
 

TRIBUNAL FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS 

DISTRITO SUL DE NOVA IORQUE 

------------------------------------------------------------------------X 

ELSA CHAVEZ, individualmente, e 

CARLO ESCAMILLA, em seu próprio nome, individualmente, 
e também em nome de todos os outros, 

                                                                       
                                                        Autores,                                     Protocolo nº: 17-cv-8484-VB 

                                                                                                                               
                            -contra-                                                                                                    
                                                                                                                 
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  
e ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individualmente,  
  
                                                        Réus. 
------------------------------------------------------------------------X 

AVISO - O PRAZO FINAL PARA SE JUNTAR À AÇÃO 
JUDICIAL SE ENCERRA EM  

10 DE AGOSTO DE 2018 
  

Importante: Você NÃO está sendo processado. 
Esta Notificação NÃO se trata de uma oferta de serviços jurídicos de um advogado.   

O Tribunal autorizou o envio desta Notificação. 

Escrevemos para lembrá-lo que o prazo para se juntar à ação judicial que reivindica o pagamento 
de salários e valores por hora atualmente em trâmite contra a MORANO LANDSCAPE 
GARDEN DESIGN LTD., E ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individualmente (juntamente, 
os “Réus”) se encerra em 10 de agosto de 2018.  Caso deseje se juntar à ação, conforme 
detalhado na "Notificação de Ajuizamento de Ação com Autorização Judicial" que lhe foi 
enviada em 11 de junho de 2018 ou data próxima (que incluímos aqui) para sua conveniência), 
siga as instruções abaixo:  
 
PASSO 1:  PREENCHA E ASSINE O "FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 

PARA SE JUNTAR À AÇÃO JUDICIAL" EM ANEXO”; E 
PASSO 2: ENVIE O “FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA SE JUNTAR  À 

AÇÃO JUDICIAL” AO ENDEREÇO ABAIXO PARA PERMITIR SEU 
AJUIZAMENTO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2018.  

 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Boulevard, Suite 328 
Great Neck, New York 11021 

 

Você também pode enviar o Formulário de 
Consentimento por fax para (516) 248-6027 
ou escaneá-lo e enviá-lo por e-mail a 
mjb@employmentlawyernewyork.com 

 
Caso esteja recebendo esta Notificação, não tome sua decisão de se juntar ou não a esta ação sem 
analisar as informações contidas na “Notificação de Ajuizamento de Ação com Autorização 
Judicial”.  Caso não tenha recebido a “Notificação de Ajuizamento de Ação com Autorização 
Judicial”, entre em contato com a Borrelli & Associates, P.L.L.C. pelo telefone (516) 248-5550 
ou por e-mail no endereço mjb@employmentlawyernewyork.com para solicitar uma cópia.  
O TRIBUNAL NÃO SE MANIFESTOU QUANTO À PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 
DO AUTOR OU DA DEFESA DOS RÉUS.  



 

TRIBUNAL FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS 
DISTRITO SUL DE NOVA YORK 
------------------------------------------------------------------------X 
ELSA CHAVEZ, somente individualmente, e 
CARLO ESCAMILLA, em seu próprio nome, individualmente, 
e também em nome de todos os outros,     

       
    Autores,                                          Processo nº.: 17-cv-8484-VB 
          
  -contra-         
         
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  
e ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individualmente,  
 
    Réus. 
------------------------------------------------------------------------X 

NOTIFICAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
  

Caso você tenha trabalhado para a Morano Landscape Garden Designs Ltd. (a “Empresa”), em 
algum momento entre 2 de novembro de 2014 e a data presente, leia esta Notificação. 

  
Importante: Você NÃO está sendo processado.  Esta Notificação NÃO se trata de uma oferta de 

assessoria jurídica. O Tribunal autorizou esta Notificação. 
  

• O Autor, Carlo Escamilla, é ex-funcionário da Empresa. O Autor alega ter trabalhado para a 
Empresa como paisagista. 

