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RESUMO 

 
A pesquisa objetivou estudar e analisar os aspectos básicos do Zakat, um imposto de 

ordem religiosa que recai sobre determinadas riquezas dos muçulmanos, e seus reflexos na 

sociedade, de forma simples e resumida, apontando os benefícios socioeconômicos que este 

imposto pode trazer para ela. O Zakat constitui um dos cinco pilares do Islam, é de 

fundamental importância para a prática da Religião, representa o principal imposto recolhido 

nos países muçulmanos e tem causado uma diminuição nas diferenças entre as classes nas 

sociedades que o adotam. 

 

Palavras-chave: Zakat. Islam. imposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The object of the research is to study and analyze the basic aspects of Zakat, a tax of 

religious nature that affects specific riches of Muslims, its repercussions in society, by a 

simple and concise way, appointing the social economic benefits that this tax can give to it. 

Zakat is one of the Five Pillars of Islam. It is of fundamental importance for the practice of the 

Religion. It represents the main tax collected in Muslim countries and it has caused a decrease 

in class differences in the societies that have adopted it.  

Keywords: Zakat. Islam. Tax. 
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INTRODUÇÃO 

 

 ثسى هللا انشحًٍ انشحٛى

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o conceito, a aplicação e a distribuição do 

Zakat, imposto obrigatório para todos os muçulmanos que possuem determinado acúmulo de 

riquezas que seja passível de tributação, conforme será descrito ao longo do capítulo 2. A 

pesquisa se desenvolveu a partir de estudos literários, principalmente de fontes estrangeiras 

em inglês e árabe, tendo como base inclusive livros clássicos de Jurisprudência islâmica 

(Fiqh) e de Usul Fiqh, matéria do Direito Islâmico que estuda a interpretação dos textos 

religiosos os quais darão origem às Leis que compõe o ordenamento jurídico islâmico.  

Os nomes árabes que não têm tradução para o português serão retratados em 

transliteração para o português, na fonética mais próxima do som original, segundo a regra 

internacional de transliteração do árabe para o alfabeto latino, a exemplo das palavras “Al 

Corão”, que será aproximada do original, “Al Qur‟an” e “Muhammad” ao invés da errônea 

tradução “Maomé”. Os ditos (hadith) do Profeta Muhammad (SAWS) virão informando 

primeiro o nome do narrador que ouviu diretamente dele e, no final, será informado, entre 

parênteses, o nome daquele que compilou o referido dito, conforme é feito de costume nas 

citações de ditos do Profeta (SAWS). Os ditos e sua aplicação no Direito Islâmico serão 

tratados no capítulo 1, quando for esclarecida a Sunnah como fonte do Direito. 

O Zakat é um dos cinco pilares do Islam, sendo obrigação do Estado – quando este é 

fundado nas Leis da Shari‟ah – a arrecadação e a distribuição diretamente aos necessitados ou 

o seu devido uso para o bem estar e melhoria da condição de vida das classes menos 

favorecidas; por outro lado, configura obrigação religiosa para os muçulmanos doar o Zakat 

mesmo que não esteja em um Estado ou em uma sociedade muçulmana, devendo entregar a 

devida parte de sua riqueza àqueles que dela necessitam. A arrecadação e a distribuição do 

Zakat serão apresentados nos subcapítulos 2.6 e 2.7, respectivamente. 

Apesar de ser um imposto, o Zakat não deve ser utilizado para a manutenção da 

administração pública e sua estrutura, exceto naquilo que for necessário para custear a sua 

arrecadação. O seu objetivo imediato é sanar as necessidades daqueles que, por si próprios, 

não tem condições de sustentar-se - mesmo que esta condição seja temporária -, encontram-se 

com dívida ou em situação precária, conforme consta na narrativa abaixo: 
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Ibn Abbás (RA) relatou que o Profeta (SAWS) nomeou Moaz governador do 

Iêmem, e lhe disse: “Convida-os a prestarem testemunho de que não há outra 

divindade além de Deus, e que eu sou o Seu Mensageiro. Quando houverem 

aceitado isto, informa-os que Deus lhes prescreve cinco orações diárias 

(salat). Quando tiverem aceito isto, dize-lhes que Deus tornou obrigatório 

que se pague o Zakat, que será cobrado dos ricos, entre eles, e distribuído 

entre os seus pobres” 
1
  

(Bukhari e Musslim) 

