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AVISO AUTORIZADO DO TRIBUNAL 

Corte de Distrito dos Estados Unidos 
Distrito de Massachusetts 

Caso você foi empregado pelo réu Skinner Services, Inc. Como um 
trabalhador manual durante qualquer período entre 5 de agosto de 

2013 até o presente momento, uma ação legal pode afetar seus 
direitos legais.  

Essa ação coletiva judicial é sobre: lei trabalhista e direitos 
relacionados aos direitos trabalhistas e salários. Isso não pertence a 

outros tipos de direitos, queixas legais, ou responsabilidades que 
você possa ter.  

Esta é um aviso da corte.  Esta não é uma solicitação de um advogado. 

• Atuais e ex funcionários (os “demandantes”) da Skinner Services, Inc. entraram com uma
ação legal coletiva contra Skinner Services, Inc. d/b/a Skinner Demolition (“Skinner
Demolition”) e os proprietários, Thomas Skinner, assim também como os três
Requerentes individuais reivindicam são seus proprietários e gerentes, David Skinner,
Elber Diniz, e Sandro Santos, reivindicando Skinner Demolition falhou em fornecer vez
consecutiva compensação por horas extras para os funcionários, principalmente pelo o
tempo em que esses funcionários gastaram na sede da Skinner Demolition, se preparando,
se juntando a equipe, e cumprindo tarefas e durante o trajeto para os locais de trabalho.
Adicionalmente, esta ação legal, busca compensação por valores deduzidos no
pagamento dos contracheques dos funcionários alegadamente por uniformes e uniformes
de limpeza.

• A ação legal é um processo de ação coletiva em favor dos trabalhadores braçais (1) foram
empregados da Skinner Demolition em qualquer momento do período de 5 de agosto de
2013 até 29 de fevereiro de 2016, com exceção desses trabalhos  (a) localizados em:
Boston, Cambridge, Somerville, Medford, Everett, Chelsea, ou Brookline, Massachusetts
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durante o período; e/ou (b) quem é membro direto da família de: Thomas Skinner, David 
Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos; e/ou (2) teve pagamento deduzido no 
contracheque pela Skinner Demolition, alegadamente por uniformes e uniformes de 
limpeza em qualquer momento durante o período de 5 de agosto de 2013, até o presente 
momento. 

• A corte não decidiu quem está errado ou certo.  Não existe nenhum pagamento agora ou
garantia que vai haver. Contudo, seus direitos podem ser afetados, e você tem uma
escolha para fazer agora:

SEUS DIREITOS LEGAIS E OPÇÕES NESSA AÇÃO LEGAL 

FAZER 
NADA 

 Fazendo nada, você ainda mantém a possibilidade de receber pagamento ou 
benefícios que possam vir de um julgamento ou de um acordo, porém você abre 
mão de quaisquer direito de entrar com uma ação individual contra Skinner 
Demolition, Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos 
sobre a mesma ação legal dessa ação legal coletiva. 

EXCLUIR 

Caso você se exclua dessa ação legal coletiva, você não será incluído nessa ação 
coletiva. Isso significa que você abre mão da possibilidade de receber dinheiro 
ou benefícios que possam resultar de um julgamento ou um acordo dessa ação 
legal caso essa ação venha obter um resultado bem-sucedido.  Você mantém 
qualquer direito de processar a Skinner Demolition, Thomas Skinner, David 
Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos separadamente sobre a mesma queixa 
de ação legal, mas cada período para qual você pode buscar reivindicação será 
baseada quando você finalmente entrar com a sua reivindicação e a ação legal 
específica que você faça (os “períodos de limitações”). 

