
CORTE  DISTRITAL  DOS  ESTADOS  UNIDOS  –  DISTRITO  NORTE  DA  CALIFÓRNIA  –

DIVISÃO SÃO FRANCISCO/OAKLAND:

THOMAS  ROSENBURG,  JOHN  SHELLY  e  EXALDO  TOPACIO,  em  nome  próprio  e  da

categoria de todos aqueles que se encontram em situação similar,

RECLAMANTES

V.

IBM – INTERNATIONAL BUSIBESS MACHINES CORPORATION,

RÉU

CASO Nº__________________________

RECLAMAÇÃO POR VIOLAÇÕES À LEI DE PADRÕES JUSTOS DE TRABALHO; À LEI DE

1974  DE  GARANTIA  DE  RENDA  DE  APOSENTADORIA  DOS  EMPREGADOS;  ÀS  LEIS

ESTADUAIS  A  RESPEITO  DE  SALÁRIO  E  JORNADA  DE  TRABALHO.  PEDIDOS  DE

REPARAÇÃO DE DANOS, RESSARCIMENTO E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

AÇÃO COLETIVA E AÇÃO DE CLASSE

REQUERIMENTO DE JULGAMENTO PELO JÚRI

Os  reclamantes  Thomas  Rosenburg,  John  Shelly  e  Exaldo  Topacio  (“reclamantes

identificados”), em nome próprio e de todos aqueles que se encontram em situação

similar, alegam o seguinte:

COMPETÊNCIA MATERIAL E TERRITORIAL

1.Este  juízo  tem  competência  material  para  apreciar  esta  ação  de  acordo  com os

seguintes dispositivos legais: 28 U.S.C § 1331; Section 16(b) do  Fair Labor Standards

Act (“FLSA”), 29 U.S.C. § 216 (b); e seção 501 (e)(1) do Employment Retirement Income

Security Act (“ERISA”), 29 U.S.C. § 1132(e)(1).

2. Este juízo também tem competência material  originário de acordo com a norma

“Class Action Fairness Act”, 28 U.S.C § 1332(d), uma vez que esta é uma ação de classe

na qual: (1) há 100 ou mais membros na classe propostas representada pelos autores



identificados; (2) ao menos alguns dos membros da classe proposta possuem domicílio

diverso do réu; e (3) as reivindicações dos membros da classe proposta excedem, em

sua  totalidade,  o  importe  de  U$  5.000.000,00.   Além  disto,  esta  corte  possui

competência  material  nos  termos da norma 28 U.S.C.  §  1367 no que concerne às

alegações referentes a leis estaduais sobre salário e jornada de trabalho, na medida

em que tais alegações têm origem em um único núcleo comum de fato.

3. Este juízo detém a prerrogativa de proferir uma decisão declaratória, nos termos da

norma U.S.C. §§ 2201 e 2202.

4.  O  Distrito  Norte  da  Califórnia  possui  competência  em razão  da  pessoa sobre a

International Business Corporation (“réu” ou “IBM”), porque esta empresa habilitou-se

perante a Secretaria de Estado da California para o fim de estabelecer e promover os

seus negócios na California, e neste distrito, como também porque muitos de seus atos

aqui  questionados  ocorreram  neste  Estado  e  neste  Distrito,  dando  azo  aos

requerimentos aqui formulados.

5. A competência territorial é adequada neste distrito nos termos da norma 28 U.S.C. §

1391(b)  porque  o  réu  tem  estabelecimento  neste  distrito  e  porque  uma  parte

substancial dos eventos em questão nesta ação ocorreu neste Distrito.

6.  De acordo com a norma local  N.D.  Cal.  3-2(c)  e (d),  a  distribuição desta ação a

Divisão São Francisco/Oakland é adequada porque uma parte substancial dos eventos

em questão nesta ação ocorreu na cidade e no condado de São Francisco. 

SUMÁRIO DAS PRETENSÕES

7. Os reclamantes identificados são ex-empregados da IBM, contratados para a função

de  suporte  técnico,  cujas  atribuições  principais  consistiam  na  instalação  e/ou

manutenção  de  software  e  hardware  de  computadores  para  a  IBM,  tendo  sido

enquadrados por esta empresa como excluídos do regime de horas extras previsto na

FLSA e/ou nas legislações estaduais sobre salário e jornada da Califórnia e de Nova

York, conforme descrito abaixo.

8. Os reclamantes identificados apresentam esta ação em nome próprio e de todos

aqueles que foram, são ou serão contratados como empregados pela IBM em todo o

país,  para  a  função  de  suporte  técnico,  cujas  atribuições  principais  consistem  em

instalar  e/ou  manter  software  e  hardware  de  computadores  (daqui  por  diante

denominados  “reclamantes  coletivos  FLSA  com  abrangência  nacional”),  desde  os

últimos  três  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da  presente  ação  até  o  último  ato

dispositivo desta ação (“período FLSA de abrangência nacional”), e que foram, são ou

serão excluídos erroneamente pela IBM do regime de horas  extras previsto em lei

federal. 



9.  Os “reclamantes coletivos  FLSA com abrangência nacional”  não incluem aqueles

2347 trabalhadores da IBM contratados para as funções de operadores de terminais

de computadores/operadores de console e apoio ao cliente em teleatendimento, que

estão  tutelados  pela  ação  promovida  pelo  Departamento de Trabalho dos  Estados

Unidos, Divisão das Ações de Cumprimento de Salário e Jornada de Trabalho, caso

números 1325099 e 1283294.

10. Os reclamantes Thomas Rosenburg e John Shelly (“reclamantes identificados da

Califórnia”) também apresentam esta ação em nome de todas as pessoas que foram,

são ou serão contratadas como empregados pela IBM na Califórnia, para a função de

suporte  técnico,  cujas  atribuições  principais  consistem  em  instalar  e/ou  manter

software  e  hardware  de  computadores  (daqui  por  diante  denominados  “classe  da

Califórnia”), em todo o período compreendido entre os últimos quatro anos anteriores

ao ajuizamento da presente ação até o último ato dispositivo desta ação (“período da

classe da Califórnia), e que foram, são ou serão excluídos erroneamente do regime de

horas extras previsto na lei da Califórnia.

11. A “classe da Califórnia” não inclui aqueles trabalhadores da IBM tutelados pela

ação  Santangelo et a.l  v.  IBM Corporation,  Caso nº 04CC00078, pendente na Corte

Superior  de  Orange  County,  que  inclui  trabalhadores  assalariados  nas  funções  de

especialistas na administração de sistemas, profissionais de administração de sistemas,

suporte de apoio a clientes e consumidores do réu, e suporte técnico de software e

hardware a clientes e consumidores do réu.

12. O reclamante Exaldo Topacio (“reclamante identificado de Nova Iorque”) também

apresenta  esta  ação  em  nome  de  todas  as  pessoas  que  foram,  são  ou  serão

contratadas como empregados pela IBM em Nova Iorque, para a função de suporte

técnico,  cujas  atribuições  principais  consistem em instalar  e/ou manter  software e

hardware de computadores (daqui por diante denominados “classe de Nova Iorque”),

em todo o período compreendido entre os últimos seis anos anteriores ao ajuizamento

da presente ação até o último ato dispositivo desta ação (“período da classe de Nova

Iorque), e que foram, são ou serão excluídos erroneamente do regime de horas extras

previsto na lei aplicável ao caso.

13. Os reclamantes identificados também apresentam esta ação em nome de todas as

pessoas que foram, são ou serão contratadas como empregados pelo réu em todo o

território  nacional,  para  a  função  de  suporte  técnico,  cujas  atribuições  principais

consistem em instalar e/ou manter software e hardware de computadores, em todo o

período  compreendido  entre  os  últimos  seis  anos  anteriores  ao  ajuizamento  da

presente ação até o último ato dispositivo desta ação  (“período da classe ERISA”), e

que foram, são ou serão excluídos erroneamente do regime de horas extras previsto

nas legislações federal e estaduais, e que foram, são ou serão cobertos pelo Plano de

Poupança com Imposto Diferenciado da IBM/401(k) (“o Plano de Poupança”) e/ou o



Plano de Pensão Pessoal da IBM (“o Plano de Pensão”), daqui por diante denominado

a “classe ERISA”).

