
5coisas que você deveria saber sobre 

A Lei contra a Discriminação (LAD — Law Against Discrimination) de New Jersey exige que 
seu empregador conceda a você uma acomodação razoável para gravidez, parto, condições 
médicas relacionadas e amamentação para permitir que você continue trabalhando mantendo 
uma gravidez saudável ou retorne ao trabalho após o parto. A LAD é mais protetora do que a Lei de 
Discriminação da Gravidez federal a esse respeito.

Se você estiver grávida, seu empregador deve conceder-lhe uma acomodação razoável 
recomendada pelo seu médico, incluindo pausas para ir ao banheiro, pausas para beber água, 
pausas para descanso, assistência com trabalho de parto manual, reestruturação de serviço, horários 
de trabalho modificados e uma transferência temporária para trabalhos menos árduos ou perigosos, 
a menos que seu empregador possa demonstrar que fazer isso seria um dificuldade excessiva em 
suas operações.

Se você estiver amamentando, seu empregador deve conceder-lhe um intervalo razoável todos 
os dias e um local privado adequado (que não seja um banheiro) para extrair o leite materno, 
a menos que seu empregador possa provar que isso seria uma dificuldade excessiva em suas 
operações.

Os fatores a serem considerados se uma acomodação seria uma dificuldade excessiva incluem 
o tamanho geral dos negócios do seu empregador com relação a funcionários, instalações e 
orçamento; a natureza e o custo da acomodação necessária; e até que ponto a acomodação 
envolveria a dispensa de um requisito essencial do seu trabalho.

Seu empregador não pode de forma alguma penalizá-la ou retaliar você por solicitar ou usar uma 
acomodação para gravidez ou amamentação.
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Acomodações para gravidez e 
amamentação no trabalho

The New Jersey Law Against Discrimination (LAD) requires your employer to
grant you a reasonable accommodation for pregnancy, childbirth, related medical
conditions, and breastfeeding to enable you to continue working while maintaining a
healthy pregnancy or return to work after giving birth. The LAD is more protective than
the federal Pregnancy Discrimination Act in this regard.

If you are pregnant, your employer must grant you a reasonable accommodation
recommended by your doctor, including bathroom breaks, water breaks, rest breaks,
assistance with manual labor, job restructuring, modified work schedules, and a 
temporary transfer to less strenuous or hazardous work, unless your employer can
show that doing so would be an undue hardship on its operations.

If you are breastfeeding, your employer must grant you reasonable break time 
each day, and a suitable private place (other than a toilet stall) in which to express
breast milk, unless your employer can show that doing so would be an undue 
hardship on its operations.

Factors to be considered in whether an accommodation would be an undue hardship
include the overall size of your employer’s business with respect to employees, facilities,
and budget; the nature and cost of the accommodation needed; and the extent to which
the accommodation would involve waiver of an essential requirement of your job.

Your employer may not in any way penalize you or retaliate against you
for requesting or using an accommodation for pregnancy or breastfeeding.

8.14.19
NJCivilRights.gov
NJ Office of the Attorney General

5
1

2

3

4

5

To find out more or to file a complaint, go to NJCivilRights.gov or call 973-648-2700

Things You Should Know About

Accommodations
for Pregnancy and
Breastfeeding at Work

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) 