1. Porque essa notificação?
Você está recebendo essa notificação porque nos arquivos da Skinner Demolition mostra que 
você (1) trabalhou para Skinner Demolition como trabalhador braçal  em algum momento entre 5 
de agosto de 2013 e 29 de fevereiro de 2016, mas (a) não residia exclusivamente em Boston, 
Cambridge, Somerville, Medford, Everett, Chelsea, ou Brookline, Massachusetts durante o 
período e (b) não é um membro direto da família de: Thomas Skinner, David Skinner, Elber 
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Diniz, ou Sandro Santos; e/ou (2)  teve pagamento deduzido no contracheque pela Skinner 
Demolition, alegadamente por uniformes e uniformes de limpeza em qualquer momento entre 5 
de agosto de 2013 até o presente momento. 

A corte autorizou essa notificação ser enviada para você outros trabalhadores braçais na Skinner 
Demolition para informar você sobre o processo e seus direitos de exclusão.  

O processo é conhecido como Pineda v. Skinner Services, Inc. d/b/a Skinner Demolition, et al., 
No. 16-CV-12217 (FDS). 

2. Sobre o que é esta ação processo?
Esse processo tem o número de reivindicações salariais e de horas estaduais e federais.  Este 
aviso somente se refere as reivindicações dos requerentes sob a Lei de Salário Justo de 
Massachusetts (Massachusetts Minimum Fair Wage Law) (“MFWL”) e a Ação de Salário de 
Massachusetts (Massachusetts Wage Act) (“MWA”) que (1) os funcionários da Skinner 
Demolition que não foram pagos por todas as horas trabalhadas e por horas extras, 
principalmente pelo o tempo em que esses funcionários gastaram na sede da Skinner Demolition, 
se preparando, se juntando a equipe, e cumprindo tarefas e durante o trajeto de ida e vinda dos 
locais de trabalho; e (2) Skinner Demolition deduziu pagamento dos funcionários da Skinner 
Demolition alegadamente por uniformes e uniformes de limpeza em violação da MWA. 

3. O que é uma ação coletiva e o que está envolvido?
No processo de ação legal coletiva, uma ou mais pessoas são chamadas de “Representantes dos 
Requerentes (nesse caso Jose Pineda, Jose Montenegro, Marco Lopez e Jose Hernandez) trazem 
a ação legal em benefício de si mesmos e outros que possuam umas queixas semelhantes. Todos 
os trabalharam ou que trabalham atualmente para Skinner Demolition, como trabalhador braçal, 
em algum momento entre 5 de agosto de 2013 e 29 de fevereiro de 2016, mas (a) não residia 
exclusivamente em Boston, Cambridge, Somerville, Medford, Everett, Chelsea, ou Brookline, 
Massachusetts durante o período e (b) não é um membro direto da família de: Thomas Skinner, 
David Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos; e/ou (2) teve pagamento deduzido no 
contracheque pela Skinner Demolition, alegadamente por uniformes e uniformes de limpeza que 
não tenha se excluído do caso fazem parte da “Ação” e são “Membros da Ação.” Juntos, os 
Requerentes Representantes e os Membros da Ação são os Demandantes. A empresa, é 
proprietária, e os outros requerentes individuais são: os proprietários e/ou gerentes são os réus 
que os Requerentes estão processando. Uma corte irá resolver os problemas e decidirá o processo 
para todos os Membros da Ação.  
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4. Porque isso é um processo legal coletivo?
O Tribunal de justiça autorizou prosseguir com o caso como “processo de ação coletiva” sob 
Regulamento Federal e Civil Procedimento 23. Especialmente, a Corte encontrou que a ação 
nesse caso é tão numerosa, que fez uma junção de todos os membros impraticável, que a ação 
compartilha questões comuns dos fatos da lei, que os Requerentes que entraram com o processo 
são representantes justos e adequados de quem possui queixas comuns de todos os outros 
trabalhadores braçais da Skinner Demolition, e que os problemas comum compartilhados pelo os 
membros da ação predomina sobre qualquer questão individual. Isso significa que a Ação a 
reivindicação de Classe são melhor melhor servido pelo o processo como grupo ao invés de 
indivíduo por indivíduo. 

