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UNITED STATES DISTRICT COURT 

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 

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

ELSA CHAVEZ, individually only, and  

CARLO ESCAMILLA, on behalf of himself, individually,  

and also on behalf of all others similarly-situated,     

       

    Plaintiffs,     Docket No.: 17-cv-8484-VB 

          

  -against-         

         

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  

and ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individually,  

 

    Defendants. 

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

COURT AUTHORIZED NOTICE OF LAWSUIT 

 

If you worked for Morano Landscape Garden Designs Ltd. (the “Company”), at any time between 

November 2, 2014 and the present, please read this Notice. 

 

Important: You are NOT being sued.  This Notice is NOT a solicitation from a lawyer.   

The Court authorized this Notice. 

 

• Plaintiff, Carlo Escamilla, is a former employee of the Company.  Plaintiff alleges that he 

worked for the Company as a landscaper. 

• Plaintiff brought this lawsuit against the Company and Rosina Morano Sagliocco, individually 

(collectively the “Defendants”) on behalf of himself and all other current and former 

employees who worked for the Company as landscapers or in other similar positions, at any 

time between November 2, 2011 and the present.  Plaintiff claims that he worked in excess of 

forty hours per week and that Defendants did not pay him time and one-half his regular hourly 

rate for all hours that he worked in excess of forty per week, and further alleges that Defendants 

paid him at a rate below the minimum wage rate for all hours that he worked per week, in 

violation of the Fair Labor Standards Act and New York Labor Law.  Defendants deny any 

wrongdoing and maintain that the Company paid its employees in accordance with federal and 

New York law.  

• The Court has authorized the parties to send out this Notice.  The Court has not decided who 

is right or who is wrong.  However, your legal rights may be affected, and you have a choice 

to make now.   
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YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS LAWSUIT 

 

 

ASK TO BE 

INCLUDED 

If you choose to be included in this collective action, you must complete the 

consent form at the end of this Notice.  You may then share in any proceeds from 

a settlement and/or be bound by any judgment, whether favorable or 

unfavorable.  By joining this lawsuit, you give up any rights to separately sue 

the Defendants for the same legal claims asserted in this lawsuit.   

 

DO NOTHING 
By doing nothing, you will not be included in this lawsuit.  

 

 

You are getting this notice because the Company’s records show that you may have worked for 

the Company at some point between November 2, 2014 and the present as a landscaper, or in a 

similar position.   

 

2.  What is a collective action and who is involved? 

 

In a collective action lawsuit, one or more persons can bring a lawsuit on behalf of others who 

have similar claims.  The individual, Carlo Escamilla, who brought this lawsuit is called the 

Plaintiff.  The corporate entity and individual that are being sued are called the Defendants.  One 

court resolves the issues for everyone who decides to join the case.   

 

3.  What is this collective action lawsuit about? 

 

Plaintiff alleges that Defendants’ compensation practices violated federal and New York law.  

Plaintiff claims that he and others who worked for the Company are entitled to unpaid overtime 

and minimum wages, liquidated damages, attorneys’ fees, and costs.   

 

Defendants deny any wrongdoing and/or liability and maintain that all of the Company’s 

employees were paid in accordance with federal and New York law.   

 

4.  What is the purpose and effect of this notice? 

 

This notice is for the sole purpose of determining those persons who wish to be involved in this 

case. 

  

1. Why did I get this notice? 
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5.  How do I join this collective action lawsuit? 

 

To participate in this lawsuit, you need to fill out the enclosed form called “Consent to Join 

Lawsuit” and mail it in the enclosed, postage-paid envelope to Plaintiff’s Counsel, Borrelli & 

Associates, P.L.L.C.  Should the enclosed envelope be lost or misplaced, the Consent to Join form 

must be sent to: 

  

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 

1010 Northern Boulevard, Suite 328 

Great Neck, New York 11021 

Tel: (516) 248-5550 

You can also fax the Consent to Join form 

to: (516) 248-6027; or scan and email it to: 

mjb@employmentlawyernewyork.com 

 

The signed Consent to Join form must be filed with the Court by August 10, 2018.  If your signed 

Consent to Join form is not filed with the Court by August 10, 2018, you may not be allowed to 

participate in this lawsuit. 

 

6.  If I choose to join this lawsuit, will I have to participate in any legal proceedings? 

 

If you choose to join this lawsuit, you will likely be required to provide information and answer 

questions relating to your employment with the Company.  You may be required to testify at a 

deposition or at trial, respond to written questions, and produce documents relevant to the case.  

For this reason, if you join the lawsuit, you must preserve all documents relating to your 

employment with the Company currently in your possession.  Plaintiff’s attorneys, or your own 

attorney, if you hire one, can assist you with these requirements. 

 

7.  What happens if I do nothing at all? 

 

If you do nothing, you will not be included in this action.  You will not be bound by any settlement 

or judgment rendered in this case, whether favorable or unfavorable.  You will not share in any 

recovery.  You will not give up any rights to separately sue the Defendants for the same legal 

claims asserted in this lawsuit.   

