accommodation (such as a school or a doctor’s office) cannot refuse service or offer a different
degree of service or care based on LGBTQI status.

The LAD also prohibits harassment based on LGBTQI status in a way that creates a hostile
environment. If an employer, housing provider, or place of public accommodation knows or
should have known about such harassment, it must take action to stop it.

The LAD requires that individuals be treated consistent with their gender identity or 
expression. Among other things, transgender people must be permitted to follow an employer’s
dress code and use a bathroom or changing room consistent with their gender identity or 
expression, and have the right to be addressed with their chosen name, title, or pronoun.
They do not need to show any particular “proof” of gender to exercise these rights.

An employer, landlord, or place of public accommodation cannot retaliate against a person
for exercising or attempting to exercise these or any other rights under the LAD.
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To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About
Protections from Discrimination or
Harassment Based on Sexual Orientation
and Gender Identity or Expression

5coisas que você deveria saber sobre 

NJCivilRights.gov

Para saber mais ou para registrar uma reclamação, acesse NJCivilRights.gov ou ligue para 973-648-2700

Gabinete do Secretário de Justiça de NJ
(NJ Office of the Attorney General) 