5. Qual é a posição das Skinner Demolition?
Skinner Demolition e os outros réus individuais negam as acusações que as essas reivindicações 
e outras dos requerentes, sob a lei, Skinner Demolition não foram requeridas para pagar os 
funcionários por horas que eles gastaram, se preparando, se juntando a equipe, e cumprindo 
tarefas e durante o trajeto de ida e vinda dos locais de trabalho para Skinner Demolition. 

Uma cópia da Primeira Alteradas dos Requerentes Uma Cópia das Respostas das Queixas e 
Reclamações Alteradas dos Réus está disponível para o conselho dos requerentes está disponível 
para os requerentes a por telefone, email e/ou endereço listado para resposta de perguntas 
Número 11. 

6. O Tribunal de justiça decidiu quem está certo?
A Corte não decidiu se os réus ou os requerentes estão corretos.  Por certificação a Ação e a 
notificação do problema, o Tribunal de justiça não está expressando uma opinião quanto se os 
demandantes irão ganhar ou perder o caso. 

7. O que os demandantes estão pedindo?
Os Requerentes estão buscando fazer como que os réus paguem por pagamentos não efetuados 
referente a horas regulares e horas extras trabalhadas,  reembolso de deduções ilegais, assim 
como outras penalidades chamadas de danos agudos e juros para eles mesmos é outros que não 
se excluíram do caso, e recuperação das taxas, despesas e custos. 

8. Existe algum dinheiro disponível agora?
Não existe dinheiro ou benefícios disponíveis agora porque a Corte não fez a decisão ainda se 
Skinner Demolition, Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos fizeram 
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algo de errado, e os dois lados não chegaram a um acordo sobre o caso. Não existe garantia que o 
dinheiro e o pagamento serão obtidos. Caso o dinheiro ou benefício sob a queixa  MFWL e 
MWA forem obtidas, e você não tenha se excluído do Processo de Ação Coletiva, você será 
notificado sobre a divisão.   

9. Quem faz parte do Processo de Ação Coletiva?
Se você foi funcionário da Skinner Demolition como trabalhador braçal e (1) trabalhou para 
Skinner Demolition como trabalhador manual em algum momento entre 5 de agosto de 2013 e 
29 de fevereiro de 2016, mas (a) não residia exclusivamente em Boston, Cambridge, Somerville, 
Medford, Everett, Chelsea, ou Brookline, Massachusetts durante o período e (b) não é um 
membro direto da família de: Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz, ou Sandro Santos; 
e/ou (2)  teve pagamento deduzido no contracheque pela Skinner Demolition, alegadamente por 
uniformes e uniformes de limpeza em qualquer momento entre 5 de agosto de 2013 até o 
presente momento, você faz parte da ação a não ser que tenha se excluído. 

10. O que acontece caso você não faça nada?
Caso você escolha não se excluir desse processo legal, você será veiculado por qualquer decisão, 
resolução, acordo ou julgamento relacionados as reivindicações neste caso MFWL e MWA, se 
favorável ou não.  Você também irá dividir em quaisquer recursos provenientes de um acordo ou 
julgamento a favor da ação coletiva. Por permanecer no processo legal, você designa os 
requerentes como seus representantes, e , para a maior extensão possível, concorda que eles 
poderão tomar decisões em seu favor relacionados ao caso, em conduzindo litígio, e celebrando 
dentro do acordo com os conselho dos Referentes a respeito de pagamento dos honorários dos 
advogados e custos da corte, e qualquer acordo aprovado , e todos os pertencentes, e todos os 
outros assuntos pertinentes a essa ação judicial.  Essas decisões e acordos feitas celebradas serão 
vinculativas em você se você permanecer na ação judicial.  Enquanto esse processo está 
pendente, você poderá ser solicitado a fornecer documentos ou informações relacionadas ao seu 
emprego ou você poderá ser solicitado de outra forma para participar do julgamento sobre esse 
assunto. 

