
UNITED STATES DISTRICT COURT 
FOR THE DISTRICT OF MASSACHUSETTS 

________________________________________________ 
        ) 
JOSE PINEDA, JOSE MONTENEGRO, MARCO   ) 
LOPEZ, and JOSE HERNANDEZ on behalf of   ) 
themselves and all others similarly situated,    ) 
        )   C.A. No. 1:16-cv-12217 
   Plaintiffs,    )     
                                              ) 
    v.     )   
        ) 
SKINNER SERVICES, INC. d/b/a SKINNER  ) 
DEMOLITION, THOMAS SKINNER, DAVID  ) 
SKINNER, ELBER DINIZ, and SANDRO SANTOS ) 
        ) 
   Defendants,    ) 
________________________________________________) 

 
FORMULÁRIO DE EXCLUSÃO DA CLASSE – PAGAMENTO DE SALÁRIO 

 
Esse NÃO é um Formulário de Queixa. Isso EXCLUI você desta Ação Judicial.  

NÃO COMPLETE este Formulário caso você deseje manter DENTRO desta Ação Judicial. 
 

1. Eu entendo que esse processo de ação judicial inclui reivindicações de horas regulares e 

horas extras não pagas, e deduções ilegais por uniformes sob a lei do Salário Mínimo de 

Massachusetts (Massachusetts Minimum Fair Wage Law), M.G.L. c. 151, e o Ato de Salário 

de Massachusetts (Massachusetts Wage Act), M.G.L. c. 149, § 148.  

 

2. Eu entendo que se eu me excluir das reivindicações desse caso, eu estarei abrindo mão da 

possibilidade de receber dinheiro ou benefícios que possam vir de um julgamento ou de 

um acordo que possa trazer um processo judicial bem sucedido. 

 

3. Eu entendo que se eu me excluir das reivindicações nesse caso, eu manterei o direito de 

processar a  Skinner Services, Inc. separadamente, sobre a mesma questão das 



reivindicações, mas o período pelo o qual eu posso persuadir será baseado em quando eu 

finalmente registar as minhas reivindicações especificas que eu faça.  

 

4. Por meio desse da classe que afirma que Skinner Services, Inc. falhou em fazer pagamentos 

por horas regulares e horas extras para os trabalhadores, assim como eu  entre o período de 5 

de agosto de 2013 e 29 de fevereiro de 2016 principalmente por tempo gasto na sede dá 

Skinner preparando para trabalhos, juntando a equipe e por trajetos de ida e volta para os 

locais de campo de trabalho. 

 

Assinatura:  ________________________________________________ 

 

Nome (por extenso): ________________________________________________ 

 

Endereço:  ________________________________________________ 

  

   ________________________________________________ 

 

Telefone:  ________________________________________________ 

 

Email:   ________________________________________________ 

(caso disponível) 

 

Data:   ________________________________________________ 

 


