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OBJETIVO

ESCOPO DA POLÍTICA

Esperamos que nossos funcionários

Esta política se aplica a todos

qualquer parte do mundo. Não

se manifestem e denunciem fraudes

os funcionários, responsáveis

importa onde você trabalhe nem seu

(suspeitas), irregularidades e não

e diretores da JDE e a todos os

cargo ou nível salarial. Se souber de

conformidades com a lei e/ou

membros e empresas afiliadas

alguma irregularidade, a Empresa

políticas da empresa, incluindo o

(coletivamente referidos aqui como

espera que você comunique o

Código de Conduta.

"a Empresa").

problema.

Caso você veja, enfrente ou

O departamento de Auditoria interna

suspeite de fraude, irregularidades

da Empresa gerencia um processo

ou conduta imprópria, é preciso

de investigação de alegações de

denunciar imediatamente. Esta

fraude e outras condutas impróprias.

obrigação básica se aplica a todos
que trabalham para a Empresa em
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QUAL É A POLÍTICA DA EMPRESA EM
RELAÇÃO À RETALIAÇÃO?
Quando você se manifesta e denuncia delitos, você

uma denúncia enfrentará medidas disciplinares que

está agindo corretamente e a Empresa não tolerará

podem incluir demissão. Por outro lado, as denúncias ou

retaliações contra você. Se você souber ou suspeitar

alegações reportadas de má-fé (por exemplo, sabendo

que ocorreu um ato de retaliação contra você, outro

que não são verdadeiras) não serão toleradas e os

funcionário ou um fornecedor, informe seu gerente ou

funcionários que as fizerem estarão sujeitos a medidas

entre em contato com a Alertline o mais rápido possível.

disciplinares, incluindo rescisão do contrato de trabalho.

Qualquer pessoa que retaliar outro funcionário por fazer
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POR QUE DEVO FAZER
UMA DENÚNCIA?
A Empresa não pode honrar seus compromissos de agir
com integridade se nós, como funcionários, não nos
manifestarmos e denunciarmos irregularidades sempre
que necessário. A administração precisa conhecer as
preocupações sobre irregularidades para resolver os
problemas de forma rápida e adequada. Ao fazer uma
denúncia, você ajuda a proteger nossa empresa e outras
partes interessadas. Isso também reduz o risco de perda
financeira e de reputação causado por fraudes e/ou má
conduta.

DISCIPLINA
SIMPLICIDADE
RESPONSABILIDADE
SOLIDARIEDADE
EMPREENDEDORISMO
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O QUE A EMPRESA ESPERA DE MIM?
Além de conhecer as responsabilidades da conformidade e integridade que se aplicam ao trabalho, você deve fazer
uma denúncia imediatamente se acreditar que alguém agindo em nome da Empresa (incluindo você) fez, está fazendo
ou pode estar prestes a fazer algo que viole a lei ou qualquer política da Empresa ou tenha estado envolvido em fraude
ou conduta indevida. Exemplos de (supostos) delitos que violam a lei, regulamentos e/ou políticas da empresa que
você deve denunciar:
1.

Relatórios financeiros inadequados, entre
outros:
a.

Reconhecimento indevido de receita

b.

Transações fictícias ou transações fora do
mercado

c.

Round tripping (transações fictícias)

d.

Sobreavaliação de ativos (inventário fictício/
contas a receber)

e.

Validação inadequada de investimentos, por
exemplo, variações OPEX-CAPEX

f.

g.

Subavaliação de passivos e despesas, por

Lavagem de dinheiro

9.

Contribuição inapropriada para fundos de
pensão ou prêmios de seguro

10. Suborno comercial
11. Suborno de funcionários do governo
12. Uso de bens corporativos para bens não
corporativos
13. Reembolso inadequado de despesas
14. Propinas
15. Conflitos de interesse

exemplo, adiamentos para outros períodos

16. Substituição da gestão

Uso de contas entre empresas, contas

17. Fraude, corrupção ou comportamento que

provisórias ou estimativas de gestão para

ameace outras pessoas

inflar a posição financeira

18. Assédio, intimidação e discriminação

h.

Divulgação indevida

19. Práticas de trabalho inseguras

i.

Outra criação, relatório ou falsificação

20. Aliança com concorrentes

imprecisa(o) de registros comerciais e
financeiros da empresa ou apresentações
regulamentares
2.