14.  Durante  todo  o  período  em  questão,  o  réu  foi  o  patrocinador  do  Plano  de

Poupança e do Plano de Pensão, para os fins previstos nas normas ERISA § 3(21),29

U.S.C.§  1002(21).  De  acordo  com  as  informações  disponíveis,  o  réu  detém

responsabilidade efetiva, autoridade e/ou controle sobre o financiamento do Plano de

Poupança e do Plano de Pensão, tornando-se desta forma garantidor de tais planos

para os fins previstos nas normas ERISA § 3(21),29 U.S.C.§ 1002(21).

15.  De acordo com as  informações disponíveis,  o réu,  durante  todo o  período em

questão, tem sido e continua a ser o administrador do Plano de Poupança, para os fins

previstos nas normas ERISA § 3(16)(A),29 U.S.C.§ 1002(16)(A), o garantidor nomeado

daquele plano para os fins das normas ERISA § 402(a)(1),29 U.S.C.§ 1102(a)(1), e um

garantidor do plano para os fins das normas ERISA § 3(21),29 U.S.C.§ 1002(21). De

acordo  com  a  informação  disponível,  o  réu,  no  período  em  questão,  tem  sido  e

continua a ser o administrador do Plano de Pensão Pessoal, para os fins previstos nas

normas ERISA § 3(16)(A),29 U.S.C.§ 1002(16)(A), o garantidor nomeado daquele plano

para os fins das normas ERISA § 402(a)(1),29 U.S.C.§ 1102(a)(1), e um garantidor do

plano para os fins das normas ERISA § 3(21),29 U.S.C.§ 1002(21).

16. Durante todo o período em questão, os reclamantes identificados participaram do

Plano de Poupança e do Plano de Pensão para os fins das normas ERISA § 3(7), 29

U.S.C.§ 1102(7).

17.  A  atividade  laboral  primordial  dos  reclamantes  identificados,  dos  “reclamantes

coletivos  FLSA  com  abrangência  nacional”,  como  também  a  dos  reclamantes  que

integram as classes “ERISA”, “Califórnia” e “Nova Iorque”, é a de fornecer manutenção

de rotina em computadores e instalação de serviços para a IBM e seus clientes, de

acordo  com  instruções  e  procedimentos  claramente  pré-estabelecidos  por  esta

companhia. 

18. A IBM excluiu ilegalmente do regime de horas extras os reclamantes identificados,

os  “reclamantes  coletivos  FLSA  com  abrangência  nacional”,  como  também  os

reclamantes que integram as classes “ERISA”, “Califórnia” e “Nova Iorque”, a despeito

de  que,  sob  as  legislações  federal  e  estaduais,  tais  trabalhadores  não  estivessem

excepcionados  daquele  regime.  Os  reclamantes  identificados,  os  “reclamantes

coletivos  FLSA  com  abrangência  nacional”,  como  também  os  reclamantes  que

integram as classes “ERISA”, “Califórnia” e “Nova Iorque” trabalharam habitualmente

em sobrejornada, como definido tanto na legislação federal como nas leis estaduais, e

tem direito à remuneração extraordinária à razão de 1,5 a 2,0 vezes o valor da hora

normal,  conforme o  caso.   A  IBM  tem intencionalmente  se  recusado  a  pagar  aos

reclamantes  identificados,  aos  “reclamantes  coletivos  FLSA  com  abrangência



nacional”,  como  também  aos  reclamantes  que  integram  as  classes  “ERISA”,

“Califórnia” e “Nova Iorque” a obrigatória compensação pelo trabalho extraordinário,

como  também  tem  se  omitido  em  manter  os  registros  de  horário  de  trabalho

conforme exigido pela lei.

19. O réu se omitiu em manter registro das horas extras dos reclamantes identificados

e dos reclamantes que integram a classe “ERISA”.  Ao agir desta forma, o réu deixou de

cumprir com as exigências da norma ERISA que determina ao empregador manter os

registros  necessários  à  determinação  das  contribuições  devidas  ou  que possam se

tornar devidas ao Plano de Poupança e ao Plano de Pensão. 

20. O réu deixou de creditar aos reclamantes identificados e aos reclamantes da classe

“ERISA”  as  correspondentes  contribuições  referentes  ao  trabalho  prestado  em

sobrejornada  para  os  fundos  do  Plano  de  Poupança.  Ao  fazê-lo,  a  IBM  violou  as

exigências fiduciárias das normas ERISA. 

21. O réu deixou de creditar aos reclamantes identificados e aos reclamantes da classe

“ERISA”  as  correspondentes  contribuições  referentes  ao  trabalho  prestado  em

sobrejornada para os fundos do Plano de Pensão Pessoal. Ao fazê-lo, a IBM violou as

exigências fiduciárias das normas ERISA.

22. A conduta do réu viola as normas da FLSA, ERISA, como as Leis da Califórnia e de

Nova  Iorque.   Os  reclamantes  buscam  provimento  mandamental  e  declaratório,

remuneração  das  horas  extraordinárias  que  lhes  foram  exigidas,  impostas  ou

permitidas  pela  IBM, que vierem a ser  apuradas e/ou outros  danos e  penalidades

previstos  pelas  leis  aplicáveis,  além  de  juros,  e  ainda  despesas  processuais  e

honorários advocatícios. 

AS PARTES

23.  O  reclamante  Thomas  Rosenburg  é  empregado  pela  IBM  em  São  Francisco,

Califórnia.  O Sr. Rosenburg trabalha na função de suporte técnico, cujas principais

atribuições  consistem  na  instalação  e  manutenção  de  software  e  hardware  de

computadores.   O Sr.  Rosenburg trabalha  mais  de  quarenta  horas  semanais  e  em

jornadas  excedentes  a  oito  horas  diárias,  sem  contudo  receber   remuneração

extraordinária por tais períodos de trabalho, como previsto tanto na Lei da Califórnia

como na legislação federal.

24. O reclamante John Shelly trabalha desde 2000 até o presente para  IBM em São

Francisco,  Califórnia.   O  Sr.  Shelly  trabalha  na  função  de  suporte  técnico,  cujas

principais atribuições consistem na instalação e manutenção de software e hardware

de  computadores.   O  Sr.  Shelly  trabalha  mais  de  quarenta  horas  semanais  e  em

jornadas  excedentes  a  oito  horas  diárias,  sem  contudo  receber   remuneração



extraordinária por tais períodos de trabalho, como previsto tanto na Lei da Califórnia

como na legislação federal.

25. O reclamante Exaldo Topacio reside na cidade de Nova Iorque. O Sr. Topacio foi

empregado da IBM no período compreendido entre março 2003 a março 2004, em

Nova  Iorque.  O  Sr.  Topacio  trabalhava  como  técnico  de  suporte  de  rede,  cujas

principais atribuiçõees consistem na instalação e manutenção de sftware e hardware

de computadores.   O Sr.  Topacio trabalhou habitualmente mais de quarenta horas

semanais  e  em  jornadas  excedentes  a  oito  horas  diárias,  sem  contudo  receber

remuneração extraordinária por tais períodos de trabalho, como previsto tanto na Lei

de Nova Iorque como na legislação federal. 

26.  O reclamantes identificados consentiram em processar o réu por  violações das

normas  do FLSA,  nos  termos  do  U.S.C.  §  216(b)  and 256.  Suas  autorizações estão

anexadas conforme documentos “A”, “B” e “C”.

27. O réu IBM é uma empresa com sede em Nova Iorque, que fornece serviços de

computação  em  todos  os  Estados  Unidos  e  no  exterior,  sendo  que  a  matriz  está

localizada em Armonk, no Estado de Nova Iorque. As condutas aqui descritas foram

praticadas pela IBM nas filiais da Califórnia, de Nova Iorque e por todos os Estados

Unidos.

