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RESUMO: O ICMS Ecológico, fruto da política extrafiscal brasileira, foi criado com a 
finalidade de repassar recursos financeiros dos Estados aos Municípios que possuem áreas de 
preservação e/ou mananciais que abasteçam cidades vizinhas. O Estado do Paraná, em 1991, 
foi pioneiro ao adotar o ICMS Ecológico. Através da sua legislação (Lei nº 9.491/90 e Lei 
Complementar nº 59/91), fundamentada no inciso IV, do artigo 158, da Constituição da 
República do Brasil, determina-se que 5% da arrecadação total destinem-se a fins de caráter 
ecológico. É neste complexo contexto que a presente pesquisa, consubstanciada a partir do 
estudo de fontes bibliográficas a respeito da temática proposta, conduzida pelo método dedutivo 
de abordagem, valendo-se da doutrina nacional e estrangeira atinente ao tema, tem por objetivo 
analisar o papel da tributação enquanto instrumento na proteção ao direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, mais especificamente, o papel da política pública do 
ICMS Ecológico na conservação da biodiversidade na cidade de Curitiba, localizada no Estado 
do Paraná (Brasil). Com o propósito de alcançar o objetivo geral, os objetivos específicos são 
os seguintes: verificar de que forma se dá a aplicação da política fiscal do ICMS Ecológico do 
Estado do Paraná; apresentar as receitas repassadas do Estado do Paraná ao Município de 
Curitiba entre os anos de 2013 a 2017, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP); e analisar o impacto dessas receitas repassadas na concretização 
do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na cidade de Curitiba. A 
relevância da pesquisa torna-se evidente uma vez que Curitiba possui, conforme dados 
disponibilizados pelo IAP, o total de 14 Unidades de Conservação Públicas, dentro de um 
território de aproximadamente 82 milhões de metros quadrados de área verde. A trajetória 
metodológica adotada no presente estudo é dividida em três fases: a primeira destina-se à 
análise da essencialidade da implementação de políticas fiscais voltadas ao resguardo do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, definido como direito 
transindividual, previsto no art. 225, da Constituição da República de 1988. A segunda fase 
consiste em uma análise minuciosa da legislação constitucional e infraconstitucional sobre o 
ICMS ecológico. Na terceira fase, os dados obtidos do exame à legislação pertinente e aos 
dados divulgados pelo IAP são utilizados para se averiguar a relevância do ICMS Ecológico 
como instrumento de política pública que concilie tributação e proteção ao direito fundamental 
ao meio ambiente na cidade de Curitiba. Os resultados obtidos mostraram que, entre os anos de 
2013 e 2017, foram repassados mais de 14 milhões de reais do Estado do Paraná ao Município 
de Curitiba, no que se refere ao ICMS ecológico, valores que se distribuíram entre as Unidades 
de Conservação, contribuindo, em certa medida, à proteção do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, isto é, à preservação da biodiversidade na cidade de 
Curitiba. Constatou-se, ainda, que, entre os anos de 2013 a 2017, o índice de biodiversidade da 
capital paranaense variou de 0, 94 a 1, 27. 
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