8.

Apropriação indevida de bens, entre outros:
a.

Vendas ou descontos não registrados

b.

Uso de vendedores fictícios ou propinas

c.

Compra pessoal na conta da empresa

d.

Funcionários fictícios na folha de pagamento

e.

Roubo de estoque, por exemplo, por vendas
falsas ou baixas contábeis

f.

Outras declarações falsas intencionais de
registros contábeis

3.

Manipulação de procedimentos de licitação

4.

Faturamento excessivo de vendedores

5.

Cobrança exagerada de clientes por bens ou
serviços não existentes

6.

Evasão fiscal

7.

Pagamentos ilegais

Política De Denúncia

21. Aliança que viola a separação de
responsabilidades
22. Aceitar ou dar presentes não permitidos
23. Violações da política de marketing
24. Violações do local de trabalho
25. Uso indevido dos direitos de propriedade
intelectual
26. Roubo ou desfalque
27. Retaliação contra alguém por expressar uma
questão de conformidade
28. Preocupações com a segurança das pessoas ou
dos produtos
29. Adulteração ou alteração de produtos
30. Processamento incompatível de dados
confidenciais de privacidade
31. Outras violações da lei
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Ao conduzir uma investigação, a Empresa espera total
cooperação dos funcionários e de quaisquer outros
envolvidos, incluindo fornecedores, vendedores,
empreiteiros e respectivos funcionários, e não tolerará
quaisquer tentativas de obstrução das investigações. A
Empresa espera que todos os envolvidos ou que auxiliem
nas investigações tratem destes assuntos da maneira
mais discreta e confidencial possível. Os encarregados
de conduzir e ajudar uma investigação o farão de acordo
com a abordagem de Investigação da Empresa e darão
prioridade à conclusão das investigações de forma
oportuna, eficaz e eficiente.

COMO POSSO FAZER UMA DENÚNCIA E COM QUEM
DEVO ENTRAR EM CONTATO?
Se você tiver um fundamento aceitável para acreditar

A Alertline está disponível quando você não se sentir à

que ocorreu violação da lei, violação de qualquer

vontade para falar pessoalmente com alguém, se preferir

política da Empresa ou outro comportamento antiético,

denunciar a um terceiro independente ou se preferir

a atividade suspeita deverá ser relatada por um dos

permanecer no anonimato.

seguintes métodos:
•

•

Para reduzir o risco de perda financeira e de reputação,

Relate o problema ao seu Gerente (que é obrigado a

é do interesse da Empresa ter uma visão geral central

escalá-lo ainda mais; consulte a página 10 abaixo);

completa de todas as denúncias efetuadas. Se

Caso esteja relacionado ao Gerente, entre em
contato com seu responsável pela conformidade
local (pergunte ao seu contato no departamento de
RH quem é o responsável pela conformidade local
ou siga este link https://coffeeandtea.sharepoint.
com/sites/csi1/RA-Community/Pages/About.aspx e

você souber ou suspeitar que, por algum motivo, os
problemas estão parados na administração local e,
portanto, não foram relatados à Conformidade central,
comunique imediatamente esse fato usando a Alertline
ou Webline ou envie um e-mail para
ethics.compliance@JDEcoffee.com.
ethics.compliance@JDEcoffee.com

clique em “Conformidade local”).
•

Relate o problema diretamente à Conformidade
central (enviando um e-mail diretamente para:
ethics.compliance@JDEcoffee.com); ou
ethics.compliance@JDEcoffee.com

•

Relate o problema à Alertline da Empresa.
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E SE EU DENUNCIAR ALGO
AO MEU SUPERVISOR
E ME DISSEREM PARA
“FICAR CALADO” EM
RELAÇÃO AO ASSUNTO?

O QUE DEVO FAZER SE UM
FUNCIONÁRIO VIER ATÉ
MIM PARA COMUNICAR
UMA POSSÍVEL
INCONFORMIDADE?