 

The limitations period on your FLSA claim continues to run. You should be aware that a claim 

under the FLSA must be brought within two years of the date the claim accrues, unless you can 

prove that your employer’s violation was “willful,” in which case the claim must be brought within 

three years.   

 

8.  Can I participate in this collective action lawsuit regardless of my immigration status? 

 

Yes.  You have a right to participate in this Lawsuit regardless of your immigration status. 

 

9.  If I join, will there be any impact on my employment? 

 

No.  Federal and New York law prohibit Defendants from discharging or in any other manner 

retaliating against you because you join this case or have in any other way exercised your rights 

under federal or the New York labor law.   
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10.  Do I have a lawyer in this case? 

 

Plaintiff is represented by Borrelli & Associates, P.L.L.C.  If you choose to join this Lawsuit, 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. can represent you on a contingency fee basis, meaning that you 

will not owe any attorneys’ fees unless Plaintiff is successful and wins the case or obtains a 

settlement, in which case the Court will determine the amount of attorneys’ fees to be paid. 

 

If you join this Lawsuit and designate Borrelli & Associates, P.L.L.C. to represent you, you are 

designating the Plaintiff and Borrelli & Associates, P.L.L.C. to make decisions on your behalf 

concerning the case, including the method and manner of conducting the case, and all other matters 

pertaining to this Lawsuit, including any proposed settlement.  Decisions made and agreements 

entered into by Plaintiff relating to this Lawsuit will be binding on you.  You are also agreeing to 

the attorney-fee arrangement agreed to by Plaintiff. 

 

You do not have to be represented by Borrelli & Associates, P.L.L.C. and may instead arrange to 

hire another attorney of your choosing or represent yourself pro se without the assistance of a 

lawyer.  If you intend to retain your own lawyer or to represent yourself, you should indicate this 

on the “Consent to Join Lawsuit” form.  If you send back your form but do not indicate that you 

intend to retain your own lawyer or to represent yourself, the Court will assume that you want 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. to represent you. 

 

11.  This Notice has been authorized by the Court 

 

This notice and its contents have been authorized by District Judge Vincent L. Briccetti of the 

United States District Court for the Southern District of New York, located in White Plains, New 

York.  The Court has not yet ruled on whether Plaintiff’s claims or Defendants’ defenses have any 

merit. 

 

PLEASE DO NOT WRITE OR CALL THE COURT OR THE CLERK OF THE COURT 

ABOUT THIS NOTICE.  

  

Although the Court has approved the sending of this Notice, the Court expresses no opinion on the 

merits of the Lawsuit.   

 

If you have any questions, you may contact Plaintiff’s attorneys, Borrelli & Associates, P.L.L.C, 

by telephone at (516) 248-5550, or in writing at Borrelli & Associates, P.L.L.C, 1010 Northern 

Boulevard, Suite 328, Great Neck, New York 11021, or by email at 

mjb@employmentlawyernewyork.com. 

 

You may also contact Defendants’ attorneys, Sara Kula and Steven Schoenfeld at DelBello 

Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr at (914) 607-3223, or in writing at One North 

Lexington Avenue White Plains, New York 10601, or by email at sdk@ddw-law.com.  If you opt-

in to this action, it is not appropriate for you to contact Defendants’ attorneys directly. 
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UNITED STATES DISTRICT COURT 

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK 

ELSA CHAVEZ, individually only, and CARLO ESCAMILLA, 

on behalf of himself, individually, and also on behalf of all 

others similarly-situated,  

          

Plaintiffs, 

- against - 

 

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD., and 

ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individually,  

  

Defendants. 

  

  

 

 

Case No. 17-cv-8484-VB 

 

CONSENT TO JOIN FORM 

 

 

IF YOU RECEIVED THIS FORM AND WANT TO JOIN THIS LAWSUIT, PLEASE COMPLETE THESE 

TWO STEPS:  

 

1. COMPLETE AND SIGN THIS CONSENT TO JOIN FORM; AND 

 

2. USE THE ENCLOSED ENVELOPE TO RETURN THIS FORM TO THE ADDRESS BELOW NOT 

LATER THAN AUGUST 10, 2018. 

 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 

1010 Northern Blvd., Suite 328 

Great Neck, New York 11021  

You can also fax the Consent to Join Form to: 

(516) 248-6027; or scan and email it to: 

mjb@employmentlawyernewyork.com

 
I consent to join the lawsuit brought pursuant to the Fair Labor Standards Act and I elect to be represented by 

[choose ONE]: 

 

___ Borrelli & Associates, P.L.L.C.   

I authorize Plaintiff Carlo Escamilla 

and Borrelli & Associates, P.L.L.C. to 

act on my behalf in all matters relating 

to this action, including any 

settlement of my claims brought 

under federal and state laws. 