• O Autor ajuizou esta ação contra a Empresa e Rosina Morano Sagliocco, individualmente 
(coletivamente, os "Réus") em seu próprio nome e em nome de todos os outros funcionários 
atuais e antigos que trabalharam para a Empresa como paisagistas ou outros cargos 
semelhantes entre 2 de novembro de 2011 e a presente data. O Autor alega ter trabalhado mais 
de quarenta horas por semana, e que os Réus não lhe pagaram 150% de seu preço por hora 
regular por todas as horas que trabalhou além das quarenta horas semanais, e alega ainda que 
os Réus o pagaram um preço por hora abaixo do salário mínimo para todas as horas que 
trabalhou por semana, em violação do Fair Labor Standards Act (FLSA) e das leis trabalhistas 
de Nova York. Os Réus negam qualquer irregularidade e sustentam que a Empresa pagou os 
seus funcionários de acordo com as leis federais e de Nova York.  

• O Tribunal autorizou as partes a enviar esta Notificação.  O Tribunal não julgou quem está 
certo ou quem está errado.  No entanto, os seus direitos podem ser afetados e agora você tem 
uma escolha a fazer.   
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OS SEUS DIREITOS E OPÇÕES NESTA AÇÃO 

  
  

SOLICITAR SUA 
INCLUSÃO 

Caso queira ser incluído nesta ação coletiva, você deve preencher o formulário 
de consentimento ao final desta Notificação.   Depois disso você poderá receber 
parte do valor de um eventual acordo e/ou ser vinculado à qualquer sentença 
proferida, seja ela favorável ou desfavorável. Ao se juntar a esta ação coletiva, 
você renuncia a qualquer direito de processar os Réus separadamente pelas 
mesmas pretensões legais declaradas nesta ação. 

  
NÃO FAZER NADA 

Ao não fazer nada, você não será incluído nesta ação.  

  
  

  
Você está recebendo esta notificação porque os registros da Empresa indicam que você pode ter 
trabalhado para a Empresa como paisagista ou em cargo semelhante em algum momento entre 2 
de novembro de 2014 e a presente data.  
  

2.  O que é uma ação coletiva e quem está envolvido? 
  
Em uma ação coletiva, uma ou mais pessoas podem ajuizar uma ação judicial em nome de outras 
que tenham reivindicações semelhantes. Carlo Escamilla, a pessoa física que ajuizou esta ação, é 
denominado o Autor. A pessoa jurídica e a pessoa física que estão sendo processados são 
denominados Réus. O tribunal julgará as reivindicações de todos que decidirem para se Juntar à 
ação.    
  

3.  Do que se trata essa ação coletiva? 
  
O Autor alega que as práticas de remuneração por parte dos Réus violaram as leis federais e de 
Nova York. O Autor alega que ele e outros que trabalharam para a Empresa têm direito às horas 
extras e ao salário mínimo não pagos, indenização nos termos da cláusula penal do contrato, 
honorários advocatícios e custas processuais. 
  
Os Réus negam qualquer irregularidade e/ou responsabilidade e sustentam que todos os 
funcionários da Empresa foram pagos em conformidade com as leis federais e de Nova York.   
  

4.  Qual o objetivo e efeito desta notificação? 
  
Esta notificação tem o único objetivo de definir as pessoas que desejam se juntar à esta ação. 

1. Por que recebi esta notificação? 



 3

5.  Como faço para me juntar a esta ação coletiva? 
  
Para se juntar a esta ação, você deve preencher o formulário em anexo denominado 
"Consentimento para se Juntar à Ação Judicial" e enviá-lo no envelope de postagem pré-paga 
(também anexo) ao Escritório de Advocacia que representa o Autor, Borrelli & Associates, 
P.L.L.C.  Em caso de perda ou roubo do envelope, o Formulário de Consentimento para se Juntar 
à Ação Judicial deve ser enviado para: 
  

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Boulevard, Suite 328 

Great Neck, Nova York 11021 
Tel: (516) 248-5550 

Você também pode enviar o Formulário de 
Consentimento para se Juntar à Ação 
Judicial por fax para: (516) 248-6027; ou 
digitalizar e enviar por e-mail para: 
mjb@employmentlawyernewyork.com 

 
O Formulário de Consentimento para se Juntar à Ação Judicial assinado deve ser apresentado ao 
Tribunal até 10 de agosto de 2018.   
Caso o seu Formulário de Consentimento para se Juntar à Ação Judicial não seja apresentado ao 
Tribunal até 10 de agosto de 2018, você pode não poder se juntar à esta ação. 
 