ALEGAÇÕES DA AÇÃO COLETIVA

28.  Os  reclamantes  identificados  apresentam  o  Terceiro  Direito  Reclamado  por

violações do FLSA na forma de uma ação coletiva tal como previsto na Seção 16(b) do

FLSA,  29 U.S.C.   §  216(b),  em nome de todos os  “reclamantes  coletivos  FLSA com

abrangência nacional”.

29. Os reclamantes identificados e os “reclamantes coletivos FLSA com abrangência

nacional”  encontram-se  em  situação  similar  no  que  diz  respeito  a  condições

substancialmente  semelhantes  de  atribuições  funcionais  e  remuneração,  estando

sujeitas à mesma prática, política ou plano do réu IBM de ilegalmente enquadrá-los

como excluídos  do regime de horas  extras,  vendo assim subtraído o  seu direito  à

percepção de horas extras, em violação ao FLSA.

30. O Terceiro Direito Reclamado por violação ao FLSA pode ser apresentado em juízo

e admitido como uma ação coletiva de tipo  “opt-in”, nos termos das normas FLSA §

16(b), 29 U.S.C § 216(b), uma vez que as alegações dos reclamantes identificados são

similares às alegações dos membros aqui considerados como  “reclamantes coletivos

FLSA com abrangência nacional”.



31. Os nomes e endereços dos “reclamantes coletivos FLSA com abrangência nacional”

estão disponíveis junto ao réu IBM, devendo ser providenciada a notificação a todos os

“reclamantes coletivos FLSA com abrangência nacional” através de correspondência

postal de primeira classe, endereçada ao último endereço conhecido pelo empregador,

tão brevemente quanto possível. 

ALEGAÇÕES DA AÇÃO DE CLASSE DA CALIFÓRNIA

32. Os reclamantes identificados da Califórnia apresentam o Quarto, Quinto, Sexto,

Sétimo e Oitavo Direito Reclamado por violação às leis  da Califórnia a respeito de

salário e jornada de trabalho, na forma de uma ação de classe, nos termos da Norma

Fed. R. Civ. P. 23 (a),  (b)(2),  e (b)(3),  em nome de todos os membros da “classe da

Califórnia”, assim definida no item 9 da presente petição.

33.  A  classe  da  Califórnia  é  tão numerosa  que a  reunião de todos os  membros  é

impraticável.  Os reclamantes possuem a informação e assim acreditam, fundando sua

alegação nesta premissa, de que durante o “período da classe da Califórnia” a IBM

empregou  pelo  menos  cem  trabalhadores  que  satisfazem  o  requisito  para

enquadramento legal como classe da Califórnia.

34. Há questões comuns de fato e de direito para os membros da Classe da Caifórnia,

incluindo, sem exaurir outros possíveis, os seguintes pontos:

a. Se o réu, de forma ilegal, omitiu-se em pagar horas extras, em violação à Lei da

Califórnia  sobre Concorrência  Desleal,  Cal.  Bus.  & Prof.  Code §17200  et  seq., e  ao

Código de Trabalho da Califórnia e legislação correlata, Cal. Labor Code, §§ 201, 202,

203, 226, 510, 1174, 1174.5, e 1194, Cal. Wage Order Nº 04.

b. Se os reclamantes identificados da Califórnia e os membros da classe da Califórnia

são empregados não-excluídos do regime de horas extras em face das exigências de

remuneração da legislação da Califórnia.

c.  Se  a  política  e  conduta prática  da IBM  em classificar  os  membros da classe  da

Califórnia  como  excluídos  do  regime  de  horas  extras  nos  termos  da  legislação  da

Califórnia e se a política e conduta prática da IBM em omitir-se no pagamento de horas

extras  violam  os  preceitos  da  legislação  californiana,  incluindo  a  autoridade  da

administração para regular e aplicar a lei.

d. Se a IBM ilegalmente omitiu-se em manter e fornecer aos membros da classe da

Califórnia  registro  das  horas  trabalhadas,  em  violação  ao  Código  de  Trabalho  da

Califórnia §§226 e 1174.



e.  Se  a  política  e  a  conduta  prática  da  IBM  em  omitir-se  no  pagamento  a  seus

empregados de toda a remuneração devida após o encerramento dos contratos de

trabalho, dentro do prazo previsto em lei, viola a legislação da Califórnia.

f. A medida adequada para aferimento dos danos provocados e a medida adequada

para aferimento da restituição devida aos membros da classe da Califórnia.

35. As alegações dos reclamantes identificados da Califórnia são típicas dos membros

da  classe  da  Califórnia.   Os  reclamantes  identificados  da  Califórnia,  a  exemplo  de

outros  membros  da  classe  da  Califórnia,  foram submetidos  à  política  e  à  conduta

prática da IBM de recusar o pagamento de horas extras, em violação à legislação da

Califórnia.  As atribuições funcionais dos reclamantes identificados da Califórnia são

típicas daqueles que integram a classe da Califórnia. 

36.  Os  reclamantes  identificados  da  Califórnia  representarão  e  protegeram  os

interesses  da  classe  da  Califórnia  correta  e  adequadamente.  Os  reclamantes

identificados da Califórnia contrataram advogados competentes e com experiência em

ações  de  classe  complexas,  como  também  em  processos  judiciais  envolvendo  as

normas FLSA, ERISA e legislação estadual trabalhista.

37. A certificação desta como uma ação de classe, relativamente ao Quarto, Quinto,

Sexto, Sétimo e Oitavo Direito Reclamado, está de acordo com o que dispõe a norma

Fed. R. Civ. P. 23(b)(2) porque a IBM tem agido ou se recusado a agir nos termos que

seriam aplicáveis de forma genérica a classe da Califórnia, tornando cabível decisão

declaratória e mandamental para tutelar os reclamantes identificados da Califórnia e

classe  da Califórnia  como  um todo.  Os  reclamantes  identificados da Califórnia  e  a

classe da Califórnia são destinatários de uma ordem mandamental para que a IBM

ponha fim à prática comum e uniforme de omitir-se no pagamento de horas extras

prestadas por seus empregados em trabalhos prestados em favor da IBM.

38. A certificação desta como uma ação de classe, relativamente ao Quarto, Quinto,

Sexto, Sétimo e Oitavo Direito Reclamado também se afigura apropriada nos termos

da norma Fed. R. Civ. P. 23(b)(3) porque as questões de direito e de fato comuns à

classe  da  Califórnia  predominam  sobre  quaisquer  questões  que  afetem  apenas

membros individuais da Classe da Califórnia,  e  também porque a ação de classe  é

superior a outros métodos disponíveis  para a solução justa e eficiente da lide.   As

políticas e condutas práticas comuns e uniformes da IBM enquadram ilegalmente os

membros da classe da Califórnia como excluídos do regime de horas extras. Os danos

individualmente  sofridos  pelos  membros  da  Classe  da  Califórnia  são  pequenos  se

comparados às despesas e ônus inerentes a um ação individual para tratar da questão

ora apresentada. Além disto,  a certificação como ação de classe é superior porque

evitará  a  possibilidade  de  litígios  em  duplicidade  sobre  a  mesma  matéria,o   que

poderia resultar em julgamentos incompatíveis a respeito das condutas da IBM.



39. Os reclamantes pretendem enviar notificação a todos os membros da classe da

Califórnia, nos termos do que é estabelecido pela Rule 23.

ALEGAÇÕES DA AÇÃO DE CLASSE DE NOVA IORQUE

40. O reclamante identificado de Nova Iorque apresenta o Nono Direito Reclamado por

violação às leis de Nova Iorque a respeito de salário e jornada de trabalho, na forma de

uma ação de classe, nos termos da Norma Fed. R. Civ. P. 23 (a), (b)(2), e (b)(3), em

nome de todos os membros da “classe de Nova Iorque”, assim definida no item12 da

presente petição.