11. Como eu posso me excluir the ação judicial?
Anexo está um ou dois formulários chamados de “Formulário de Exclusão da Classe”. 

Caso você tenha recebido o formulário titulado “Formulário de Exclusão da Classe - Pagamentos 
de Salários,” vocês são parte do processo coletivo dos trabalhadores em nome de quem os 
requerentes afirmam que a Skinner Demolition falhou em providenciar compensação por horas 
regulares e horas extras, principalmente pelo o tempo em que esses funcionários gastaram na 
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sede da Skinner Demolition, se preparando, se juntando a equipe, e cumprindo tarefas e durante 
o trajeto de ida e vinda dos locais de trabalho. Caso você queira se excluir da ação, você deverá 
ler, assinar e retornar prontamente o Formulário de Exclusão da Classe - Pagamentos de Salário 
até 1 de janeiro de 2020.

Caso você tenha recebido o formulário titulado “Formulário de Exclusão da Classe - Deduções 
de Uniformes”, você  faz parte da ação judicial you are part of the class em nome de quem a 
reivindicação dos Requerentes que  Skinner Demolition deduziu pagamento dos contracheques 
dos trabalhadores alegadamente por uniformes e uniformes de limpeza em violação a MWA. 
Caso você queira se excluir da ação judicial, você deverá, ler, assinar e retornar prontamente o 
Formulário de Exclusão da Classe – Deduções de Uniforme Deductions até 1 de janeiro de 
2020. 

Caso você queira se excluir dessa ação judicial, é extremamente importante que você leia, 
assine e retorne prontamente cada Formulário de Exclusão da Classe até 1 de janeiro de 
2020. 

Um envelope endereçado e selado está anexado para a sua conveniencia.  Você deve perder ou 
extraviar, você deve enviar cada Formulário de Exclusão da Classe assinado e completo para:   

Skinner Class Action Case 
Segal Roitman, LLP 

33 Harrison Avenue, 7th Floor 
Boston, MA 02111 

Phone: (617) 603-1418 
Fax: (617) 742-2187 

skinnercase@segalroitman.com 

Você também pode enviar um email ou fax o Formulário de Exclusão da Classe assinado para o 
Conselho dos Requerentes. 

O Conselho dos Requerentes deve receber seus Formulários de Exclusão da Classe antes ou 
até 1 de janeiro de 2020. Caso seus Formulários de Exclusão não for recebido pelo o 
Conselho de Requerentes até 1 de janeiro de 2020, você permanecerá nessa ação judicial e 
tem a possibilidade de receber o pagamento ou benefícios que possam surgir do julgamento 
ou acordo dessa ação judicial caso a esse processo obtenha sucesso. 
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12. A Skinner Demolition, os Réus individuais, e ou meu empregador atual podem
cometer retaliação contra mim caso eu me mantenha nesse processo de ação
judicial t?

Não. Isso é uma violação federal e das leis estaduais para a Skinner Demolition, Thomas 
Skinner, David Skinner, Elber Diniz, Sandro Santos, e qualquer empregador, de demitir, 
disciplinar, ou em qualquer outra medida que discrimine ou retaliar contra você por tomar parte 
dessa ação judicial, incluindo sendo discriminado, ameaçado, tratado de forma injusta, assediado, 
retaliado, our disciplinado de qualquer maneira em resultado de (a) seu recebimento desta 
notificação, (b) considerando se vai permanecer no processo de ação judicial, (c) não optar por 
esse processo, (d) discutindo o processo de ação legal com os colegas de trabalho ou outros, ou 
participar do julgamento do processo de ação judicial.  