6.  Caso eu opte por me juntar a esta ação, terei de participar dos trâmites legais? 
  
Caso opte por se juntar à esta ação, é provável que você tenha que fornecer informações e 
responder a perguntas relativas ao seu trabalho para a Empresa. Você pode ter que dar o seu 
testemunho em um depoimento ou julgamento, responder a perguntas escritas e produzir 
documentos relevantes à ação.  Por este motivo, caso você se junte à ação, você deve preservar 
todos os documentos que estejam em sua posse relacionados ao seu trabalho para a Empresa. Os 
advogados do Autor ou o seu advogado (caso você contrate um) podem ajudá-lo com esses 
requisitos. 
  

7.  O que acontece caso eu não faça nada? 
  
Caso você não faça nada, você não será incluído nesta ação.  Você não estará vinculado a qualquer 
acordo ou julgamento proferido neste caso, seja ele favorável ou desfavorável. Você não obterá 
qualquer ganho sobre o valor acordado.  Você não renunciará a quaisquer direitos de processar os 
Réus separadamente pelas mesmas pretensões legais declaradas nesta ação. 
  
A contagem do prazo prescricional da sua pretensão nos termos da FLSA continuará. Você deve 
estar ciente de que uma pedido de indenização nos termos da FLSA deve ser apresentado em até 
dois anos da data em que o fato gerador da pretensão ocorreu, a menos que você possa provar que 
a violação por parte do seu empregador foi "intencional", em cujo caso o pedido de indenização 
deve ser apresentado dentro de três anos.   
  

8.  Posso participar desta ação coletiva independentemente da minha situação de imigração? 
  
Sim.  Você tem o direito de se juntar a esta Ação independentemente da sua situação de imigração. 
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9.  Caso eu ingresse, o meu emprego sofrerá alguma consequência? 
  
Não.  As leis federais e de Nova York proíbem que os Réus o demitam ou tomem qualquer outra 
medida em represália por você ter se juntado a esta ação ou exercido seus direitos de qualquer 
outra forma no âmbito das leis trabalhista federais ou de Nova York. 
  

10.  Houve a contratação de advogado para esta ação? 
  
O Autor está sendo representado pela Borrelli & Associates, P.L.L.C.  Caso opte por se juntar à 
esta Ação, a Borrelli & Associates, P.L.L.C. poderá representá-lo mediante pagamento de 
honorários “contingentes”, isto é, condicionados ao sucesso da causa. Isto que significa que você 
não pagará honorários advocatícios a menos que o Autor obtenha um julgamento favorável e vença 
a ação ou obtenha um acordo, em cujo caso o Tribunal determinará o valor dos honorários 
advocatícios a serem pagos. 
  
Caso você se junte a esta Ação e designe a Borrelli & Associates, P.L.L.C. para representa-lo, você 
estará autorizando o Autor e a Borrelli & Associates, P.L.L.C. a tomarem decisões em seu nome 
com relação ao processo, incluindo o método e a maneira de conduzir o processo, todas as outras 
questões relacionadas a esta Ação, e quaisquer acordos que venham a ser propostos. As decisões 
tomadas e os acordos celebrados pelo Autor relativos a esta Ação serão vinculativos a você. Você 
também estará expressando que concorda com a forma de pagamento de honorários advocatícios 
acordada pelo Autor. 
  
Você não precisa ser representado pela Borrelli & Associates, P.L.L.C. Se preferir, você pode 
contratar outro advogado de sua escolha ou representar a si mesmo sem assistência jurídica. Caso 
pretenda contratar o seu próprio advogado ou representar a si mesmo, você deve incluir esta 
informação no formulário de “Consentimento para se Juntar à Ação”.  Caso nos envie o seu 
formulário mas não informe se pretende contratar o seu próprio advogado ou representar a si 
mesmo, o Tribunal presumirá que você deseja ser representado pela Borrelli & Associates, 
P.L.L.C. 
  

11.  Esta notificação foi autorizada pelo Tribunal 
  
Esta notificação e o seu conteúdo foram autorizados pelo Juiz Federal Vincent L. Briccetti do 
Tribunal Federal dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, localizado em White 
Plains, Nova York. O Tribunal ainda não se pronunciou sobre a procedência das reivindicações do 
Autor ou da defesa dos Réus.  
  
