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Modalidade

Socioeducacional

Autor do recurso:

201900138
Venho através deste, fazer à solicitação da reavaliação dos meus documentos, em especifico
a declaração de imposto de renda de Pedro Eustáquio Machado, pois na avaliação realizada,
consta que foi utilizada a renda bruta, sendo que foi apresentada a renda liquida. Porque se
fosse utilizada à renda bruta, eu ficaria prejudicado em relação aos demais candidatos, uma
vez que, por serem em sua maioria assalariados, não têm custos para serem adicionados ao
valor pago. No meu caso a renda disponibilizada para a avaliação, contém uma
movimentação, sendo que na renda bruta estão embutidos os custos de produção (No caso
seria o custo de produzir leite), ou seja, a renda liquida, seria o restante que sobraria após a
retirada do valor de custo de produção. Em outras palavras seria o salario dele onde será
retirado o dinheiro para pagar todos os gastos pessoais (Custos de alimentação, saúde,
transporte, compras pessoais etc.) Em suma deixo a solicitação de uma nova verificação da
documentação, pois como citado acima, o salário do meu pai é a renda liquida, porque o valor
da subtração da renda bruta pela liquida resulta no valor de custo de produção do leite. Esse
valor, por sua vez não permanece com meu pai, visto que ele é repassado para lojas
agropecuárias, fabricas de concentrado, para serviços prestados por terceiro em algum
período, gastos com plantações para a produção de silagem para os animais etc. Caso
necessário para uma reavaliação os documentos peço q seja utilizados os mesmo já
enviados.
Desde já agradeço.

Situação do recurso:

Recusado

Resposta:

Para fins de Assistência Estudantil, utiliza-se a renda bruta.