 

Como consequência, a doação purifica a riqueza daquele que estende a mão em 

caridade, abençoa o seu sustento e cria um laço de afinidade entre as pessoas de diferentes 

classes sociais. Posteriormente, os feitos refletem na diminuição das diferenças entre classes e 

uma sociedade mais igualitária. O seguinte dito do Profeta (SAWS) deixa claro o quanto o 

Zakat é benéfico para o doador: 

 

Abu Aiub (RA) narrou que um homem pediu ao Profeta (SAWS): “Rogo-te 

que me digas qual ação que me dará direito a entrar no Paraíso”. Disse o 

Profeta (SAWS): “Adora a Deus, não associeis nada nem ninguém a Ele, 

cumpre a oração, paga o Zakat e trata bem teus parentes de sangue”
2
. 

(Bukhari e Muslim) 

 

E no final deste trabalho procurar-se-á confirmar a tese de que o Zakat é um imposto 

benéfico para qualquer sociedade, que estimula a solidariedade entre as pessoas e desmente o 

equívoco que muitos cometem ao considerar que impostos são sempre maléficos ao indivíduo 

e à economia, além de apresentar uma nova alternativa de aplicação tributária à que já é 

conhecida no Brasil. 

 

 

                                                 

1
 Tradução por Sami Hayek, em IBN CHARAF AN NAWAWI, Imam Abu Zakaria Yahia. RIADHSÓLIHIN (O 

Jardim dos Virtuosos). Edição 2009, Editora Gráfica Ellas, pág. 594, Hadith 1209. Texto original: 

 ، ٍِ َّٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى ثَعَث ُيعبًرا سضٙ هللا عُّ إنٗ انًٛ أٌ انُج

ٓى أٌ هللاَ قذ افزََشَض  هللاِ  َٛشسٕلُ ٔأ هللاُ  إال إنَّ  ال أٌ شٓبدحِ  إنٗ ادُعٓى "فقبل: ًْ ، فئٌ ْى أطبعٕا نزنك ، فؤَْعهِ

ٓى أٌ هللاَ افزََشَض عهٛٓى صذقخً فٙ  ًْ عهٛٓى خًُس صهٕاٍد فٙ كمِّ ٍٕٚو ٔنٛهٍخ ، فئٌ ْى أطبعٕا نزنك ، فؤَْعهِ

 "أيٕانِٓى ، رُْؤَخُز ِيٍ أغُٛبئِٓى ٔرَُشدُّ عهٗ فقشائِٓى
2
 Tradução por Sami Hayek, em IBN CHARAF AN NAWAWI, Imam Abu Zakaria Yahia. RIADHSÓLIHIN (O 

Jardim dos Virtuosos). Edição 2009, Editora Gráfica Ellas, pág. 595, Hadith 1211. Texto original: 

ِّٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى : أَْخجِْشَٙ ثعًٍم ُْٚذِخهُُٙ انجُخَ . قبل : يب  ُّٙ  نّ ؟ يب نّأٌ سجًًل قبل نهُج ؟ ٔقبل انُج

 ٔرَِصمُ  ،انضكبحَ  ٔرُْؤرِٙ  ،انصًلحَ  ٔرُقِٛىُ  ،شٛئًب رُْشِشْكجّ ٔال هللاَ  رَْعجُذُ  .أََسٌة يب نّ" صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى :

َحىَ   " انشَّ
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1.  DO DIREITO ISLÂMICO 

 

O Zakat é objeto tratado pelo Direito Islâmico, e tem seus fundamentos retirados das 

principais fontes da Shari‟ah. Por se tratar de bases jurídicas bastante diversas dos sistemas 

ocidentais, faz-se mister explicitar as fontes do Direito Islâmico antes do aprofundamento no 

tema em si, uma vez que a origem do tributo encontra-se nelas.  