NÃO ENTRE EM CONTATO COM O TRIBUNAL OU O ESCRIVÃO DO TRIBUNAL 
POR ESCRITO OU TELEFONE PARA ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA 
NOTIFICAÇÃO.  
  
Embora o Tribunal tenha aprovado o envio desta Notificação, o Tribunal não deu qualquer parecer 
sobre a procedência da ação.   
  
Em caso de dúvidas, entre em contato com os advogados do Autor, Borrelli & Associates, 
P.L.L.C., pelo telefone (516) 248-5550, ou por correspondência a Borrelli & Associates, P.L.L.C., 
1010 Northern Boulevard, Suite 328, Great Neck, Nova York 11021, ou por e-mail para 
mjb@employmentlawyernewyork.com. 
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Você também pode entrar em contato com os advogados dos Réus, Sara Kula e Steven Schoenfeld 
no DelBello Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr pelo telefone (914) 607-3223, ou por 
correspondência para o endereço One North Lexington Avenue White Plains, Nova York 10601, 
ou por e-mail para sdk@ddw-law.com. Caso opte por se juntar à esta ação, não é recomendável 
entrar em contato diretamente com os advogados dos Réus. 
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TRIBUNAL FEDERAL DOS ESTADOS UNIDOS 
DISTRITO SUL DE NOVA YORK 

ELSA CHAVEZ, individualmente, e CARLO ESCAMILLA, em 
seu próprio nome, individualmente, e também em nome de todos os 
outros funcionários em situação semelhante,  
          

Autores, 
- contra - 

 
MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD., e ROSINA 
MORANO SAGLIOCCO, individualmente,  
  

Réus. 

  
  
 

 
Processo nº 17-cv-8484-VB 

 
FORMULÁRIO DE 

CONSENTIMENTO PARA SE 
JUNTAR À AÇÃO JUDICIAL 

 

CASO TENHA RECEBIDO ESTE FORMULÁRIO E DESEJE SE JUNTAR À ESTA AÇÃO, SIGA OS DOIS 
PASSOS ABAIXO:  
 

1. PREENCHA E ASSINE ESTE FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO PARA SE JUNTAR À 
AÇÃO JUDICIAL; E 

 
2. USE O ENVELOPE INCLUÍDO PARA RETORNAR ESTE FORMULÁRIO AO ENDEREÇO 

ABAIXO ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 
1010 Northern Blvd., Suite 328 
Great Neck, Nova York 11021  

Você também pode enviar o Formulário de 
Consentimento por fax para o número: (516) 248-
6027 ou escaneá-lo e enviá-lo por e-mail para: 
mjb@employmentlawyernewyork.com

 
Expresso meu consentimento para me juntar à ação ajuizada em conformidade com o Fair Labor Standards 

Act e escolho ser representado por [escolha UM]: 

 

___ Borrelli & Associates, P.L.L.C.   
Autorizo o Autor Carlo Escamilla e a Borrelli 
& Associates, P.L.L.C., a agirem em meu 
nome em todos os assuntos relacionados a 
esta ação, incluindo qualquer acordo relativo 
às minhas reivindicações no âmbito das leis 
federais e estaduais. 

     ___ Outro advogado de minha escolha, que 
deverá prontamente enviar uma notificação 
de comparecimento em meu nome. 

 
     ___ Por mim mesmo, sem a assistência de um 

advogado. 

Caso não escolha nenhuma das opções acima mas envie de volta o formulário à Borrelli & Associates, P.L.L.C., 
você será automaticamente representado pelos advogados do Autor, Borrelli & Associates, P.L.L.C. Além disso, 
ao não escolher uma das opções de representação acima, você autorizará Carlo Escamilla e a Borrelli & 
Associates, P.L.L.C., a agirem em seu nome em todos os assuntos relacionados a esta ação, incluindo qualquer 
acordo relativo às suas pretensões legais no âmbito das leis federais e estaduais. Se preferir, você pode contratar 
um advogado de sua própria escolha às suas custas ou representar a si mesmo sem a assistência de um advogado. 
 
  
ASSINATURA                                 NOME EM MAIÚSCULAS 
 
  
Endereço                                                          Cidade, Estado, CEP 
 
  
Telefone           E-mail 
 
  
Data de Início do Contrato de Trabalho   Data da Rescisão do Contrato de Trabalho 