Se acha que está sendo desencorajado a denunciar uma

Se um funcionário vier falar com você sobre uma

possível violação da lei ou da política da Empresa, você

suposta fraude e/ou preocupação de conformidade,

deve fazer a denúncia original e relatar que foi solicitado

você precisa notificar imediatamente o funcionário mais

a "ficar calado". Para fazer isso, entre em contato com

experiente da sua localidade ou seu gerente, a menos

a Conformidade central ou use a Alertline da Empresa;

que a suposta má conduta esteja ligada diretamente

consulte o parágrafo 7 abaixo.

a esses indivíduos. Nesse caso, você deve notificar o
Responsável pela conformidade da Empresa
ethics.compliance@JDEcoffee.com) ou a Alertline. Caso
ethics.compliance@JDEcoffee.com
ocupe o cargo mais alto na empresa ou no país, você
deve sempre entrar em contato com o Responsável pela
conformidade da Empresa (envie um e-mail para
ethics.compliance@JDEcoffee.com) ou use a Alertline;
ethics.compliance@JDEcoffee.com
ver abaixo.

A MINHA IDENTIDADE
SERÁ MANTIDA EM
SIGILO?
Se o denunciante (a pessoa que inicialmente traz a
informação) quiser permanecer anônimo, o sistema
permitirá isso e não rastreará fontes. O denunciante
receberá um código exclusivo do sistema para fins de
acompanhamento; com este código, o denunciante
poderá verificar o acompanhamento por parte da
Empresa. A Empresa tratará todas as denúncias com
respeito e discrição. Certas pessoas, obviamente,
precisarão tomar conhecimento da denúncia e dos
detalhes da alegação para que a investigação e o
acompanhamento sejam eficazes. Além disso, pode
haver momentos em que a Empresa tenha a obrigação
legal de informar terceiros sobre os problemas relatados
(conformidade).

Política De Denúncia
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COMO MINHA DENÚNCIA SERÁ TRATADA?
A Empresa leva todas as denúncias

Se solicitado, qualquer funcionário

Os membros do Conselho de

a sério. O departamento de

que se manifeste e faça uma

Conformidade Global são o

Auditoria interna investiga os fatos

denúncia pode receber informações

Conselho Geral, o Vice-presidente

para determinar objetivamente o

gerais sobre o andamento e o

de RH, o CFO, o Diretor de controles

que aconteceu e decide a melhor

encerramento da investigação e

financeiros globais, o Diretor

forma de investigar e resolver

seu resultado, a menos que esse

de Auditoria interna e o GCCO

os problemas. A abordagem de

feedback seja prejudicial para a

(presidente).

investigação da Empresa identifica

investigação.

os princípios básicos para a
realização das investigações. Todas
as investigações devem ser:
•

Imparciais

•

Competentes

•

Honestas e justas

•

Oportunas

•

Minuciosas

•

Confidenciais

O Conselho de Conformidade

Todas as precauções necessárias

Global determinará se é necessário

serão tomadas para garantir que

apresentar mais denúncias ao

os dados pessoais são protegidos

Conselho de Administração ou a

contra acesso e processamento não

outras partes.

autorizados.

Veja mais detalhes sobre a

O Chefe de conformidade global

abordagem de investigação da JDE

(GCCO, Global Chief Compliance

no Anexo 1 desta política.

Officer) juntamente com o Diretor
de Auditoria interna, em consulta ou
não com outros executivos seniores,
determinará se é necessário
apresentar mais denúncias ao
Conselho de Conformidade Global.

E SE EU NÃO TIVER CERTEZA SE QUERO EXPOR
UMA QUESTÃO DE CONFORMIDADE?
Sabemos que pode ser difícil

disciplinares quando apropriado,

denunciar. Geralmente, as pessoas

independentemente do cargo ou da

não o fazem por um dos seguintes

posição das pessoas envolvidas.

motivos.
Primeiro, elas podem temer
retaliações. Saiba que a Empresa
não tolerará retaliações.
As pessoas também não denunciam
por temerem que nada acontecerá.
Podemos garantir que sempre que
um funcionário fizer uma denúncia
sobre um possível irregularidade,
tomaremos as medidas adequadas
para investigar e agir. Se
determinarmos que houve má
conduta, a Empresa tomará medidas
corretivas, incluindo medidas

Política De Denúncia
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QUAL É O PAPEL DA
ADMINISTRAÇÃO NAS
INVESTIGAÇÕES?

COMO SEREI
PROTEGIDO?