 

1.1.  As fontes do Direito Islâmico 

 

1.1.1.  Al Qur’an 

 

Tem de terminar numa norma superior que se pressupõe como a última e a 

mais elevada. Como norma mais elevada, ela tem de ser pressuposta, visto 

que não pode ser posta por uma autoridade, cuja competência teria de se 

fundar numa norma ainda mais elevada. A sua validade já não pode ser 

derivada de uma norma mais elevada, o fundamento da sua validade já não 

pode ser posto em questão. Uma tal norma, pressuposta como a mais 

elevada, será aqui designada como norma fundamental.  

(KELSEN, 1999, p. 136). 

 

 O Qur‟an é a norma fundamental do Direito islâmico. Nele está expressa a moral e os 

princípios fundamentais deste sistema jurídico e não há norma superior que o sobreponha. 

Diferentemente da norma fundamental abstrata em que se baseiam as Constituições dos países 

ocidentais, a Constituição de um Estado muçulmano baseia-se no Qur‟an como fundamento 

de suas leis. A moral islâmica é imutável e concretamente expressa no Qur‟an e na Sunnah, 

que veremos no próximo capítulo, isso faz com que a mesma seja fixa e estável, mesmo com 

o passar dos tempos.  

No Islam, a sociedade se molda conforme a moral, e não o inverso, como ocorre nas 

sociedades ocidentais. Essa inalterabilidade da moral gera grande estabilidade no 

ordenamento jurídico, facilita a aplicação do direito e valoriza principalmente os estudos 

jurídicos mais antigos, diminuindo a “defasagem” doutrinária. 

Para facilitar a vida do ser humano e para guiá-lo à senda reta, Deus enviou Profetas à 

Terra, tais como Adão, Noé, Moisés, Jesus e outros. Para muitos desses Profetas, Deus 

revelou Livros, que explicavam desde aspectos da criação e sua história até aspectos políticos 
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e econômicos. Dentre estes Livros estiveram a Torá, os Salmos e a Bíblia, que foram 

revelações verdadeiras, mas que com o tempo, pelas traduções, adaptações e modificações 

feitas a bel prazer de entidades religiosas para angariar mais fiéis, acabaram tendo seu 

conteúdo original corrompido. 

 Foi então que Muhammad, um homem de quarenta anos de idade, nascido em 

Meca, iletrado e dono de uma reputação inigualável quanto a sua honra e honestidade, 

aproximadamente em 610 D.C., recebeu a visita do anjo Gabriel ordenando-lhe que lê-se, 

durante seu exílio nas montanhas ao redor de Meca, durante o mês sagrado de Ramadan. 

 

“Ó Muhammad, tu és o Mensageiro de Deus, e eu sou Gabriel”. O Profeta 

(SAWS) permaneceu imóvel com o olhar fixo no anjo; depois, virou o rosto, 

mas para qualquer direção que voltasse, norte, sul, leste ou oeste, lá estava o 

anjo. Finalmente o anjo desapareceu, e o Profeta desceu a montanha e voltou 

para casa. “Cobre-me! Cobre-me”, pediu a Khadijah
3
 enquanto, com o 

coração ainda disparado, deitava-se em seu leito.  

(LINGS, 2010, p. 68, in fine) 

 

O Qur‟an foi revelado ao longo de 23 anos e teve fim com o falecimento do Profeta 

Muhammad (SAWS), no ano de 632 D.C. Com isso, foi encerrado todo o ciclo da Profecia. 

Não há Profetas após o Profeta Muhammad (SAWS) e não há mais Livros a serem revelados. 

Como garantia de que o Qur‟an não seria extraviado como os Livros anteriores, Deus o 

revelou todo em estrutura poética. Seus versículos e sua musicalidade são distintas das 

poesias feitas pelos homens e qualquer alteração alarmaria drasticamente no texto. No próprio 

Qur‟an, Deus convida os humanos para que tentem fazer algo que se assemelhe ao Livro: 

 

Se estiverem em dúvida sobre a autoria Divina do que temos revelado ao 

Nosso servo (Muhammad, e alegam de que é a obra de um ser humano como 

Muhammad, que não sabe ler nem escrever), então, produzem apenas uma 

Sura
4
 semelhante e pedem ajuda a todos os seus adeptos, todos aqueles (a 

quem pedem ajuda além de Deus), se forem sinceros em vossa dúvida e 

alegação.
5
 (Al Qur‟an, Surata al Baqara, Versículo 23). 