41. A classe de Nova Iorque é tão numerosa que a reunião de todos os membros é

impraticável.  Os reclamantes possuem a informação e assim acreditam, fundando sua

alegação nesta premissa, de que durante o “período da classe de Nova Iorque” a IBM

empregou  pelo  menos  cem  trabalhadores  que  satisfazem  o  requisito  para

enquadramento legal como classe de Nova Iorque.

42. Há questões comuns de fato e de direito para os membros da Classe de Nova

Iorque, incluindo, sem exaurir outros possíveis, os seguintes pontos:

a. Se o réu, de forma ilegal, omitiu-se em pagar horas extras, em violação às normas

New Iork Minimum Age Act, New York Labor Law § 650  et seq., The Wage Payment

Act, New York LaBor Law § 190 et seq., e dos regulamentos de apoio do Departamento

de Trabalho do Estado de Nova Iorque, 12 N.Y.C.R.R. Part 142;

b. Se o reclamante identificado de Nova Iorque e os membros da classe de Nova Iorque

são empregados não-excluídos do regime de horas extras em face das exigências de

remuneração da legislação de Nova Iorque.

c. Se a política e conduta prática da IBM em classificar os membros da classe de Nova

Iorque como excluídos do regime de horas extras nos termos da legislação da Nova

Iorque e se a política e conduta prática da IBM em omitir-se no pagamento de horas

extras violam os preceitos da legislação de Nova Iorque, incluindo a autoridade da

administração para regular e aplicar a lei.

d. Se a IBM ilegalmente omitiu-se em manter e fornecer aos membros da classe de

Nova Iorque registro das horas trabalhadas, em violação às normas New Iork Minimum

Age Act, New York Labor Law § 650 et seq., The Wage Payment Act, New York LaBor

Law § 190  et seq.,  e dos regulamentos de apoio do Departamento de Trabalho do

Estado de Nova Iorque, 12 N.Y.C.R.R. Part 142;

e. A medida adequada para aferimento dos danos provocados aos membros da classe

de Nova Iorque.



43. As alegações do reclamante identificado de Nova Iorque são típicas dos membros

da classe de Nova Iorque.  O reclamantes identificado de Nova Iorque a exemplo de

outros membros da classe de Nova Iorque, foi submetido à política e à conduta prática

da IBM de recusar o pagamento de horas extras, em violação à legislação de Nova

Iorque.   As  atribuições  funcionais  do  reclamante  identificado  de  Nova  Iorque  são

típicas daqueles que integram a classe de Nova Iorque. 

44. O reclamante identificado de Nova Iorque representará e protegerá os interesses

da classe  de Nova Iorque correta  e  adequadamente.  O  reclamante identificado de

Nova Iorque contratou advogados competentes e com experiência em ações de classe

complexas, como também em processos judiciais envolvendo as normas FLSA, ERISA e

legislação estadual trabalhista.

45.  A  certificação desta  como uma ação de classe,  relativamente ao  Nono Direito

Reclamado, está de acordo com o que dispõe a norma Fed. R. Civ. P. 23(b)(2) porque a

IBM tem agido  ou  se  recusado  a  agir  nos  termos  que seriam aplicáveis  de  forma

genérica  a  classe  de  Nova  Iorque,  tornando  cabível  decisão  declaratória  e

mandamental para tutelar o reclamantes identificado de Nova Iorque e a classe de

Nova Iorque como um todo. O reclamante identificado de Nova Iorque a classe de

Nova Iorque são destinatários de uma ordem mandamental para que a IBM ponha fim

à prática comum e uniforme de omitir-se no pagamento de horas extras prestadas por

seus empregados em trabalhos prestados em favor da IBM.

46.  A  certificação desta  como uma ação de classe,  relativamente ao  Nono Direito

Reclamado também se afigura apropriada nos termos da norma Fed. R. Civ. P. 23(b)(3)

porque as questões de direito e de fato comuns à classe de Nova Iorque predominam

sobre quaisquer questões que afetem apenas membros individuais da Classe de Nova

Iorque, e também porque a ação de classe é superior a outros métodos disponíveis

para a solução justa e eficiente da lide.  As políticas e condutas práticas comuns e

uniformes da IBM enquadram ilegalmente os membros da classe de Nova Iorque como

excluídos  do  regime  de  horas  extras.  Os  danos  individualmente  sofridos  pelos

membros da Classe de Nova Iorque são pequenos se comparados às despesas e ônus

inerentes a um ação individual para tratar da questão ora apresentada. Além disto, a

certificação como ação de classe é superior porque evitará a possibilidade de litígios

em  duplicidade  sobre  a  mesma  matéria,o   que  poderia  resultar  em  julgamentos

incompatíveis a respeito das condutas da IBM.

47. Os reclamantes pretendem enviar notificação a todos os membros da classe de

Nova Iorque, nos termos do que é estabelecido pela Rule 23.

ALEGAÇÕES DA AÇÃO DE CLASSE ERISA



48.  Os  reclamantes  apresentam  o  Primeiro  e  o  Segundo  Direito  Reclamado  por

violação  às  normas  ERISA  na  qualidade  de  classe  com  abrangência  nacional,  nos

termos da Norma Fed. R. Civ. P. 23 (a), (b)(1),  e/ou (b)(2),  como representantes da

assim proposta classe ERISA.

49. A classe ERISA é tão numerosa que a reunião de todos os membros é impraticável.

Os  reclamantes  possuem a  informação  e  assim  acreditam,  fundando  sua  alegação

nesta premissa, de que durante o “período da classe ERISA” a IBM empregou milhares

de trabalhadores que satisfazem o requisito para enquadramento legal como classe

ERISA.

50. Há questões comuns de fato e de direito para os membros da Classe de Nova

Iorque, incluindo, sem exaurir outros possíveis, os seguintes pontos:

a. Se o réu omitiu-se e continua a se omitir em manter registros precisos da jornada

efetivamente  trabalhada  e  das  remunerações  percebidas  pelos  reclamantes  e  os

membros da classe ERISA.

b. Se o réu omitiu-se e continua a se omitir em fornecer recibos salariais discriminando

todas as horas trabalhadas e os salários percebidos pelos reclamantes da classe ERISA;

c. Se o réu violou e continua a violar as normas ERISA § 209(a)(1), 29 U.S.C § 1059(a)

(1), conforme aqui alegado;

d.  Se o réu  creditou para  os reclamantes  e para aqueles da classe  ERISA todas  as

contribuições devidas ou que seriam devidas para os fins do Plano de Poupança, tendo

em vista a base de cálculo a ser considerada conforme previsto pelas normas ERISA.

e.  Se  o réu  creditou para  os  reclamantes  e para  aqueles  da classe  ERISA todas as

contribuições devidas ou que seriam devidas para os fins do Plano de Pensão Pessoal

da IBM, tendo em vista a base de cálculo a ser considerada conforme previsto pelas

normas ERISA.

f. Se o réu violou os padrões de fidúcia das normas ERISA, ao deixar de creditar aos

reclamantes e aos membros da classe ERISA todas as contribuições devidas ou que

seriam devidas para os fins do Plano de Poupança, tendo em vista a base de cálculo a

ser considerada conforme previsto pelas normas ERISA.

g. Se o réu violou os padrões de fidúcia das normas ERISA, ao deixar de creditar aos

reclamantes e aos membros da classe ERISA todas as contribuições devidas ou que

seriam devidas para os fins do Plano de Pensão Pessoal da IBM, tendo em vista a base

de cálculo a ser considerada conforme previsto pelas normas ERISA.

51.  As  alegações  dos  reclamantes  são  típicas  dos  membros  da  classe  ERISA.   OS

reclamantes  identificados,  a  exemplo  de  outros  membros  da  classe  ERISA,  foram



submetidos à política e à conduta prática da IBM de deixar de registrar o pagamento

de horas  extras,  e  à  política  e  à  conduta prática  do réu  em deixar  de creditar  as

contribuições  correspondetes  às  horas  extras  trabalhadas  em  favor  do  Plano  de

Poupança e do Plano de Pensão Pessoal da IBM. 