Nem a administração nem os funcionários devem

acreditar, que seja verdadeira, receberá proteção para

tentar conduzir investigações individuais, entrevistas,

tal denúncia. Esta proteção significa que a Empresa

interrogatórios ou contatar pessoas suspeitas, a menos

não irá demitir, despromover, suspender, ameaçar,

que seja feito em coordenação com o departamento de

assediar ou de qualquer forma discriminar funcionários

Auditoria interna.

nos termos e condições de contratação. A Empresa não

Qualquer funcionário que denunciar uma violação,
que o funcionário acredite, ou possa razoavelmente

tolera qualquer forma de ameaça, retaliação ou outra
ação contra um funcionário que tenha feito ou auxiliado
na elaboração de uma denúncia de violação. Qualquer
ameaça, retaliação ou outra ação desse tipo deve
ser imediatamente comunicada ao chefe da Auditoria
interna.

E SE EU ACREDITAR QUE POSSO TER ESTADO
ENVOLVIDO EM UMA CONDUTA QUE VIOLA A LEI OU
A POLÍTICA DA EMPRESA?
Como funcionário da Empresa, espera-se que você conheça e cumpra todos os regulamentos e políticas aplicáveis.
Caso sinta que possa ter violado uma lei ou política, é sempre melhor declarar sua participação espontaneamente
do que ser o objeto de alegações de outra pessoa. Embora a denúncia espontânea de uma violação não proteja um
funcionário de ações disciplinares ou outras ações corretivas, ela é um fator importante que a Empresa levará em conta
ao decidir que ação tomar.

Política De Denúncia
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EXISTE ALGUMA
EXCEÇÃO A ESTA
POLÍTICA?

COMO POSSO SABER MAIS?

A Empresa tem o direito de fazer cumprir

Você também pode visitar o site da Intranet de Políticas

os acordos de trabalho, políticas e/ou o

centrais para saber mais sobre nossa estrutura de Governança

Código de Conduta estabelecido(s) contra

e Conformidade, e mecanismos de denúncias, como a

os funcionários que fazem denúncias.

Alertline.

Quaisquer ações adversas tomadas contra
um funcionário que denuncie a violação
destes acordos, políticas ou Código de

Consulte o Código de Conduta da Jacobs Douwe Egberts em:
www.jacobsdouweegberts.com

Conduta não serão consideradas retaliação,

Ou você pode enviar um e-mail diretamente ao departamento

desde que a aplicação seja consistente em

de Conformidade e Auditoria interna

relação a outros funcionários que não estejam

Ethics.Compliance@JDEcoffee.com

denunciando.

COMO DENUNCIAR
Os Conselhos de Conformidade Local,
presididos pelo Dirigente de Conformidade
Local, emitirão regularmente (pelo menos,
uma vez por ano) uma visão geral dos
relatórios recebidos e dos resultados para o
GCCO.
O GCCO emitirá regularmente (pelo menos,
uma vez por ano) uma visão geral de todas
as denúncias locais e globais recebidas
para o Comitê de Auditoria do Conselho e o
Conselho de Conformidade Global.
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ENTRAR EM
CONTATO /
DENUNCIAR

POLÍTICA DE DENÚNCIA

ENTRAR EM CONTATO /
DENUNCIAR

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

ABORDAGEM DA
INVESTIGAÇÃO DA JDE

COMO CONTATAR A LINHA DE ALERTA?
A Alertline está disponível 24 horas por dia, sete dias por

sinta mais confortável assim. Suas informações só serão

semana para todos os funcionários em todo o mundo

compartilhadas com aqueles que tenham necessidade

e permite que você informe a Empresa sobre fraudes,

de saber do tema, como aqueles envolvidos na resposta

alegadas ou conhecidas, questões de conduta comercial

às suas perguntas ou na investigação e correção das

e assuntos relacionados à conformidade que possam

questões relatadas.

exigir investigação.
A Alertline tem o compromisso de manter a

Você pode entrar em contato com a Alertline pelos
seguintes números.

confidencialidade de seus problemas e sua identidade.
Você pode contatar a Alertline anonimamente, caso se