                                                 
3
 Khadijah Bint Khuailid, esposa do Profeta (SAWS). 

4
 Sura ou surata é a forma em árabe de se referir aos capítulos do Qur‟an. A menor Sura do Qur‟an tem três 

frases e dez palavras, chama-se Surata Al Kauthar, e é o 108º capítulo do Qur‟an. O Qur‟an possui 114 suratas 

no total. 
5
 Tradução de Samir el Hayek, em ÜNAL, Ali. (Tafsir) O Alcorão com Interpretação Anotada. Editora 

Tughra Books, Istambul-Turquia, 2015. P. 16. Texto original: (vide próxima página) 
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A sociedade árabe da época tinha forte tradição oral e já tinha o costume de memorizar 

poemas, textos e cantigas. Quando ouviram os versos, os primeiros muçulmanos se 

apressaram a decorá-los, e repassaram para os outros, dando início a uma tradição que até 

hoje perdura. Atualmente há milhares de pessoas no mundo que possuem todo o Qur‟an 

memorizado. A pessoa que o tem decorado recebe o nome de “Hafiz”, que significa 

“guardião”. Se unirmos duas pessoas que têm o Qur‟an memorizado, sendo cada uma de uma 

extremidade do planeta, de culturas distintas, que memorizaram em tempos diferentes e nunca 

tenham se conhecido para que ambas recitem o Livro, não haverá qualquer diferença entre as 

recitações. Para que seu conteúdo e seu sentido sejam preservados, é utilizado apenas o árabe 

(idioma original) para todos os fins de recitação, estudos e memorização. A tradução do 

Qur‟an somente é feita para facilitar a compreensão daqueles que não têm domínio do idioma 

árabe. 

Uma pessoa que decora o Qur‟an, quando completa todo o Livro e o mantém 

decorado, recebe um Certificado de Idjazah, onde contém a linhagem de memorizadores com 

quem aprendeu. A título de exemplo, se João termina de memorizar o Qur‟an, ele deve 

procurar algum Hafiz que tenha o certificado, para que este Hafiz possa ouvi-lo e certificar-se 

de que toda a sua recitação está correta, se não há nenhuma palavra, preposição, 

prolongamento de letra diferente do original, para posteriormente dar o Certificado. Em seu 

Certificado de Idjazah virá escrito “João memorizou de (pessoa que o ouviu), que memorizou 

de (pessoa que o ouviu), (então se repete, para cada pessoa que decorou de outra), que 

memorizou do Profeta Muhammad (SAWS)”. Todo certificado de Idjazah demonstra cada um 

dos Hafiz que transmitiu o Qur‟an, até chegar na pessoa, desde o primeiro, que 

obrigatoriamente deve ter ouvido do Profeta Muhammad (SAWS). O Certificado de Idjazah 

não existe apenas para o Qur‟an. Ele também é utilizado na transmissão de Hadith, o que será 

tratado no próximo capítulo. 

 

1.1.2.  As-Sunnah 

 

A Sunnah é o comportamento do Profeta Muhammad (SAWS), seus ditos e seus atos, 

que inspiram cada muçulmano a se comportar de forma semelhante a ele. 

                                                                                                                                                         

ْى  كُ اَء ذَ َٓ ٕا شُ عُ اْد َٔ  ِّ ِ ه ثْ ٍْ ِي حٍ ِي َٕس ُٕا ثِسُ ر ْ ؤ َ ب ف َ َ ذِ جْ ٰٗ َع َ ه ب َع َ ُ نْ َضَّ ب َ ًَّ تٍ ِي ْٚ ْى فِٙ َس ُ ز ُْ ٌْ كُ ِ إ َٔ ﴿ ٍْ ِي

﴾ ٍَ ٛ ِ ق بدِ ْى َص ُ ز ُْ ٌْ كُ ِ ِ إ ٌِ هللاَّ ٔ  دُ
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Os Profetas foram exemplos que Deus enviou para seguirmos. E para enviar a 

Mensagem, Deus escolheu dentre os humanos, os melhores, os mais honestos, mais éticos e 

mais confiáveis. Não há dúvidas quanto a lealdade e a boa conduta de nenhum dos Profetas.  