52. Os reclamantes identificados representarão e protegerão os interesses da classe

ERISA correta e adequadamente. Os reclamantes identificados contrataram advogados

competentes e com experiência em ações de classe  complexas,  como também em

normas ERISA.

53.  A  certificação  desta  como  uma  ação  de  classe,  relativamente  ao  Primeiro  e

Segundo Direitos Reclamados, está de acordo com o que dispõe a norma Fed. R. Civ. P.

23(b)(1)  porque decisões  referentes a membros individuais da classe afetariam, na

prática, os interesses de outros membros e/ou de acordo com a norma Fed. Civ. R. P.

23(b) porque o réu agiu ou recusou-se a agir  nos termos que seriam aplicáveis de

forma geral  aos membros da classe ERISA, tornando apropriada decisão de caráter

mandamental e declaratório em relação aos reclamantes e à classe ERISA como um

todo.

54. Os reclamantes pretendem enviar notificação a todos os membros da classe de

ERISA, nos termos do que é estabelecido pela Rule 23.

PRIMEIRO DIREITO RECLAMADO
Apresentado pelos reclamantes identificados

em nome próprio e dos integrantes da classe ERISA
(Norma ERISA § 502(a)(3) sobre a omissão em manter registros)

55. Os reclamantes identificados, em nome próprio e dos integrantes da classe ERISA,

reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 54, como se ora e por diante

fossem deduzidas.

56. As normas ERISA § 209(a)(1), 29 U.S.C. § 1059(a)(1) exigem que o empregador que

patrocina um plano privado de benefícios aos empregados mantenha registros para

cada um de seus empregados, que sejam hábeis a determinar os benefícios devidos ou

que possam ser devidos a tais empregados.

57.  De acordo com as informações disponíveis,  o Plano de Poupança e o Plano de

Pensão são planos de benefícios de previdência privada dos empregados para os fins

das normas ERISA § 3(2), 29 U.S.C. § 1002(2) e planos de benefícios aos empregados

para os fins das normas ERISA § 3(3), 29 U.S.C. § 1002(3).



58. Conforme previsto pelas regras do Plano de Poupança, a parcela de contribuição

dos empregados depende, em parte, da remuneração percebida, tal como definida na

seção 2.3.1 do Plano, a qual inclui, entre outras coisas, as horas extras pagas.

59.  Conforme previsto pelas regras do Plano de Pensão Pessoal da IBM, a parcela de

contribuição  dos  empregados  depende,  em  parte,  da  remuneração  percebida,  tal

como definida na seção 2.3.3 do Plano, a qual inclui o salário base e as horas extras

pagas.

60. Ao deixar de registrar e/ou informar todas as horas trabalhadas pelos reclamantes

identificados e pelos membros da classe ERISA, o réu omitiu-se em manter os registros

relativos a cada um de seus empregados, que seriam necessários à determinação dos

benefícios a que teriam direito os participantes do Plano de Pensão, em violação às

normas ERISA § 209(a)(1), 29 U.S.C. § 1059(a)(1).

61. Ao deixar de registrar e/ou informar todas as horas trabalhadas pelos reclamantes

identificados e pelos membros da classe ERISA, o réu omitiu-se em manter os registros

relativos a cada um de seus empregados, que seriam necessários à determinação dos

benefícios a que teriam direito os participantes do Plano de Poupança, em violação às

normas ERISA § 209(a)(1), 29 U.S.C. § 1059(a)(1).

62.  Para por fim às violações da norma ERISA pelo réu,  os  reclamantes,  em nome

próprio e dos membros da classe ERISA, buscam decisão mandamental,  e qualquer

outra medida justa que o juízo venha a entender como correta e adequada, conforme

previsto na Seção 502(a)(3) das normas ERISA, e no disposto em 29 U.S.C. § 1132(a)(3).

63.  Os  reclamantes,  em nome próprio  e  dos  membros  da classe  ERISA,  buscam o

pagamento de honorários  advocatícios  e  despesas  processuais  a  serem suportadas

pelo réu, conforme previsto nas normas ERISA Seção 502(g)(1), 29 U.S.C. § 1132(g)(1).

SEGUNDO DIREITO RECLAMADO
Apresentado pelos reclamantes identificados

em nome próprio e dos integrantes da classe ERISA
(Norma ERISA § 502(a)(3) para sanar a omissão em creditar o trabalho prestado,

conforme exigência do ERISA)

64. Os reclamantes identificados, em nome próprio e dos integrantes da classe ERISA,

reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 63, como se ora e por diante

fossem deduzidas.

65. As normas ERISA § 404(a)(1), 29 U.S.C. § 1104 (a)(1), exigem que os responsáveis

fiduciários  do  plano  de  benefícios  dos  empregados  cumpram  com  seus  deveres

relativos ao plano somente no interesse dos participantes e beneficiários e, inter alia,



(1)  para  o  propósito  exclusivo  de  prover  benefícios  aos  participantes  e  seus

beneficiários e custear despesas razoáveis para sua administração; (2) com o cuidado,

conhecimento,  prudência  e  diligência  que  seriam  empregadas  nas  mesmas

circunstâncias  por  uma  pessoa  prudente,  se  dispusesse  de  tal  capacidade  e

familiaridade nestes assuntos, e que usaria na condução de um negócio deste tipo e

com estas mesmas finalidades; e (3) em observância aos documentos e instruções que

regem o plano. 

66. De acordo com as informações disponíveis, os regulamentos do instrumento que

rege  o  Plano  de  Poupança  conferem  ao  réu  discricionariedade,  autoridade,

responsabilidade e/ou controle relativo aos créditos a serem lançados, atribuindo ao

réu, a esse respeito, responsabilidade fiduciária. 

67. De acordo com as informações disponíveis, os regulamentos do instrumento que

rege  o  Plano  de  Pensão  conferem  ao  réu  discricionariedade,  autoridade,

responsabilidade e/ou controle relativo aos créditos a serem lançados, atribuindo ao

réu, a esse respeito, responsabilidade fiduciária.

68. De acordo com informações adicionais disponíveis, o réu vem exercendo efetiva

autoridade discricionária, responsabilidade e/ou controle em determinar que tipo de

base de cálculo deve ser adotada para fins de creditar as contribuições do Plano de

Poupança. Em razão do exercício de tal dicricionariedade, o réu tem responsabilidade

fiduciária com relação aos créditos das contribuições. 

69. De acordo com informações adicionais disponíveis, o réu vem exercendo efetiva

autoridade discricionária, responsabilidade e/ou controle em determinar que tipo de

base  de  cálculo  deve  ser  adotada  para  fins  de  creditar  as  contribuições  do  Plano

Pessoal  de  Pensão.  Em  razão  do  exercício  de  tal  discricionariedade,  o  réu  tem

responsabilidade fiduciária com relação aos créditos das contribuições.

70. O réu rompeu com suas responsabilidades fiduciárias ao omitir-se em creditar as

contribuições  referentes  ao  trabalho  em  sobrejornada  desempenhado  pelos

reclamantes identificados e pelos membros da classe ERISA, uma vez que tais parcelas

seriam devidas sob as normas do Plano de Poupança e do Plano de Pensão.

71.  De  acordo  com  as  normas  ERISA  Seção  502(a)(3),  29  U.S.C.  §  1132(a)(3),  os

reclamantes identificados em nome próprio e de todos os membros da classe ERISA

buscam  uma  decisão  mandamental  determinando  ao  réu  que  credite  a  todos  os

membros da classe ERISA sujeitos às normas do Plano de Poupança e do Plano de

Pensão, as respectivas contribuições, vencidas e vincendas, incidentes sobre as horas

extras prestadas e não recebidas, como também qualquer outra medida justa que este

juízo considerar apropriado. 



72.  Os  reclamantes,  em nome próprio  e  dos  membros  da classe  ERISA,  buscam o

pagamento de honorários  advocatícios  e  despesas  processuais  a  serem suportadas

pelo réu, conforme previsto nas normas ERISA Seção 502(g)(1), 29 U.S.C. § 1132(g)(1).

