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 A Secretaria de Finanças do Recife tem um verdadeiro 

celeiro de talentos. Um deles é Roberval Rocha. Auditor do Recife 

há 25 anos, com reconhecimento de destaque no universo 

jurídico nacional e internacional. Publicou diversos livros que 

estão entre os mais citados pelos principais tribunais do país, 

inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal 

de Jus�ça (STJ). 
 Desde janeiro, Roberval Rocha assumiu a assessoria 

técnica da Secretaria Execu�va de Tributação.  Anteriormente 

estava como julgador do Conselho Administra�vo Fiscal (CAF) da 

Sefin. 
 Além da grande repercussão dos seus livros no país, a 

produção intelectual de Roberval também já chegou a outros 

países. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, 

considerada a maior do mundo, tem seus livros para consulta. 

Outra biblioteca importante, Yale Law School, da Universidade 

de Yale, também nos Estados Unidos, possui seus livros no 

catálogo. Para quem não sabe, esta universidade é reconhecida 

por ter um dos melhores cursos de Direito do mundo.
 Tudo começou em 2007 quando Roberval Rocha e João 

Gomes lançaram o l ivro “Direito Tributário: Teoria, 

Jurisprudência e Questões”. Atualmente, Gomes - que também é 

auditor - exerce a função de julgador do CAF.

Livros de Roberval Rocha estão entre os mais citados pelos 
Tribunais do país e ficam disponíveis em bibliotecas internacionais

 No lançamento da 

série Súmulas do STF e STJ, de 

jurisprudência, desta vez com 

comentários, também teve 

como coautor o auditor 

Mauro Costa, que está 

lotado na Unidade de 

Fiscalização Tributária 

da Sefin do Recife.
 “Meu primeiro 

ar�go publicado, por incrível que pareça, foi um trabalho que fiz 

na Sefin, para contraditar um posicionamento do colega Paulo 

Araújo (auditor, já aposentado), sobre o prazo para revisão de 

lançamentos tributários. Foi muito trabalhoso, porque Paulinho, 

que redige muito bem, �nha escrito uma nota muito embasada 

sobre o assunto. Foi tão di�cil rebater que, depois, pensei: pode 

ser um ar�go cien�fico”, relatou ele, acrescentando que logo 

depois o texto foi publicado na Revista da Esmape, em 2004.
 Sua produção não para. Há um livro no prelo, in�tulado 

“Manual de Direito Tributário”, em coautoria com o professor 

Helton Kramer, procurador do Estado do Paraná, que sairá ainda 

este mês, pela Editora Juspodivm. “Esse trabalho foi fruto de mais 

de dois anos de pesquisa e revisão de material. Creio que trará 

um bom conteúdo sobre o tema”.

Livro na biblioteca do presidente do STF

 Um fato interessante que Roberval Rocha relatou é que 

um certo dia recebeu  um e-mail de um estudante de Direito com 

essa foto de audiência no STF, feita em 2010. Na época, o 

presidente era Cézar Peluso. Se o leitor observar na parte inferior 

direita tem uma pequena biblioteca de referência. Aí o 

estudante informou: "Professor, veja onde seu livro está: na 

prateleira pessoal do presidente do Supremo Tribunal Federal. 

Parabéns. É esse livro azul no lado esquerdo, quase rodapé”, 

disse. “Neste dia, realmente �ve a noção de termos feito um 

trabalho de valor. Foi muito gra�ficante”, contou Roberval.
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Depois de repercu�r 
posi�vamente no mercado, 
em pouco tempo o livro serviu 
de referência na prova 
discursiva (segunda fase) do 
Exame Nacional da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal 
catalogou o livro Principais 
Julgamentos do STF e do STJ 
em sua Pasta do STF, uma 
lista de 149 obras que 
retratam a história da Corte.

Lançamento do Livro Direito 
Tributário: Teoria, Jurisprudência e 
Questões, pela Editora Juspodivm. 
Naquela época, pra�camente a única 
de destaque no meio jurídico do 
norte-nordeste brasileiro, e que viria 
a ser, em pouco mais de uma década, 
uma das maiores do Brasil.

Roberval Rocha inicia uma série de 
livros de jurisprudência, in�tulada 
Principais Julgamentos do STF e do 
STJ, que se manteve no mercado 
por mais de 10 anos. O 
reconhecimento da série veio 
imediatamente. No mesmo ano, já 
eram os livros de jurisprudência 
mais vendidos do país.