Deus diz no Al Qur‟an: “Certamente tendes no Mensageiro de Deus um excelente 

exemplo a seguir, para quem tem esperança em Deus e no Último Dia, e lembra-se e 

menciona muito a Deus”
6
  (Al Qur‟an, Surata Al Ahzab, Versículo 21). 

E quanto à honestidade dos Profetas ao transmitir a Revelação, diz: “Jamais se 

extravia nem erra, nem fala por capricho / Isto não é senão a inspiração, que lhe foi revelada ” 

7
(Al Qur‟an, Surata An-Najm, Versículos 3 e 4). 

Durante todo o momento da revelação, desde o momento em que Deus coloca uma 

pessoa na condição de Profeta, até a sua morte, Deus zela pela conduta daquela pessoa, 

porque durante essa trajetória ela está servindo como modelo a ser seguido.  

 

Portanto, é impossível que o Profeta incorra, no desempenho da sua 

mensagem, em uma desobediência, ou faça algo que lese a justiça, perturbe a 

hombridade, ou seja, contrário à perfeição, já que Deus fez dele um exemplo 

e ordenou aos muçulmanos guiarem-se por ele e seguirem os seus atos. 

(ATTANTAWY, 1993, p. 132) 

 

Mediante tamanha importância que tem a conduta de um Profeta, os companheiros de 

Muhammad (SAWS) passaram a memorizar suas falas e seus atos. Cada um desses pequenos 

textos contendo as narrativas daqueles que vivenciaram a Profecia chama-se “Hadith”. Após a 

morte do Profeta Muhammad (SAWS) houve dois grandes estudiosos muçulmanos, chamados 

Muslim ibn Al Hajjaj e  Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, ambos de origem persa, que 

viveram aproximadamente nos anos 817/874 D.C. e 810/870 D.C., respectivamente. Eles 

dedicaram suas vidas compilando Hadith e investigando suas autenticidades, e compuseram 

                                                 
6
 Tradução de Samir el Hayek, em ÜNAL, Ali. (Tafsir) O Alcorão com Interpretação Anotada. Editora 

Tughra Books, Istambul-Turquia, 2015. P.919. Texto original: 

 

ِخشَ  لـََقدْ ﴿ ْٜ َو ا ْٕ َٛ انْ َٔ  َ ٌَ َْٚشُجٕ هللاَّ ٍْ َكب ًَ حٌ َحَسَُخٌ نِ َٕ ِ أُْس ٌَ نَُكْى فِٙ َسُسِٕل هللاَّ َ َكثًِٛشا َكب َرَكَش هللاَّ َٔ﴾ 
 
7
 Tradução de Samir el Hayek, em ATTANTAWY, Ali. Apresentação Geral da Religião do Islam. Impressão 

patrocinada pela Presidência das Côrtes da Chari‟a e Assuntos Islâmicos do Estado do Catar. Rio de Janeiro, 

1993. P.132. Texto original: 

( ٰٖ َٕ ٍِ انَْٓ َيب َُِْٚطُق َع َٔ  ٰٗ ٌٙ َُٕٚح ْح َٔ َٕ إِالَّ  ُْ ٌْ  (إِ
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Al-Bukhari
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as duas maiores coleções de Hadith Sahih
8
 da história islâmica, a principal fonte da Sunnah 

atualmente. 

 Assim como a memorização do Qur‟an, também há cadeia de transmissão para 

Hadith, e são considerados mais fortes aqueles que têm a cadeia de transmissão mais curta, 

pois passaram por menos pessoas, logo, a probabilidade de sua veracidade costuma ser maior. 

A busca pela veracidade dos Hadith deu origem à matéria “Ilmu Hadith”, ou Ciência dos 

Hadith, em português, que busca analisar cada transmissor da cadeia, sua confiabilidade, sua 

memória, os aspectos temporais e a comparação entre os Hadith a fim de verificar 

contradições e descobrir se há alguma falsidade nas narrações. Todos os Hadith compilados 

por Muslim e Bukhari são considerados de forte veracidade, e essas são as principais fontes 

de Hadith deste trabalho. 