TERCEIRO DIREITO RECLAMADO
(Fair Labor Standards Act, 29 U.S.C. § 201   et seq.,   

apresentado pelos reclamantes identificados, em nome próprio e no dos
reclamantes FLSA com abrangência nacional)

73.  Os reclamantes identificados, em nome próprio e dos membros da classe FLSA

com abrangência nacional, reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a

72, como se ora e por diante fossem deduzidas.

74.  Durante  o  período  em  questão,  a  IBM  atuou  e  continua  a  atuar  como  um

“empregador”, envolvido em “comércio” interestadual e/ou na produção de “bens”

para “comércio”, dentro do significado atribuído pelas normas FLSA, 29 U.S.C. §203.

Em  todo  o  período  relevante  para  o  deslinde  desta  questão,  a  IBM  empregou  e

continua a empregar “empregado(s)”, incluindo os reclamantes identificados, e cada

um dos membros da classe FLSA com abrangência nacional.  Em todo o período em

questão, a IBM auferiu renda bruta superior a U$ 500.000,00.

75.  Anexados  à  presente  ação  estão  as  autorizações  para  o  ajuizamento  da ação,

assinadas pelos reclamantes identificados, nos termos das normas § 16(b) FLSA, 29

U.S.C. §§ 216(b) e 256. É provável que outros reclamantes individuais venham a assinar

autorizações e unir-se aos reclamantes no futuro.

76. As normas constantes do FLSA exigem que os empregadores regidos por tal lei, tal

como o réu IBM, paguem a todos os empregados não excluídos do regime de horas

extras remuneração pelo trabalho extraordinário, a uma taxa de no mínimo uma vez e

meia o valor da hora normal, quando o labor exceder 40 horas semanais.

77. Os reclamantes coletivos FLSA com abrangência nacional enquadram-se no direito

a remuneração de todas as horas trabalhadas além dos limites legais.

78. Em todo o período que importa, a IBM, seguindo suas políticas e práticas, omitiu-se

ou recusou-se a pagar horas extras aos reclamantes coletivos FLSA com abrangência

nacional, relativas ao tempo de trabalho prestado além das quarenta horas semanais.

79. Ao deixar de pagar aos reclamantes coletivos FLSA com abrangência nacional as

horas extras à base de uma vez e meia a hora normal, pelo período trabalhado além

das quarenta horas semanais,  a IBM violou e continua a violar as normas FLSA, 29

U.S.C. §§ 201, ET seq., incluindo também as normas 29 U.S.C. § 207(a)(1) e § 215(a).



80. Ao deixar de consignar, informar e/ou preservar os registros das horas trabalhadas

pelos reclamantes identificados e pelos reclamantes coletivos FLSA com abrangência

nacional, a IBM omitiu-se em produzir, manter e preservar os registros com relação a

cada  um  de  seus  empregados  para  os  fins  determinar  sua  remuneração,  horas

trabalhadas, e outras condições e práticas do contrato de trabalho, em violação das

normas FLSA, 29 U.S.C. §§ 201 (C) e § 215(a).

81. A conduta aqui descrita, conforme alegado, constitui plena violação das normas

FLSA no sentido estabelecido pelo disposto em 29 U.S.C. § 225(a).

82. Os reclamantes identificados, em nome próprio e dos reclamantes coletivos FLSA

com  abrangência  nacional,  buscam  o  ressarcimento  das  despesas  processuais  e

honorários advocatícios, a serem suportados pela IBM, nos termos da norma FLSA, 29

U.S.C. § 216(b).

83. Os reclamantes identificados, em nome próprio e dos reclamantes coletivos FLSA

com abrangência nacional, buscam o pagamento de todas as horas extras trabalhadas

e  não  remuneradas,  conforme valores  a  serem apurados  nos  termos  previsto  nas

normas FLSA, 29 U.S.C § 216(b), juros e quaisquer outras medidas justa e legais que

este juízo considerar próprio e adequado.

QUARTO DIREITO RECLAMADO
(California Wage Order No. 4; Cal.   Labor Code §§ 510, 1194,

Apresentado pelos reclamantes identificados da Califórnia em nome próprio e no
dos membros da classe da California)

84. Os reclamantes identificados da California, em nome próprio e no dos membros da

classe da California,  reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 83,

como se ora e por diante fossem deduzidas.

85. A legislação da California exige que um empregador, tal como o réu, remunere o

trabalho extraordinário prestado por todos os empregados não excluídos do regime de

horas extras, considerando-se o limite de oito horas diárias e quarenta horas semanais.

86. Os reclamantes identificados da Califórnia e os membros da classe da Califórnia são

empregados não excluídos do regime de horas extras e que portanto tem direito à

remuneração das horas laboradas além dos limites legais.

87.  Durante  o  Período  da  Classe  da  Califórnia,  e  até  o  presente,  os  reclamantes

identificados da Califórnia e os membros da classe da Califórnia trabalharam mais de

oito horas por dia e/ou mais de quarenta horas semanais.

88.  Durante  o  Período  da Classe  da Califórnia,  o  réu  enquadrou erroneamente os

reclamantes identificados da Califórnia e os membros da classe da Califórnia como



excluídos do regime de horas extras e omitiu-se e recusou-se a remunerar as horas

extras trabalhadas.

89. Como resultado imediato e direto da conduta ilegal do réu, conforme aqui descrito,

os  reclamantes  identificados  da  Califórnia  e  os  membros  da  classe  da  Califórnia

suportaram  prejuízos,  incluindo  a  perda  da remuneração  correspondente  às  horas

trabalhadas em favor do réu, em uma quantia a ser estabelecida no julgamento, além

de  juros,  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  nos  termos  das  normas

regulamentares e aplicáveis ao caso. 

QUINTO DIREITO RECLAMADO
(California Wage Payment Provision; Cal. Labor Code §§ 201, 202 & 203,

Apresentado pelos reclamantes identificados da Califórnia em nome próprio e no

dos membros da classe da California)

90. Os reclamantes identificados da California, em nome próprio e no dos membros da

classe da California,  reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 89,

como se ora e por diante fossem deduzidas. 

91. O Código de Trabalho da Califórnia, por meio das normas §§ 201 e 202 exigem que

o réu pague a seus empregados todas as remunerações devidas dentro do prazo legal.

O disposto na norma § 203 do Código de Trabalho da Califórnia determina que se um

empregador  intencionalmente  deixa  de  pagar  tais  salários  no  prazo  legal,  o

empregador  deve  continuar  a  pagar  seus  salários  após  o  término  do  contrato  de

trabalho, até que os salários atrasados sejam pagos em sua totalidade ou até que uma

ação seja ajuizada, em um limite máximo de trinta dias de salário.

92. Os reclamantes identificados da California, em nome próprio e no dos membros da

classe da California que desligaram-se da IBM tem direito ao percebimento de horas

extras não pagas, mas até a presente data não receberam o respectivo pagamento.

93. Mais de trinta dias se passaram desde que alguns membros da classe da Califórnia

deixaram o emprego junto ao réu.

94.  Como  conseqüência  da  conduta  intencional  do  réu  em  não  pagar  os  valores

referentes às horas extras trabalhadas, os reclamantes identificados da California, em

nome próprio e no dos membros da classe da California cujos contratos de trabalho

foram encerrados durante o período desta classe,  têm direito ao percebimento de

trinta dias de salário nos termos da norma § 203 do Código de Trabalho, além de juros,

despesas processuais e honorários advocatícios.

SEXTO DIREITO RECLAMADO



(California Record-Keeping Provisions; Cal Wage Order Nº 04; Cal. Labor Code §§ 226,
1174 &1174.5. Apresentado pelos reclamantes identificados da Califórnia em nome

próprio e no dos membros da classe da California)

95. Os reclamantes identificados da California, em nome próprio e no dos membros da

classe da California,  reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 94,

como se ora e por diante fossem deduzidas.