A série Súmulas do STF e STJ, também de 
jurisprudência, dessa vez com comentários, é 
lançada. Coautoria com Mauro Costa, que 
atualmente está lotado na Unidade de Fiscalização 
Tributária da Sefin. Mais uma vez, as obras foram 
bem recebidas no meio jurídico e con�nuam sendo 
editadas até hoje. As súmulas comentadas fazem 
parte de um seleto grupo de fontes de informação 
amplamente adotadas no Tribunais de todo o país.
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Súmulas chegam 
também às bibliotecas 
da Yale Law School, da 
Universidade de Yale, 
Estados Unidos.

Chegada dos livros à Biblioteca 
do Congresso dos Estados 
Unidos.

9ª Edição das Súmulas do STF 
comentadas

2018

Chegada dos livros no Tribunal de Jus�ça 
de São Paulo, a maior das Cortes estaduais, 
são quase 800 acórdãos que fazem 
referência aos livros. No Superior Tribunal 
de Jus�ça, já são mais de 40 decisões 
(abaixo, a mais recente, de 2020):

No Tribunal Superior 
do Trabalho, os livros 
já foram citados:

Linha do tempo com as edições dos livros de Roberval Rocha e as publicações em órgãos públicos nacionais e internacionais
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 Com a pandemia ainda em situação grave no Brasil e as 

mudanças com as eleições para presidente da Câmara Federal e 

do Senado, a expecta�va é que a Reforma Tributária seja votada 

só no segundo semestre.  Assumiram no início de fevereiro, o 

deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e o senador Rodrigo 

Pacheco (DEM-MG), respec�vamente, as �tularidades das casas 

legisla�vas.
 O cronograma previsto é de até oito meses para votação 
da reforma pelo Congresso Nacional. Essa foi a previsão 
divulgada pelos dois �tulares, em reunião, com o presidente e o 
relator da comissão mista que analisa a proposta, o deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e o senador Roberto Rocha (PSDB-
MA). 
 Há duas propostas de reforma em andamento, uma na 
Câmara e outra no Senado.  Lira e Pacheco vão decidir, com 
outras lideranças do Congresso, por qual casa legisla�va o 
relatório da comissão mista começará a ser votado. "É uma 
reforma complexa, diferentemente de outras, tem de ser muito 
asser�va, não pode haver erro sob pena de prejudicar setores e 
estados", relatou Pacheco na reunião. 
 Ele antecipou que não foi discu�do o conteúdo dos dois 
textos da reforma, mas apenas os procedimentos para a 
definição de um cronograma de votação. O novo presidente do 
Senado afirmou que a proposta será fruto de amadurecimento 
na Câmara e no Senado.
 O presidente do Sindicato dos Fazendários do Recife 
(Afrem Sindical), Fábio Macêdo, deseja que a Reforma Tributária 

Reforma Tributária será votada só no segundo semestre

não prejudique os municípios.  “Sabemos que há intenção de 
aprovar uma reforma tributária, porém não sabemos qual 
proposta deverá ir para plenário.  Esperamos que seja uma que 
traga simplificação, transparência, preserve a capacidade dos 
municípios prestarem serviços ao cidadão e não aumente a 
dependência municipal de outros entes federados”.
 Comissão mista -  No Congresso, a comissão mista da 

Reforma Tributária foi criada em fevereiro de 2020 pelos então 

presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo 

Maia. O colegiado, formado por 25 senadores e 25 deputados, 

discu�u duas propostas de emenda à Cons�tuição (PECs 45/19 e 

110/19). O colegiado foi instalado em março, o plano de trabalho 

previa a votação em apenas dois meses e o envio imediato da 

matéria para os Plenários da Câmara e do Senado, mas aí chegou 

a pandemia, com a explosão dos casos de Covid-19.

“O compromisso do Congresso Nacional com o povo 
brasileiro é para o enfrentamento da pandemia e a criação 
de possibilidades de maior oferta de vacinas para 
retomada da normalidade da vida do país. Nós firmamos e 
pactuamos este compromisso com a nação brasileira de 
engajar as duas ins�tuições que representamos de maneira 
a�va e de modo prioritário no esforço conjunto para 
enfrentamento da superação da covid-19. (...) Entendemos 
que o Congresso Nacional, nesse momento, deve ser 
sinônimo de solução, e não de problemas para o povo 
brasileiro”. 