13. O que acontece caso eu escolha ficar excluído da ação judicial?
Caso você escolha ser excluído dessa ação judicial, você não será afetado por quaisquer decisão, 
julgamento ou acordo referentes as reivindicações MFWL e MWA nesse caso, se favorável ou 
não.  Você não terá o direito de compartilhar qualquer quantia recuperada pelo os Requerentes 
com respeito as reivindicações da MFEL e MWA como parte da ação judicial.  Você também 
poderá estar livre de manter independentemente seu próprio advogado e de iniciar a sua própria 
ação judicial, You also will be free to independently retain your own attorney and file your own 
individual lawsuit, sujeito a quaisquer defesas que possam ser reivindicadas.  Você deve estar 
ciente que as reivindicações MFWL e MWA geralmente limitado até três anos de limitação de 
status (o que significa que você somente tem aquela quantia do período que você alega não ter 
recebido o salário de forma devida para entrar com a ação judicial sobre essas reivindicações), e 
qualquer atraso na adesão a está ação, ou entrar com uma ação por conta própria, pode resultar 
em expiração de algumas ou de todas as reivindicações por uma questão de lei. Se você proceder 
separadamente, você poderá ter que pagar seu próprio advogado para provar as suas 
reivindicações.  

14. Como a Classe se relaciona com a Ação de Classe Coletiva?
Essa ação está trazendo reivindicações sob as MFWL e MWA, enquanto o Coletivo while the 
Collective está trazendo sob Lei Federal de Normas Trabalhistas Justas. Embora essas 
reivindicações se sobreponham amplamente, eles não são inteiramente iguais. Por exemplo, as 
reivindicações de Classe dizem a respeito a um pouco diferente do período do que as 
reivindicações coletivas. Se você ingressou ou não tenha ingressado a ação não tem efeito se 
você faz parte da Classe. 

15. Eu tenho advogado nesse caso?
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Se você se excluiu do processo de ação judicial, você poderá ser representado por advogados dos 
Requerentes do escritório do Segal Roitman, LLP.  Informações sobre a Segal Roitman está 
disponível na:  http://segalroitman.com/.  Suas comunicações com o conselho dos Requerentes 
sobre o processo de ação judicial serão confidenciais é não serão divulgadas para a Skinner 
Demolition ou os Réus individuais. Você não está sobre obrigação de informar a Skinner 
Demolition ou os Réus individuais nenhuma comunicação que você possa ter com o conselho 
dos Requerentes.  Você precisa estar ciente que qualquer comunicação que você tenha com os 
representantes da Skinner Demolition, Thomas Skinner, David Skinner, Elber Diniz, e Sandro 
Santos não serão confidenciais e podem ser usadas contra os seus interesses pela a Skinner 
Demolition e pelo os Réus individuais. 

16. Eu devo ter o meu próprio advogado?
Você não necessita contratar seu próprio advogado porque os advogados dos Requerentes irão 
trabalhar em seu favor. Caso você queira ter o seu próprio advogado, você deve obter um, mais 
você talvez terá que pagar aquele advogado. Por exemplo, você pode pedir para que esse 
compareça na Corte por você caso você queira que outro alguém que não seja do conselho dos 
Requerentes fale por você.   

17. Como os advogados serão pagos?
Caso o conselho dos Requerentes venha a obter uma recuperação, eles podem pedir ao Tribunal 
pelo os honorários e despesas.  Você não terá que pagar por esses honorários e despesas.  Se o 
Tribunal conceder ao conselho dos Requerentes, os honorários, as despesas seriam deduzidas do 
dinheiro obtido pela a ação de Classe ou poderão ser pagos separadamente pela Skinner 
Demolition e os Réus individuais. 

18. Perguntas?
Caso você tenha alguma pergunta, você poderá escrever, enviar um email, ou ligar para o 
Conselho dos Requerentes: 

Nicole Decter, Nathan Goldstein, Jasper Groner, e Paige McKissock 
Segal Roitman, LLP 

33 Harrison Avenue, 7th Floor 
Boston, MA 02111 

Phone: (617) 603-1418 
Fax: (617) 742-2187 

skinnercase@segalroitman.com 

Datado: 1 de octubro de 2019 
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