Entrar Em Contato / Denunciar
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VOCÊ PODE ENTRAR EM CONTATO
CONOSCO A QUALQUER MOMENTO
001 (800) 461-9330
Se você estiver fazendo uma ligação internacional, acesse a ferramenta de denúncia e
escolha sua localidade na lista para saber o número internacional atribuído ao seu país.
Se seu país não estiver na lista, utilize o seguinte número +1-720-514-4400 para fazer
uma ligação a cobrar. Pode ser necessária a assistência de um operador e talvez tenha
de pagar tarifas locais.
Ferramenta de denúncia: http://speakup.jdepeets.com
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com
Site da empresa: www.jacobsdouweegberts.com
A lista de contatos de Responsáveis pela conformidade local pode ser consultada no site
da Estrutura de conformidade da JDE.
JDE

Entrar Em Contato / Denunciar
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HISTÓRICO DO
DOCUMENTO

POLÍTICA DE DENÚNCIA
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DENUNCIAR

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

ABORDAGEM DA
INVESTIGAÇÃO DA JDE

HISTÓRICO DO DOCUMENTO
VERSÃO 1.0
Nova

VERSÃO 2.0
O nome da política mudou de “Política de Denúncia de atos ilícitos” para “Política de
Denúncia”.
Foram feitas mudanças para refletir a fusão do departamento de GRC com o
departamento de Auditoria interna, agora denominado departamento de Risco e garantia
(mais tarde renomeado para Auditoria interna)
Foram feitas mudanças para incorporar a política de “Denúncia e Investigação” de
Mondelez devido às intenções anunciadas de parceria com a DEMB1753.

Histórico Do Documento
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Foram feitas as seguintes adições:
•

Número 1 – Por que esta política?

•

Número 5 – Por que devo fazer uma denúncia?

•

Número 6 – O que a Empresa espera de mim?

•

Número 8 – E se eu denunciar algo ao meu supervisor e me disserem para "ficar
calado" em relação ao assunto?

•

Número 9 – O que devo fazer se um funcionário vier até mim para comunicar uma
possível inconformidade?

•

Número 10 – Como contatar a Linha de assistência (Helpline)?

•

Número 13 – E se eu não tiver certeza se quero expor uma questão de conformidade?

•

Número 16 – E se eu acreditar que posso ter estado envolvido em uma conduta que
viola a lei ou a política da Empresa?

Foram feitas alterações em:
•

Número 3 – Quem deve seguir esta política?

•

Número 4 – Qual é a política da Empresa em relação à retaliação?

•

Número 11 – A minha identidade será mantida em sigilo?

•

Número 12 – Como minha denúncia será tratada?

Os parágrafos seguintes foram removidos como parágrafos separados:
•

Posso fazer uma alegação anônima?

•

O que acontece se eu fizer uma falsa alegação?

VERSÃO 2.1 - EM VIGOR DESDE 10 DE NOVEMBRO DE 2014
•

Sentença adicionada no par. 4: Caso isso esteja relacionado ao Gerente, entre em
contato com seu Responsável pela conformidade local (pergunte ao seu contato no
departamento de RH quem é seu Responsável de conformidade local)

•

Sentença adicionada no par. 6: Caso ocupe o cargo mais alto na empresa ou no
país, você deve sempre entrar em contato com o Responsável pela conformidade da
Empresa (envie um e-mail para ethics.compliance@demb.com) ou use a Alertline

VERSÃO 2.2 - EM VIGOR DESDE 6 DE JULHO DE 2015
•

Política de alteração da marca DEMB para JDE

•

Adição de novos números de telefone para novos países da JDE na seção 7 Como
contatar a Alertline?

VERSÃO 2.3 - EM VIGOR DESDE 18 DE DEZEMBRO DE 2015
•

Alteração de Risco e garantia para Auditoria interna

•

Frase de esclarecimento adicionada ao par. 7 sobre denúncias anônimas.

Histórico Do Documento
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VERSÃO 2.4 - EM VIGOR DESDE 5 DE FEVEREIRO DE 2016
•

Números atualizados da Alertline

VERSÃO 2.5 - EM VIGOR DESDE 29 DE AGOSTO DE 2016
•

Números atualizados da Alertline

VERSÃO 3.0 - EM VIGOR DESDE MARÇO DE 2017
•

Processo de investigação esclarecido

VERSÃO 3.1 - EM VIGOR DESDE ABRIL DE 2017
•

Processo de denúncia esclarecido

VERSÃO 3.2.1 - EM VIGOR DESDE JUNHO DE 2018
•

Novos números e site da Alertline

VERSÃO 3.2.2 - EM VIGOR DESDE NOVEMBRO DE 2020
•

A Responsabilidade da Política Global passou do CFO para o Conselheiro Geral; o
termo preocupação de “boa-fé” foi excluído para refletir a evolução da lei.

VERSÃO 3.2.3 - EM VIGOR DESDE JULHO DE 2021
•

Novos números e site da Alertline

Histórico Do Documento
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ABORDAGEM DA
INVESTIGAÇÃO
DA JDE

POLÍTICA DE DENÚNCIA

ENTRAR EM CONTATO /
DENUNCIAR

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

ABORDAGEM DA
INVESTIGAÇÃO DA JDE

ABORDAGEM DA INVESTIGAÇÃO DA JDE
•

Em até cinco dias após o recebimento da denúncia, o Diretor de Auditoria interna
ou o Chefe de conformidade global nomeará o Responsável pela conformidade
local e, também, outras funções apropriadas, relacionadas a membros da equipe de
investigação, para conduzir a investigação.

•

O associado que denuncia a suspeita de má conduta recebe uma atualização sobre a
situação da investigação no prazo máximo de quatro semanas após a comunicação.

•

A equipe de investigação elaborará e alinhará seu plano de investigação com o Diretor
de Auditoria interna e o GCCO.

•

As equipes de investigação terão como objetivo concluir as investigações e emitir
relatórios finais para o Diretor de Auditoria interna e GCCO dentro de 60 dias.

•

Todos os dados pessoais adquiridos durante uma investigação estarão sujeitos aos
regulamentos de proteção de dados.
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•

Se a equipe de investigação tiver qualquer dúvida sobre questões de privacidade,
deverá entrar em contato com o Responsável pela privacidade ou o GCCO antes de
aplicar um determinado método de investigação.

•

A investigação deve ser conduzida de forma imparcial, competente, honesta, justa,
oportuna, completa e confidencial.

•

O foco da investigação recai sobre a busca de fatos sobre a violação das políticas da
JDE ou das leis aplicáveis.

•

A equipe de investigação deve usar métodos apropriados, proporcionais e relevantes
na investigação, considerando a gravidade, a dificuldade e os fatos disponíveis das
violações suspeitas.

•

Se a equipe de investigação duvidar se o uso de um método de investigação
específico é apropriado, proporcional e relevante, deverá entrar em contato com o
GCCO ou com o Diretor de Auditoria interna antes de aplicar o método.

•

Durante as entrevistas de investigação, a equipe de investigação deverá revelar
apenas as informações necessárias ao entrevistado para realizar a entrevista.

•

O nome do associado denunciante não pode ser divulgado.

•

As informações devem ser fornecidas ao entrevistado de forma a salvaguardar, tanto
quanto possível, a confidencialidade da identidade do associado denunciante.

•

A equipe de investigação assegurará o cumprimento do princípio de "audiência justa";
por exemplo, dará à pessoa acusada oportunidade suficiente para fornecer seus
pontos de vista sobre a acusação.

•

O fato de uma investigação como tal e todas as informações relacionadas a uma
investigação devem ser mantidas em sigilo e restritas às pessoas que tenham a
necessidade de conhecer tais informações.

•

A equipe de investigação emitirá um relatório final incluindo fatos, provas e ações
recomendadas ao Diretor de Auditoria interna e ao GCCO.

•

O Diretor de Auditoria interna e o GCCO decidirão se devem ou não denunciar a
questão ao Conselho de Conformidade Global.

•

A equipe de investigação informará a pessoa acusada sobre os resultados da
investigação, assim que a investigação for concluída.

•

A equipe de investigação informará o associado denunciante sobre o encerramento e
quaisquer conclusões da investigação, na medida do possível. Em caso de denúncia
anônima, ela será feita online na ferramenta Alertline que o denunciante anônimo pode
ter acesso por meio de um código PIN. Como certas ações corretivas podem envolver
outros associados, a equipe de investigação só poderá declarar que as ações
apropriadas foram tomadas.

•

Todas as informações em posse dos investigadores deverão ser devolvidas ao
Responsável pela conformidade local.

•

O Responsável pela conformidade local deverá apagar imediatamente todos os dados
pessoais sobre os casos que forem considerados como não comprovados.
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