Declaração conjunta de Rodrigo Pacheco e Arthur 
Lira sobre a pauta do Congresso Nacional 
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 No final de janeiro, a empresa PSafe Tecnologia, empresa 

brasileira líder em segurança digital, reportou às autoridades 

nacionais sobre o que chamou de “o maior vazamento de dados da 

história do Brasil”. O crime ciberné�co expôs informações 

confidenciais de 223 milhões de brasileiros.   
 O número do vazamento é maior que a população 

brasileira, que possui 209 milhões de habitantes. Tal número é 

maior porque o banco de dados inclui pessoas já falecidas. O caso 

deixou a sociedade brasileira vulnerável, devido à quan�dade de 

informações que ficaram expostas, facilitando a aplicação de golpes 

e fraudes. 
 A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) afirmou 

que está apurando tecnicamente informações sobre o caso e o 

Supremo Tribunal Federal (STF) também determinou a abertura de 

um inquérito para inves�gar o vazamento de dados de autoridades. 
 Os dados vazados incluem informações como CPF, nome, 

sexo, data de nascimento, escolaridade, bene�cio do INSS, dados de 

veículos, fotos do rosto das pessoas, lista de CNPJ, score de créditos, 

entre outros. A origem ainda não for confirmada pelo Governo 

Brasileiro.

 Tais informações capturadas ficam depois disponíveis para 

venda em sites. Dados soltos não têm muita relevância, mas dados 

cruzados custam muito dinheiro. Analistas es�mam que dados de 

pessoas �sicas ou jurídicas estariam sendo vendidas por 

cibercriminosos por, aproximadamente, 50 dólares. 

Maior vazamento de dados do Brasil expõe 
informações de 223 milhões de brasileiros 

 Para além do vazamento de dados, a internet é um terreno 

vas�ssimo de informações. Por meio de machine learning 

(aprendizado de máquina), robôs são treinados para gerar 

algoritmos e interpretar um número infinito de dados. O cidadão, 

muitas vezes sem notar, favorece a coleta de informações e dados, 

tanto no ambiente on-line e quanto off-line:
 Off-line -  Na hora da compra de um remédio que seja caro, 

o laboratório oferece descontos para quem faz um cadastro e o 

cidadão muitas vezes  fornece seus dados. Na prá�ca, a pessoa está 

trocando seus dados pela vantagem do desconto.
 On-line – Permi�r uso de cookies. Quase sempre sites 

pedem permissão para uso de cookies para “melhorar a sua 

experiência”. Traduzindo: os cookies rastreiam todas as suas 

“pegadas digitais”, traçando um perfil do consumidor, com toda sua 

vida socioeconômica, localização geográfica e sabe todos seus 

gostos e prioridades de consumo. Ou seja, o algoritmo cruza seus 

dados específicos e oferece produtos a você. 

Dados no co�diano: quando o cidadão 
permite que seus dados sejam abertos? 

1. Troque suas senhas regularmente; 
2. Use senhas fortes e individuais para cada plataforma usada; 
3. Use aplica�vos gerenciadores de senhas. Alguns deles inclusive     
avisam se sua senha consta em alguma base de dados; 
4. A�ve a auten�cação de duas etapas em todas as plataformas 
que você usa e que tenham essa função. 

1º Passo: Registre um bole�m de ocorrência na Secretaria de Defesa 
Social de PE, informando o máximo de informação possível, no site: 
h�p://sercos.sds.pe.gov.br/delegacia/. Telefone:(81) 3184.3207

2º Passo: Reúna, imprima as provas que �ver e leve: 
2.1 Na delegacia mais próxima de casa, se o prejuízo for inferior a 40 
salários mínimos; ou 
2.2 Na Delegacia de Repressão aos Crimes Ciberné�cos, localizada 
na Rua da Aurora, 487, Boa Vista, Recife/PE, caso o valor do golpe 
seja maior do que 40 salários mínimos.

Quatro dicas para proteger seus dados:

Fonte: Hiago Kin, presidente da Associação Brasileira 
de Segurança Cibernética

Como denunciar crimes ciberné�cos:


