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- Receitas derivadas 
 
 São as que provêm do constrangimento sobre o patrimônio 

particular. Decorrem da supremacia do interesse público 
sobre o particular, sendo uma relação vertical entre o 
Estado e o administrado. São os tributos (com exceção 
dos empréstimos compulsórios, pois estes constituem 
entradas provisórias) e as penalidades (pecuniárias - 
multa - ou não - perdimento e apreensão de bens etc.).  
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-Preço Público X Taxa 
 
A taxa é tributo, sendo portanto uma receita derivada e 
compulsória exigida pelo Estado com base no seu poder 
fiscal. 
O preço público por outro lado, não é tributo. Constitui-se 
receita originária e facultativa decorrente da contratação 
por um bem, utilidade ou serviço, em que está presente a 
voluntariedade, não havendo a obrigatoriedade de 
consumo. 
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Aliomar Baleeiro, fulcra a distinção em dois elementos. O 
primeiro, político jurídico: A COAÇÃO; ínsita nas taxas e 
não presente nos preços públicos. O segundo, econômico: 
A ORIGEM DOS RECURSOS; o preço (tarifa) vem do próprio 
Estado (agindo como se fosse um particular; sem estar 
investido de sua soberania – Receita Originária e de Direito 
Privado), enquanto o tributo (taxa) vem do particular (é o 
Estado agindo como tal, usando de sua soberania – Receita 
Derivada e de Direito Público). 
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Por fim, insta dizer que aos “olhos” do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, o que distingue a taxa do preço 
público é a compulsoriedade da primeira e a 
facultatividade deste último. Senão vejamos o teor de sua 
Súmula 545: 
 
“Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, 
porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias 
e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização 
orçamentária, em relação à lei que as instituiu”. 
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-Pedágio: preço público (tarifa) ou taxa? 
 
Trata-se de TARIFA. 
O pedágio é tarifa (espécie de preço público) em razão de 
não ser cobrado compulsoriamente de quem não utilizar a 
rodovia; ou seja, é uma retribuição facultativa paga apenas 
mediante o uso voluntário do serviço. 
Assim, o pedágio não é cobrado indistintamente das 
pessoas, mas somente daquelas que desejam trafegar pelas 
vias e somente naquelas em que é exigido esse valor a título 
de conservação.STF. Plenário. ADI 800/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 

julgado em 11/6/2014 (Info 750). 

Logo, o pedágio é receita originária.**** 
 

 