     ___ Another attorney of my choosing, who shall 

promptly file a notice of appearance on my 

behalf. 

 

     ___ Myself pro se without the assistance of an 

attorney. 

If you do not select any of the representation options above but send back your form to Borrelli & Associates, 

P.L.L.C., you will automatically be represented by Plaintiff’s lawyers, Borrelli & Associates, 

P.L.L.C.  Moreover, failure to select a representation option above will authorize Carlo Escamilla and Borrelli 

& Associates, P.L.L.C. to act on your behalf in all matters relating to this action, including any settlement of 

your federal and state law claims. You are permitted to proceed with alternative counsel of your own choosing 

at your own expense or to represent yourself pro se without the assistance of an attorney. 

 

  

SIGNATURE                                 PRINT NAME 

 

  

Address                                                          City, State, Zip Code 

 

  

Telephone Number     Email Address 

 

  

Start Date of Employment    End Date of Employment 
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TRIBUNAL DE DISTRITO 

DISTRITO SUR DE NUEVA YORK  

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

ELSA CHÁVEZ, solo individualmente, y 

CARLO ESCAMILLA, en representación propia,  

individualmente, y también en representación de  

todos los otros que se encuentren en una situación similar,     

       

   Demandantes,              Nro. de causa: 17-cv-8484-VB 

          

  -contra-         

         

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  

y ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individualmente,  

 

    Demandados. 

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

NOTIFICACIÓN DE JUICIO AUTORIZADA POR EL TRIBUNAL    
 

Si trabajó para Morano Landscape Garden Designs Ltd. (la “Compañía”), en algún momento 

entre el 2 de noviembre de 2014 y el presente, lea esta Notificación. 

 
Importante: NO es una demanda en su contra. Esta notificación NO es un ofrecimiento de servicios de un abogado.  

El Tribunal autorizó esta notificación. 
 

• El Demandante, Carlo Escamilla, es un exempleado de la Compañía. El Demandante afirma 

que ha trabajado para la Compañía como jardinero. 

• El Demandante presentó esta demanda contra la Compañía y Rosina Morano Sagliocco, 

individualmente (en conjunto, los “Demandados”) en representación propia y de todos los 

empleados y exempleados que trabajaron para la Compañía como jardineros o en otros 

puestos similares, en cualquier momento entre el 2 de enero de 2011 y la actualidad. El 

Demandante sostiene que trabajó más de cuarenta horas por semana y que los Demandados 

no le pagaron la tarifa de hora y media habitual correspondiente por horas extras por todas las 

horas trabajadas cada semana en exceso de las cuarenta horas, y también sostiene que los 

Demandados le pagaron una tarifa inferior al salario mínimo correspondiente por todas las 

horas trabajadas durante la semana, en contravención de la Ley de Normas Laborales Justas y 

el derecho laboral de Nueva York. Los Demandados rechazan haber cometido acto ilícito 

alguno y sostienen que la Compañía pagó a sus empleados de acuerdo con el derecho federal 

y el de Nueva York.  

• El Tribunal autorizó a las partes a que enviaran esta notificación. El Tribunal no ha decidido 

quién tiene razón. Sin embargo, los derechos que usted tiene según la ley podrían verse 

afectados, por lo que tiene una decisión que tomar ahora.  
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SUS DERECHOS PREVISTOS EN LA LEY Y LAS OPCIONES QUE TIENE EN ESTE JUICIO 

 

 
PEDIR SER 

INCLUIDO 

Si opta por ser incluido en esta acción colectiva, debe llenar el formulario de 

consentimiento que se encuentra al final de la presente notificación. Entonces 

le podrá corresponder una parte de los fondos de un arreglo y/o podrá quedar 

vinculado por cualquier sentencia, ya sea favorable o desfavorable. Si opta por 

ser incluido, renunciará a los derechos que pudiera tener de demandar por 

separado a los Demandados respecto de los mismos reclamos incluidos en este 

juicio.  

 
NO HACER NADA 

Si no hace nada, no será incluido en este juicio.  

 

 

Usted ha recibido esta notificación porque los registros de la Compañía indican que puede haber 

trabajado para ella en algún momento entre el 2 de noviembre de 2014 y la actualidad como 

jardinero o en un puesto similar.  

 

2. ¿Qué es una acción colectiva y quién está involucrado? 

 

En un juicio de acción colectiva, una o más personas pueden presentar una demanda en nombre 

de otros que tengan reclamos similares. La persona física que presentó esta demanda, Carlo 

Escamilla, recibe el nombre de “Demandante”. La sociedad y la persona física contra las cuales 

se inicia el juicio se denominan Demandados. Un tribunal se encarga de resolver las cuestiones 

para todos los que decidan sumarse al caso.  

 

3. ¿De qué se trata esta acción colectiva? 

 

El Demandante sostiene que las prácticas remuneratorias de los Demandados violaron el derecho 

federal y de Nueva York. El Demandante alega que él y otros empleados que trabajaron para la 

Compañía tienen derecho a las horas extras y salarios mínimos no pagados, daños líquidos y 

determinados, honorarios de abogados y costos.  

 

Los Demandados rechazan haber cometido acto ilícito alguno y/o no reconocen responsabilidad 

alguna; por el contrario, aseguran que todos los empleados de la Compañía fueron remunerados 

de acuerdo con el derecho federal y de Nueva York.  

 

4. ¿Cuál es el objetivo y el efecto de esta notificación? 

 

Esta notificación tiene como único fin determinar qué personas quieren participar en el caso. 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué recibí esta notificación? 
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5. ¿Cómo me sumo a esta demanda de acción colectiva? 

 
Para participar en este juicio, tiene que llenar el formulario adjunto que se titula “Consentimiento 
para sumarse al juicio” y enviarlo por correo en el sobre con franqueo prepago que se adjunta al 
bufete de abogados que representa a los Demandantes, Borrelli & Associates, P.L.L.C. En caso 
de que el sobre adjunto se perdiera o extraviara, el consentimiento para sumarse al juicio debe 
enviarse a esta dirección: 
  

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

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

También puede enviar el formulario por 
fax al (516) 248-6027 o escanearlo y 
mandarlo por correo electrónico a 
mjb@employmentlawyernewyork.com 

 
El formulario de consentimiento firmado debe presentarse ante el Tribunal antes del 10 de agosto 
de 2018. Si su formulario de consentimiento firmado no se presenta ante el Tribunal antes del 10 
de agosto de 2018, es posible que no se le permita participar en este juicio. 
 
6. Si elijo participar en la demanda, ¿tendré que participar algún procedimiento judicial? 

 
Si elige sumarse a la demanda, probablemente se le solicite presentar información y responder 
preguntas vinculadas con su relación laboral con la Compañía. Es posible que le soliciten 
testificar en una declaración judicial o en un juicio, responder preguntas escritas y presentar 
documentos relevantes para el caso. Por esta razón, si se suma a la demanda, debe conservar 
todos los documentos relacionados con su relación laboral con la Compañía que actualmente 
estén en su posesión. Los abogados del Demandante, o su propio abogado, en caso de que lo 
tuviera, lo pueden asistir con estos temas. 
 
7. ¿Qué sucede si no hago nada? 

 
Si no hace nada, no será incluido en este juicio. No va a quedar obligado por ninguna sentencia o 
transacción que se produzca en este caso, ya sea favorable o desfavorable. No tendrá derecho a 
cobrar una parte del monto que eventualmente se obtenga. No renunciará a los derechos que 
pudiera tener de demandar por separado a los Demandados respecto de los mismos reclamos 
incluidos en este juicio.  
 
El término de prescripción de sus reclamos en virtud de la Ley de Normas Laborales Justas sigue 
corriendo. Debe tener en cuenta que los reclamos en virtud de esta Ley deben presentarse dentro 
de los dos años posteriores a la fecha en que se interponga el reclamo, a menos que pueda probar 
que el incumplimiento por parte de su empleador fue “intencional”, en cuyo caso el reclamo debe 
presentarse dentro de los tres años.  
 
8. ¿Puedo participar en esta acción colectiva independientemente de mi condición migratoria? 

 
Sí. Tiene derecho a participar en este juicio sin reparar en su condición migratoria. 
 
9. Si me sumo, ¿se verá afectado de algún modo mi empleo? 

 
No. El derecho federal y el de Nueva York prohíben a los Demandados despedirlo o tomar otro 
tipo de represalia en su contra a consecuencia de su participación en el caso o de haber ejercido 
sus derechos de otro modo conforme al derecho federal o el de Nueva York.  
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10. ¿Tengo abogado en este caso? 

 

El Demandante está representado por Borrelli & Associates, P.L.L.C. Si elige sumarse a este 

juicio, Borrelli & Associates, P.L.L.C. puede representarlo conforme a un pacto de cuota litis, lo 

que significa que no deberá pagar honorarios de abogados a menos que el Demandante gane el 

caso u obtenga un pago, en cuyo caso el tribunal determinará el monto de honorarios de 

abogados que deberá pagarse. 

 

Si se suma a este juicio y designa a Borrelli & Associates, P.L.L.C. para representarlo, quiere 

decir que el bufete de abogados tomará decisiones en su nombre en relación con el caso, incluido 

el método y la manera de llevarlo adelante, y todas las demás cuestiones vinculadas con este 

juicio, incluida una eventual propuesta de pago. Las decisiones y acuerdos del Demandante en 

relación con este juicio serán vinculantes para usted. También presta su conformidad al convenio 

de remuneración de los abogados que se acordó con el Demandante. 

 

No es obligatorio que usted sea representado por Borrelli & Associates, P.L.L.C. y, en cambio, 

puede contratar a otro abogado de su elección o representarse a sí mismo sin el asesoramiento de 

un abogado. Si quiere contratar a su propio abogado o representarse a sí mismo, debe indicarlo 

en el formulario “Consentimiento para sumarse al juicio”. Si envía su formulario, pero no indica 

que quiere contratar a su propio abogado o representarse a sí mismo, el tribunal dará por 

supuesto que quiere que ser representado por Borrelli & Associates, P.L.L.C. 

 

11. Esta notificación ha sido autorizada por el Tribunal 

 

Esta notificación y su contenido han sido autorizados por el juez de distrito Vincent L. Briccetti 

del Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, ubicado en White Plains (Nueva York). 

El Tribunal aún no ha fallado sobre el fondo de los reclamos del Demandante o las defensas de 

los Demandados. 

 

NO ESCRIBA NI LLAME AL TRIBUNAL NI AL SECRETARIO DEL TRIBUNAL EN 

RELACIÓN CON ESTA NOTIFICACIÓN.  

  

Si bien el Tribunal aprobó el envío de esta notificación, no expresa opinión alguna sobre el fondo 

del asunto.  

 

Si tiene alguna pregunta, puede contactar a los abogados del Demandante, Borrelli & Associates, 

P.L.L.C, por teléfono al (516) 248-5550, por escrito a Borrelli & Associates, P.L.L.C, 1010 

Northern Boulevard, Suite 328, Great Neck, New York 11021 o por correo electrónico a 

mjb@employmentlawyernewyork.com. 

 

También puede contactar a los abogados de los Demandados, Sara Kula y Steven Schoenfeld de 

DelBello Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr al (914) 607-3223, o por escrito a One 

North Lexington Avenue White Plains, New York 10601, o por correo electrónico a sdk@ddw-

law.com. Si decide participar en este juicio, no corresponde que contacte a los abogados de los 

Demandados directamente. 
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TRIBUNAL DE DISTRITO 

DISTRITO SUR DE NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
ELSA CHÁVEZ, solo individualmente, y CARLO 
ESCAMILLA, en representación propia, individualmente y 
también en representación de todos los otros en situación 
similar, 

    

Demandantes, 

-contra- 

 

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD., y 

ROSINA MORANO SAGLIOCCO, individualmente,  

  
Demandados. 

  

  

 

 

Caso N.o 17-cv-8484-VB    

 

FORMULARIO DE 

CONSENTIMIENTO PARA 

SUMARSE AL JUICIO    

 

 

SI RECIBIÓ ESTE FORMULARIO Y QUIERE SUMARSE AL JUICIO, COMPLETE ESTOS DOS PASOS:  
 1. LLENE Y FIRME ESTE CONSENTIMIENTO PARA SUMARSE AL JUICIO; Y 
 2. USE EL SOBRE ADJUNTO PARA DEVOLVER ESTE FORMULARIO A LA DIRECCIÓN INDICADA 

MÁS ABAJO A MÁS TARDAR EL 10 DE AGOSTO DE 2018. 
 

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

Great Neck, New York 11021  

También puede enviar el formulario por fax al (516) 

248-6027 o escanearlo y mandarlo por correo 

electrónico a mjb@employmentlawyernewyork.com

 
Consiento en sumarme a la demanda conforme a la Ley de Normas Laborales Justas y elijo ser por [elija UNA]:    

___ Borrelli & Associates, P.L.L.C.  
Autorizo al Demandante Carlo Escamilla y a 
Borrelli & Associates, P.L.L.C. para actuar en 
mi nombre en todos los asuntos relacionados 
con la presente acción, incluida la transacción 

de mis reclamos presentados conforme al 
derecho federal y estatal. 

  ___ Otro abogado de mi elección, que presentará un 

aviso de comparecencia en mi nombre. 
 

  ___ Yo mismo sin la ayuda de un abogado. 
Si no elige ninguna de las opciones de representación anteriores, pero remite el formulario a Borrelli & 

Associates, P.L.L.C., automáticamente será representado por los abogados de la Demandante, Borrelli & 

Associates, P.L.L.C. Además, no elegir una de las opciones de representación anteriores autorizará a Carlo 

Escamilla y a Borrelli & Associates, P.L.L.C. a actuar en su nombre en todos los asuntos relacionados con esta 

acción, incluida la transacción de sus reclamos conforme al derecho federal y estatal. Puede proceder con otro 

abogado de su elección a su propio costo o representarse a sí mismo sin la ayuda de un abogado. 

 

  

FIRMA                           NOMBRE EN LETRA DE IMPRENTA 

 

  

Dirección                     Ciudad, estado, código postal 

 

  

Número de teléfono                    Dirección de correo electrónico 

 

  

Fecha de inicio de la relación laboral            Fecha de finalización de la relación laboral 



 

TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 

DISTRETTO SUD DI NEW YORK  

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

ELSA CHAVEZ, solo singolarmente, e  

CARLO ESCAMILLA, per proprio conto,  

singolarmente, e anche a nome di tutti gli  

altri soggetti in condizioni analoghe,     

       

    Attori,      Numero di Registro:  

         17-cv-8484-VB 

  -contro-         

         

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD.,  

e ROSINA MORANO SAGLIOCCO, singolarmente,  

 

    Convenuti. 

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

AVVISO DI GIUDIZIO AUTORIZZATO DAL TRIBUNALE 

 

Se in qualsiasi momento fra il 2 novembre 2014 e la data odierna avete lavorato per Morano 

Landscape Design Ltd. (la “Società”), siete pregati di leggere il presente Avviso. 

 

Importante: NON siete stati citati in giudizio. Il presente Avviso NON è una sollecitazione da 

parte di un avvocato. Il presente Avviso è stato autorizzato dal Tribunale. 

 

• L’Attore, Carlo Escamilla, è un ex impiegato della Società. Asserisce di aver lavorato per la 

Società come paesaggista. 

• L’Attore ha intentato la presente causa contro la Società e Rosina Morano Sagliocco, 

singolarmente (congiuntamente, i “Convenuti”) per proprio conto e per conto di tutti gli 

attuali o precedenti dipendenti che in qualsiasi momento, dal 2 novembre 2011 alla data 

odierna, hanno lavorato per la Società come paesaggisti o in altri ruoli simili. L’Attore 

sostiene di aver lavorato più di quaranta ore a settimana e di non essere stato retribuito dai 

Convenuti una volta e mezza il compenso orario ordinario per tutte le ore lavorate oltre alle 

quaranta ore settimanali, e asserisce inoltre che, per le ore lavorative settimanali da lui 

prestate, egli è stato retribuito dai Convenuti a tariffe inferiori al minimo salariale, in 

violazione del Fair Labor Standards Act e del Diritto del Lavoro di New York. I Convenuti 

negano qualsiasi illecito e sostengono che la Società abbia retribuito i propri dipendenti 

secondo la legge federale e di New York. 

• Il Tribunale ha autorizzato le parti a inviare il presente Avviso. Il Tribunale non ha deciso chi 

abbia ragione e chi torto. Ad ogni modo, ciò potrebbe avere ripercussioni sui vostri diritti, e 

siete pertanto chiamati a compiere una scelta. 

 



 

I VOSTRI DIRITTI E LE VOSTRE OPZIONI DI SCELTA IN QUESTA CAUSA 

 

 

CHIEDERE DI 

ESSERE 

COINVOLTI 

Se sceglierete di essere coinvolti in questa azione collettiva, dovrete compilare 

il modulo per il consenso alla fine del presente Avviso. Potrete quindi 

condividere eventuali proventi derivati da un accordo e/o essere vincolati da 

un’eventuale sentenza, sia favorevole che sfavorevole. Aderendo a questa 

causa, rinuncerete a qualsiasi diritto di citare in giudizio i Convenuti in altra 

sede sulla base delle medesime pretese asserite in questa causa. 

RIMANERE INERTI Non facendo nulla, non sarete coinvolti in questa causa.  

 

 

State ricevendo questo avviso perché i registri della Società mostrano che potreste aver lavorato 

per la Società in un qualunque momento compreso fra il 2 novembre 2014 e la data odierna, 

come paesaggista o in un ruolo analogo.  

 

2.  Cos’è un’azione collettiva e chi è coinvolto? 

 

In un’azione collettiva, uno o più soggetti possono intentare una causa per conto di altri che 

abbiano pretese analoghe. La persona fisica, Carlo Escamilla, che ha intentato questa causa è 

definito Attore. La persona giuridica e la persona fisica citate in giudizio sono definite 

Convenuti. Un tribunale risolve le questioni per tutti coloro che decidono di aderire alla causa. 

 

3.  Cosa riguarda questa azione collettiva? 

 

L’Attore asserisce che i metodi di retribuzione dei Convenuti abbiano violato la legge federale e 

di New York. L’Attore sostiene che lui e altri soggetti che hanno lavorato per la Società abbiano 

diritto a straordinari non pagati e al minimo salariale, alla liquidazione dei danni, delle spese 

legali e dei costi. 

 

I Convenuti negano qualsiasi illecito e/o responsabilità e affermano che tutti i dipendenti della 

Società sono stati pagati in conformità alla legge federale e di New York. 

 

4.  Qual è lo scopo del presente avviso? 

 

Il presente avviso ha il solo scopo di determinare quali soggetti desiderano essere coinvolti in 

questa causa. 