Como um exemplo de análise quanto da confiabilidade dos transmissores de um 

Hadith, Samir El Hayek apresenta um caso no Prefácio do livro “O Jardim dos Virtuosos”, de 

Imam Nawawi: 

 

Aiub Al Ansári viajou de Madina para o Egito para colecionar um único 

hadith. O mesmo aconteceu com Jábir Ibn Abdullah que levou um mês na 

sua viagem para obter um único hadith de Abdullah Ibn Anas. Outro 

colecionador das tradições soube que um determinado indivíduo conhecia 

um hadith. Ele, então, viajou muito para encontrá-lo. Ao chegar ao seu 

destino, ele procurou por ele (sic). Alguém lho indicou. O indivíduo, na 

ocasião, estava tentando pegar o seu cavalo, que havia escapado, mostrando-

lhe uma bolsa vazia, como se houvesse alguma comida nela. O colecionador, 

vendo-o tentando enganar o animal, concluiu que ele não seria 

suficientemente confiável e, portanto, sua versão do hadith não podia ser 

aceita. Por isso, ele retornou para sua terra sem conversar com o indivíduo.  

(EL HAYEK, 2009, p. 49) 

 

 Muitos companheiros do Profeta Muhammad (SAWS) tiveram a sua 

idoneidade moral e honestidade aprovadas pelo próprio Profeta, como foi o caso dos Califas 

probos, Abu Bakr, Umar, Uthman e „Ali (RA), os quatro primeiros Califas da história 

islâmica, todos contemporâneos ao Profeta (SAWS). Os Hadith narrados por esses 

                                                 
8
 “Sahih”, em português “verdadeiro”. Todos os Hadith contidos nos livros de Muslim e Bukhari são 

considerados fortes e verdadeiros, pela sua linha de transmissão e compatibilidade com o texto corânico. A 

veracidade de seu conteúdo deu o nome aos livros de “Sahih Muslim” e “Sahih Bukhari”. 
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companheiros, levando em consideração toda a corrente de transmissão, são considerados 

fortes e verdadeiros. 

 Dentre os principais narradores que contribuíram para a preservação da 

tradição do Profeta (SAWS), destaca-se a sua esposa, Aisha bint Abu Bakr. Aisha (RA) era 

uma mulher extremamente inteligente. Ela memorizou todo o Qur‟an e narrou uma imensa 

quantidade de Hadith, esclarecendo a rotina do Profeta (SAWS), o respeito e o bom trato dele 

para com suas esposas, sua forma de adoração, higiene pessoal, a correta divisão da herança, a 

escatologia, dentre outros atos e falas do Profeta (SAWS) que vieram moldar muitos ramos do 

estudo e da prática do Islam. São cerca de 2210 Hadith narrados por Aisha (RA), que 

contribuem com tamanho valor para o estudo e o conhecimento da Religião. Aisha (RA) não 

foi a única esposa do Profeta Muhammad (SAWS) a narrar seus atos e suas falas, Umm 

Salamah, Safiyah (RA) e suas demais esposas também tiveram importante contribuição para a 

preservação da Tradição. São todas elas reconhecidamente tratadas como “Mães dos 

Muçulmanos”, em árabe, “Ummul Mu‟miniin”. O título advém da alta posição que elas 

ocupam/ocuparam na sociedade islâmica e do fato de terem permitido que os muçulmanos 

conhecessem as ações do Profeta (SAWS) inclusive no ambiente privado, guiando a forma na 

qual os muçulmanos devem se comportar dentro de seus lares e com seus familiares. 

No Direito, a Sunnah tem tanta importância quanto o próprio Qur‟an. De ambos, são 

extraídas as leis islâmicas e, nelas, se baseiam os sábios para decidir a respeito de questões 

públicas e pessoais, dar parecer e definir os rumos do Direito, como será apresentado no 

próximo subcapítulo. 

 

1.1.3.  Fatwah, consenso, costume, entre outras fontes secundárias 

 

Apesar de a Sunnah e o Qur‟an serem bastante abrangentes nos temas, há 

determinadas situações inusitadas, seja por se tratarem de temas locais ou modernos, que não 

estão previstos nos mesmos. Nestes casos, são procurados os sábios estudiosos (mufti), já 

familiarizados com a Lei islâmica, para que deem parecer a respeito da situação; ou, podem, 

eles mesmos, ao verificarem situação estranha, dar, por si próprios, algum parecer que busque 

esclarecer determinado fato para a população. Este parecer é chamado Fatwah. Trata-se uma 

opinião legal de alguma autoridade que conheça as minúcias da localidade e a melhor forma 

de aplicação da Lei. Diferentemente de uma decisão legal, a Fatwah tem caráter opcional de 
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ser seguido ou não pelos membros de uma sociedade, ou de ser acatado ou não pelo Estado 

em seus dispositivos legais. 