96. O réu, de forma consciente e intencional, deixou de fornecer no tempo devido

extratos salariais discriminados, precisos onde deveriam estar incluídos, entre outros,

as  horas  trabalhadas,  a  todos os  reclamantes  identificados  da Califórnia  em nome

próprio  e  aos  membros  da  classe  da  Califórnia,  conforme  previsto  no  Código  de

Trabalho da Califórnia e nas IWC Wage Orders.  Tal omissão provocou prejuízos aos

reclamantes identificados da Califórnia e aos membros da classe da Califórnia, por,

entre outras coisas, impedi-los de saber a quantia das remunerações a que teriam

direito.   Durante todo o período em questão, o réu deixou em manter registros de

horas trabalhadas pelos reclamantes coletivos da Califórnia e pelos membros da classe

da Califórnia, conforme exigido pelo Código de Trabalho da Califórnia, em sua norma §

1174(d).

97. Os reclamantes identificados da Califórnia e os membros da classe da Califórnia

têm direito e requerem decisão mandamental determinando ao réu que cumpra com

o determinado nas normas §§ 226(a) e 1174(d) do Código de Trabalho, e em seguida

pague a quantia prevista no Código de Trabalho §§ 226(a) e 1174.5(d), incluindo o

maior de todos os prejuízos ou U$ 50,00 pelo primeiro mês de descumprimento e U$

100,00 para os meses seguintes em que a violação ocorreu.

SÉTIMO DIREITO RECLAMADO
(California Meal Period Provisions; Cal Wage Order Nº 04; Cal. Labor Code §§ 218.5,

226.7 & 512. Apresentado pelos reclamantes identificados da Califórnia em nome

próprio e no dos membros da classe da California)

98.  Os reclamantes  identificados da Califórnia  em nome próprio e os membros da

classe  da Califórnia  reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 94,

como se ora e por diante fossem deduzidas.

99. Os reclamantes identificados da Califórnia, em nome próprio e no dos membros da

classe  da Califórnia trabalham e trabalharam habitualmente em turnos de mais de

cinco horas diárias sem que lhes fosse concedido um intervalo mínimo de meia hora,

durante  o  qual  estivessem completamente afastados de qualquer  obrigação,  como

requerido pelo Código de Trabalho §§ 226.7 e 512, como na Wage Order Nº 4-2001, §

11(a).



100.  Como  resultado  da  omissão  do  réu  em  conceder  períodos  para  refeição

adequados, o mesmo deve pagar aos reclamantes identificados da Califórnia em nome

próprio e aos membros da classe da Califórnia uma hora normal para compensar cada

dia  de  trabalho  em  que  o  intervalo  foi  suprimido,  nos  termos  estabelecidos  pelo

Código de Trabalho § 226.7 e pala Wage Order Nº 4-2001, § 11(b).

OITAVO DIREITO RECLAMADO
(California  Unfair  Competition  Law,  Cal.  Bus.    &  Prof.  Code  §  17200    et  seq  .

Apresentado pelos reclamantes identificados da Califórnia em nome próprio e no

dos membros da classe da California)

101. Os reclamantes identificados da Califórnia em nome próprio e os membros da

classe da Califórnia reportam-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 100,

como se ora e por diante fossem deduzidas.

102. A conduta em questão, conforme alegado, viola a Lei de Concorrência Desleal

(California  Unfair  Competition  Law,  UCL),  o  Código  de  Negócios  e  Profissões  da

Caifórnia (Cal. Bus. & Prof. Code) § 17200 et seq. A Seção 17200 do Cal. Bus. & Prof.

Code veda a  concorrência  desleal  ao  proibir,  entre  outras  coisas,  qualquer  prática

empresarial ilegal ou injusta. 

103.  Iniciando-se  em uma data  desconhecida pelos  reclamantes,  mas  que data  ao

menos  desde  janeiro  de  1999,  o  réu  cometeu  e  continua  a  cometer  atos  de

concorrência desleal, nos termos definidos na UCL, ao, entre outras coisas, envolver-se

nos atos e práticas aqui descritas.  A conduta do réu aqui reportada provocou danos

substanciais aos reclamantes identificados da Califórnia e aos membros da classe da

Califórnia, em razão de lhes ter negado o pagamento de remunerações devidas.  

104. O réu tomou parte em práticas de concorrência desleal, afrontando o UCL, pois

violou, entre outros, as seguintes normas legais.  Cada uma destas violações constitui

uma violação independente e separada do UCL:

a. Código de Trabalho da Califórnia § 1194

b. Código de Trabalho da Califórnia §201, 202, 203, 204 e 226;

c. Código de Trabalho da Califórnia §1174; e

d. Código de Trabalho da Califórnia § 510, o qual prevê em relevante trecho:

“Qualquer trabalho prestado além de oito horas diárias e qualquer trabalho prestado

além de 40 horas semanais e as primeiras oito horas no sétimo dia subseqüente de

trabalho devem ser remuneradas a uma taxa não inferior a uma vez e meia a hora

normal de pagamento devida a um empregado.  Qualquer trabalho prestado além de

doze horas diárias em um mesmo dia deve ser remunerada a uma taxa não inferior de



duas vezes o valor da hora normal devida a um empregado.  Além disto, qualquer

trabalho prestado além da oitava hora no sétimo dia subseqüente de trabalho deve ser

remunerado a uma taxa não inferior de duas vezes o valor da hora normal devida a um

empregado”.

105. As condutas, atos e práticas do réu em violação às leis da Califórnia mencionadas

nos parágrafos acima referidos constituem uma violação separada e independente do

UCL.  A conduta do réu aqui descrita viola o espírito e a política de tais leis ou, por

outro lado, ameaça e fere a concorrência.

106.  O prejuízo  para os  reclamantes identificados da Califórnia  e  para  a  classe  da

Califórnia  decorrentes  da  sonegação  ilegal  do  pagamento  de  horas  extras  confere

vantagens indevidas ao réu, o qual,  em razão disto,  incorre em práticas comerciais

desleais no sentido da UCL.

107. As práticas concorrenciais ilegais e desleais do réu, acima descritas, provocaram

danos  aos  membros  da  classe  da  Califórnia  no  sentido  de  que  lhes  foi  negado

indevidamente o pagamento pelas horas extras trabalhadas.

108. Os reclamantes identificados da Califórnia, em nome próprio e dos membros da

classe  da  Califórnia,  buscam ressarcimento  das  despesas  processuais  e  honorários

advocatícios referentes a esta ação, a serem suportados pela IBM, conforme previsto

pelo UCL e pelo Código de Trabalho da Califórnia §§ 218, 218.5 e 1194.

109. Os reclamantes identificados da Califórnia, em nome próprio e dos membros da

classe  da  Califórnia  buscam restituição  da  quantia  relativa  ao não  pagamento  das

horas  extras  laboradas  além  da  oitava  diária  e  da  quadragésima  quarta  semanal,

devidas em uma taxa não inferior a uma vez e meia a hora normal, e duas vezes a hora

normal para as horas trabalhadas além da décima segunda diária, como também multa

prevista no Código de Trabalho da Califórnia §§ 2698 e 2699 de cem dólares por cada

empregado cujos direitos foram violados, por período de vencimento do salário, para o

primeiro  período  e  duzentos  dólares  para  cada  período  subseqüente  em  que  a

violação tenha persistido, e qualquer outra medida legal e de justiça que este juízo

entender justo e adequado em decorrência da conduta intencional e ilegal da IBM.

NONO DIREITO RECLAMADO
(New York Labor Law, § 650 et seq.    And 12 N.Y.C.R.R. Part 142.    Apresentado pelo

reclamante identificado de Nova Iorque em nome próprio e no dos membros da

classe de Nova Iorque)

 110. O reclamante identificado de Nova iorque em nome próprio e os membros da

classe de Nova Iorque reporta-se a todas as alegações constantes dos itens 1 a 83,

como se ora e por diante fossem deduzidas.



111. A conduta em questão, como alegado, viola as normas New York Minimum Wage

Act, Labor Law § 650 et seq., New York Wage Payment Act, Labor Law § 190 et seq., e

os  regulamentos  do  Departamento  de  Trabalho,  12  N.Y.C.R.R  Part  142  (ou,

conjuntamente consideradas, as “Leis Trabalhistas de Nova Iorque”).

112. No período em questão, a IBM tem sido e continua a ser um “empregador” para

os fins das Leis Trabalhistas de Nova Iorque § 651.  No período que interessa, a IBM

empregou e continua a empregar empregados, incluindo o reclamante identificado de

Nova Iorque e cada um dos membros da classe de Nova Iorque, para os fins previstos

pelas Leis Trabalhistas de Nova Iorque.

113. As Leis Trabalhistas de Nova Iorque exigem que um empregador, tal como o réu

IBM, remunere o trabalho extraordinário de todos os empregados não-excluídos do

regime de  horas  extras  de  acordo  com  os  critérios  das  Leis  Trabalhistas  de  Nova

Iorque.

114. Durante o período em questão, a IBM manteve uma política e uma conduta de

omitir-se ou recusar-se a pagar horas extras ao reclamante identificado de Nova Iorque

e aos membros da classe de Nova Iorque pelo trabalho prestado além das quarenta

horas semanais. 

115. Como resultado da negativa da IBM em remunerar o trabalho prestado além das

quarenta horas semanais, e de sua decisão em reter tais valores devidos a uma taxa de

uma vez e meia a hora normal, a IBM violou e continua a violar as Leis Trabalhistas de

Nova Iorque. 

116. O reclamante identificado de Nova Iorque, em nome próprio e os membros da

classe  de  Nova  Iorque,  busca  ressarcimento  das  custas  processuais  e  honorários

advocatícios  desta  ação,  a  serem suportados pela IBM, conforme previsto nas Leis

Trabalhistas de Nova Iorque § 663(1).

117. O reclamante identificado de Nova Iorque, em nome próprio e os membros da

classe de Nova Iorque, busca o pagamento da quantia correspondente a uma vez e

meia o valo da hora normal pelo trabalho prestado além de quarenta horas semanais,

em razão  de  a  IBM  ter  deixado  de pagar  as  horas  extras,  como  previsto  nas  Leis

Trabalhistas de Nova Iorque § 663(1), e qualquer outra medida legal e de justiça para

compensar a conduta intencional e ilegal da IBM, como este juízo entender justo e

adequado.

PEDIDO

POR ESTAS RAZÕES,  os  reclamantes  identificados em nome próprio  e  de todos os

membros da classe ERISA com abrangência nacional, requerem o que segue:



A. Designação  desta  ação como  uma ação coletiva  em nome dos reclamantes

coletivos FLSA (em razão das alegações fundadas no FLSA) e pronta expedição

de notificação nos termos da norma 29 U.S.C. § 216(b) para todos os membros

em  situação  similar  da  classe  FLSA  Opt-In,  dando-lhes  conhecimento  da

existência desta ação, e lhes permitindo invocar oportunamente alegações com

base no FLSA nesta ação, através do preenchimento de formulário pessoal de

autorização para ingressar em juízo, conforme norma 29 U.S.C. § 216(b).

POR ESTAS RAZÕES,  os  reclamantes  identificados em nome próprio  e  de todos os

membros da classe ERISA com abrangência nacional, requerem o que segue:

B. Certificação desta ação como uma ação de classe em nome da proposta classe

ERISA;

C. Designação  dos  reclamantes  identificados  como  representantes  da  classe

ERISA;

D. Declaração de que as práticas descritas nesta ação violam as normas ERISA §

209(a), 29 U.S.C. § 1129(a);

E. Decisão mandamental justa e apropriada para fazer cessar as violações do réu

às normas ERISA § 209(a);

F. Declaração  de  que  o  réu  rompeu  suas  obrigações  fiduciárias  ao  deixar  de

creditar  aos  reclamantes  identificados  e  aos  membros  da  classe  ERISA  as

contribuições  correspondentes  a  todo o  trabalho  prestado,  como  requerido

pelas normas ERISA e pelas normas do Plano de Poupança;

G. Declaração  de  que  o  réu  rompeu  suas  obrigações  fiduciárias  ao  deixar  de

creditar  aos  reclamantes  identificados  e  aos  membros  da  classe  ERISA  as

contribuições  correspondentes  a  todo o  trabalho  prestado,  como  requerido

pelas normas ERISA e pelas normas do Plano de Pensão Pessoal;

H. Expedição  de  ordem  determinando  que  o  réu  observe  suas  obrigações

fiduciárias e credite aos reclamantes identificados as contribuições referentes

ao trabalho não remunerado, relativamente ao passado, presente e futuro;

I. Despesas processuais e honorários advocatícios; e

J. Qualquer  outra  medida  mandamental  e  adequada  que  o  juízo  entender

necessário, justo e próprio.

POR ESTAS RAZÕES, os reclamantes identificados da California, em nome próprio e de

todos os membros da classe da California com abrangência nacional, requerem o que

segue:



K. Certificação desta ação como uma ação de classe em nome da proposta classe

da Califórnia;

L. Designação dos reclamantes identificados da Califórnia como representantes

da classe da Califórnia;

M. Decisão  declaratória  de  que  as  práticas  aqui  descritas  são  ilegais  sob  a

legislação estadual da Califórnia;

N. Decisão mandamental justa e apropriada para fazer cessar as violações do réu

às leis da Califórnia, incluindo - mas não necessariamente limitado a isto – a

expedição de ordem proibindo o réu de continuar com suas práticas ilegais;

O. Imposição das penalidades legais previstas no Código de Trabalho da California

§§ 226.7, 226(e), 1174.5, 2698, 2699;

P. Indenização dos danos líquidos e ilíquidos, e restituição a ser paga pelo réu de

acordo com a prova;

Q. Ressarcimento;

R. Juros pré e pós julgamento, conforme previsto em lei;

S. Qualquer  outra  medida  mandamental  e  adequada  que  o  juízo  entender

necessário, justo e próprio.

T. Despesas  processuais  e  honorários  advocatícios,  incluindo  honorários  de

expertos e outros ônus tal como previsto no Código de Trabalho da Califórnia

§§ 218.5, 1194, 2698, e 2699, e no Código de Processo Civil da Califórnia,  §

1021.5 e outras normas estaduais aplicáveis;

POR ESTAS RAZÕES, o reclamante identificado de Nova Iorque, em nome próprio e da

proposta classe de Nova Iorque, requer o que segue:

U. Certificação desta ação como uma ação de classe em nome da proposta classe

de Nova Iorque;

V. Designação do reclamante identificado de Nova Iorque como representante da

classe de Nova Iorque;

W. Decisão  declaratória  de  que  as  práticas  aqui  descritas  são  ilegais  sob  a

legislação estadual de Nova Iorque;

X. Decisão mandamental justa e apropriada para fazer cessar as violações do réu

às leis de Nova Iorque, incluindo - mas não necessariamente limitado a isto – a

expedição de ordem proibindo o réu de continuar com suas práticas ilegais;



Y. Imposição das penalidades cabíveis;

Z. Indenização dos danos líquidos e ilíquidos, e restituição a ser paga pelo réu de

acordo com a prova;

AA. Ressarcimento ou devolução de lucros;

BB.  Juros pré e pós julgamento, conforme previsto em lei;

CC.  Despesas  processuais  e  honorários  advocatícios,  incluindo  honorários  de

expertos e outros ônus tal como previsto nas leis estaduais aplicáveis;

DD. Qualquer  outra  medida  mandamental  e  adequada  que  o  juízo  entender

necessária, justa e própria.

24 de Janeiro de 2006.                     Respeitosamente submetida,

James M. Finberg

LIEFF, CABRASER, HEIMANN & BERNSTEIN, LLP

Advogados  dos  reclamantes  e  das  classes

propostas de reclamantes.