 

5.  Come posso aderire a questa azione collettiva? 

 

Per partecipare a questa causa, dovete compilare il modulo allegato denominato “Consenso 

all’Adesione alla Causa” e inviarlo, tramite busta prepagata acclusa, al Legale dell’Attore, 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. Se la busta acclusa dovesse andare perduta o smarrita, il modulo 

per il Consenso all’Adesione dovrà essere inviato a: 

 

 

1. Perché ho ricevuto questo avviso? 



 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 

1010 Northern Boulevard, Suite 328 

Great Neck, New York 11021 

Tel: (516) 248-5550 

Potete anche inviare il modulo per il 

Consenso all’Adesione via fax al numero: 

(516) 248-6027; o scannerizzarlo e 

inviarlo via e-mail all’indirizzo: 

mjb@employmentlawyernewyork.com 

 

Il modulo per il Consenso all’Adesione dovrà essere depositato presso il Tribunale entro 10 

agosto 2018. 

Se il vostro modulo per il Consenso all’Adesione non sarà depositato presso il Tribunale entro 10 

agosto 2018, potreste non essere autorizzati a partecipare a questa causa. 

 

6.  Se scelgo di aderire a quest’azione, dovrò partecipare al giudizio? 

 

Se scegliete di aderire a questa causa, vi sarà probabilmente richiesto di fornire informazioni e 

rispondere a domande concernenti il vostro impiego presso la Società. Potrebbe esservi richiesto 

di testimoniare a una deposizione o al processo, rispondere a domande scritte, presentare 

documenti rilevanti per questa causa. Per questa ragione, se aderite all’azione, dovete conservare 

tutti i documenti relativi al vostro impiego presso la Società attualmente in vostro possesso. I 

legali dell’Attore, o il vostro legale, qualora ne assumiate uno, potranno assistervi in merito a tali 

esigenze. 

 

7.  Cosa succede se non faccio niente? 

 

Se non farete nulla, non sarete coinvolti in quest’azione. Non sarete vincolati da nessun accordo 

o giudizio reso in questa causa, sia favorevole che sfavorevole. Non parteciperete alla 

ripartizione dei risarcimenti. Non rinuncerete ad alcun diritto di citare in giudizio i Convenuti in 

altra sede sulla base delle stesse pretese asserite in questa causa. 

 

La prescrizione relativa alla vostra azione ai sensi dell’FLSA continua a decorrere. Siate 

consapevoli che un’azione ai sensi dell’FLSA deve essere intentata entro due anni dalla data in 

cui si integra la pretesa, a meno che non possiate provare che la violazione da parte del vostro 

datore di lavoro fosse “dolosa”, nel qual caso l’azione deve essere intentata entro tre anni. 

 

8.  Posso partecipare a questa azione collettiva indipendentemente dal mio status di 

immigrato? 

 

Sì. Avete il diritto di partecipare a questa causa indipendentemente dal vostro status di 

immigrato. 

 

9.  Se aderisco, ci saranno conseguenze sul mio impiego di lavoro? 

 

No. La legge federale e la legge di New York proibiscono ai Convenuti di licenziarvi o rivalersi 

contro di voi in qualsiasi modo per aver aderito a questa causa o per aver esercitato in qualsiasi 

altro modo i vostri diritti conformemente alla legge federale o al diritto del lavoro di New York. 

 

 



 

10.  Sarò rappresentato da un legale in questa causa? 

 

L’Attore è rappresentato da Borrelli & Associates, P.L.L.C. Se sceglierete di aderire a questa 

Causa, Borrelli & Associates, P.L.L.C. potrà rappresentarvi dietro remunerazione condizionata, 

il che significa che non dovrete pagare gli onorari dei legali a meno che l’Attore non abbia 

successo e vinca la causa o giunga ad un accordo, nel qual caso il Tribunale determinerà 

l’ammontare degli onorari dei legali da corrispondere. 

 

Se aderite a questa Causa e nominate Borrelli & Associates, P.L.L.C. quali vostri rappresentanti, 

autorizzerete l’Attore e Borrelli & Associates, P.L.L.C. a prendere decisioni per vostro conto 

relativamente alla causa, incluso il metodo e il modo di gestirla, e tutte le altre questioni 

concernenti questa Causa, incluso ogni accordo proposto. Le decisioni prese e gli accordi 

sottoscritti dall’Attore in relazione a questa Causa saranno per voi vincolanti. Accetterete inoltre 

gli accordi sugli onorari dei legali concordati dall’Attore. 

 

Non dovete necessariamente essere rappresentati da Borrelli & Associates, P.L.L.C. e potete 

altrimenti provvedere ad assumere un altro legale di vostra scelta o rappresentare voi stessi senza 

l’assistenza di un legale. Se intendete assumere un vostro legale o rappresentare voi stessi, 

dovete indicarlo sul modulo per il “Consenso all’Adesione alla Causa”. Se inviate il vostro 

modulo senza indicare che desiderate assumere un vostro legale o rappresentare voi stessi, il 

Tribunale presumerà che desideriate che Borrelli & Associates, P.L.L.C vi rappresenti. 

 

11.  Il presente Avviso è stato autorizzato dal Tribunale 

 

Il presente avviso e i suoi contenuti sono stati autorizzati dal Giudice Distrettuale Vincent L. 

Briccetti del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, situato a 

White Plains, New York. Il Tribunale non ha ancora deliberato nel merito delle pretese 

dell’Attore o delle difese dei Convenuti. 

 

SIETE PREGATI DI NON SCRIVERE O TELEFONARE AL TRIBUNALE O AL 

CANCELLIERE DEL TRIBUNALE IN MERITO AL PRESENTE AVVISO. 

 

Nonostante abbia approvato l’invio di questo Avviso, il Tribunale non avanza alcuna opinione 

sul merito della Causa. 

 

Per qualsiasi domanda, potete contattare i legali dell’Attore, Borrelli & Associates, P.L.L.C, 

telefonicamente al numero (516) 248-5550, per iscritto all’indirizzo: Borrelli & Associates, 

P.L.L.C, 1010 Northern Boulevard, Suite 328, Great Neck, New York 11021, o via e-mail 

all’indirizzo mjb@employmentlawyernewyork.com. 

 

Potete inoltre contattare i legali dei Convenuti, Sara Kula e Steven Schoenfeld presso DelBello 

Donnellan Weingarten Wise & Wiederkehr al numero (914) 607-3223, per iscritto all’indirizzo 

One North Lexington Avenue White Plains, New York 10601, o via e-mail all’indirizzo 

sdk@ddw-law.com. Se decidete di partecipare a quest’azione, non è opportuno che contattiate 

direttamente i legali dei Convenuti. 



 

 
TRIBUNALE DISTRETTUALE DEGLI STATI UNITI 

DISTRETTO SUD DI NEW YORK  

ELSA CHAVEZ, solo singolarmente, e CARLO ESCAMILLA, per 

conto proprio, singolarmente, e anche per conto di tutti gli altri soggetti 

in condizioni analoghe, 

          

Attori, 

- contro - 

 

MORANO LANDSCAPE GARDEN DESIGNS, LTD., e ROSINA 

MORANO SAGLIOCCO, singolarmente,  

  

Convenuti. 

  

  

 

 

Numero di registro 17-cv-8484-VB 

 

MODULO DI CONSENSO 

ALL’ADESIONE 

 

 

SE AVETE RICEVUTO IL PRESENTE MODULO E DESIDERATE ADERIRE A QUESTA AZIONE, SIETE PREGATI DI 

SEGUIRE QUESTI DUE PUNTI: 

 

1. COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO DI CONSENSO ALL’ADESIONE; E 

 

2. UTILIZZARE LA BUSTA ACCLUSA PER INVIARE IL PRESENTE MODULO ALL’INDIRIZZO DI CUI SOTTO NON 

PIÙ TARDI DI 10 AGOSTO 2018. 

 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. 

1010 Northern Blvd., Suite 328 

Great Neck, New York 11021  

Potete anche inviare il Modulo per il Consenso 

all’Adesione via fax al numero: (516) 248-6027; o 

scannerizzarlo e inviarlo via e-mail all’indirizzo: 

mjb@employmentlawyernewyork.com

 

Acconsento ad aderire all’azione intentata ai sensi del Fair Labor Standards Act e nomino come mio rappresentante [scegliere 

UNA OPZIONE]: 

 

___ Borrelli & Associates, P.L.L.C.   

Autorizzo l’Attore Carlo Escamilla e 

Borrelli & Associates, P.L.L.C. ad agire per 

mio conto relativamente a tutte le questioni 

pertinenti questa azione, inclusa ogni 

eventuale transazione ai sensi del diritto 

federale e statale. 

     ___ Un altro legale di mia scelta, il quale depositerà 

prontamente una comparsa di costituzione in giudizio 

per mio conto. 

 

     ___ Me stesso, senza l’assistenza di un legale. 

 

 

Qualora non sceglieste una delle opzioni di rappresentanza di cui sopra ma inviaste il modulo a Borrelli & Associates, P.L.L.C., sarete 

automaticamente rappresentati dai legali dell’Attore, Borrelli & Associates, P.L.L.C. Inoltre, la mancata scelta di una delle opzioni di 

rappresentanza di cui sopra autorizzerà Carlo Escamilla e Borrelli & Associates, P.L.L.C. ad agire per vostro conto relativamente a 

tutte le questioni pertinenti questa azione, inclusa ogni eventuale transazione ai sensi del diritto federale e statale. Avete il permesso di 

procedere per mezzo di una rappresentanza legale alternativa di vostra scelta e a vostre spese, o di rappresentare voi stessi senza 

l’assistenza di un legale. 

 

  

FIRMA                                  NOME IN STAMPATELLO 

 

  

Indirizzo                                                           Città, Stato, Codice Postale 

 

  

Numero di Telefono     Indirizzo E-mail 

 

  

Data di Inizio Impiego     Data di Fine Impiego 



 

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? 
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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 