Imam Shafi‟, fundador de uma das quatro escolas de jurisprudência islâmica, disse: 

 

Não é permitido a ninguém dar uma explicação da Shari‟ah (Fatwah), exceto 

aquele que conhece o Sagrado Qur‟an completamente, incluindo quais 

versos foram revogados e por quais versos eles foram abrogados, e quais 

versos se assemelham uns aos outros no Qur‟an, e quais capítulos foram 

revelados em Meca ou em Madina. Ele precisa saber o corpo inteiro dos 

Hadith do Profeta Muhammad (SAWS), tanto daqueles que são autênticos 

quanto daqueles que são falsos. Ele precisa saber a língua árabe da época do 

Profeta (SAWS) com a gramática e a eloquência tão bem quanto sabem os 

poetas dos árabes. Além disso, ele precisa conhecer a cultura de vários povos 

que vivem em cada nação diferente da comunidade. Se a pessoa tem todos 

esses atributos combinados em si mesma, ela pode falar sobre o que é 

permitido (halal) e o que é proibido (haram). Ao contrário, ela não tem o 

direito de emitir Fatwah.
9
 

 

 A analogia, o consenso e o costume são outras fontes para casos não descritos 

no Qur‟an e na Sunnah. A maioria dos sábios considera estas fontes válidas, apesar de haver 

divergência. A analogia é citada no seguinte Hadith: 

 

Muadh Ibn Jabal (RA) relatou que quando o Profeta (SAWS) o enviou para 

o Yêmen, ele perguntou: “O que você fará se um assunto for encaminhado a 

você para um julgamento?”. Muadh disse: “Eu irei julgar de acordo com o 

Livro de Allah
10

”. O Profeta (SAWS) respondeu: “Se você não encontrar 

solução do Livro de Deus?”. Muadh disse: “Então eu julgarei pela Sunnah 

do Profeta”. O Profeta (SAWS) perguntou: “E se você não encontrar na 

Sunnah do Profeta?”. Muadh disse: “Então eu vou fazer analogia para 

formular meu próprio julgamento”. O Profeta (SAWS) bateu no peito de 

                                                 
9
 Trecho retirado do sítio eletrônico http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-

rulings/44-what-is-a-fatwa.html. Tradução livre. Texto original: (ver próxima página) 

“It is not allowed for anyone to give a Sharyah explanation (fatwa), except one who knows the Holy Qur`an 

completely including what verses are abrogated and by which verses they were abrogated, and which verses 

resemble each other in the Qur`an and whether a chapter was revealed in Makka or Madina. He must know the 

Arabic language of the time of Prophet (s) with its grammar and eloquence as well as know the poetry of the 

Arabs. Additionally, he must know the culture of the various peoples who live in each different nation of the 

community. If a person has all such attributes combined in himself, he may speak on what is permitted (ħalāl) 

and what is forbidden (ħarām). Otherwise he has no right to issue a fatwā.” 

 
10

 “Allah” significa “Deus”, em árabe. É o nome mais usado pelos muçulmanos para se referir a Deus. Allah é o 

Único Deus que existe, o mesmo Deus em que creem as três religiões monoteístas, Islam, Cristianismo e 

Judaísmo. Inclusive este é o mesmo nome utilizado pelos cristãos e pelos judeus para se referir a Deus no idioma 

árabe. 

http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/44-what-is-a-fatwa.html
http://www.islamicsupremecouncil.org/understanding-islam/legal-rulings/44-what-is-a-fatwa.html
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Muadh e disse: “Louvado seja Deus que guiou o mensageiro de Seu Profeta 

para o que agrada a Ele e Seu Profeta”.
11

 

(Ibn Hajar al-Askalani) 

 

Este diálogo traz uma importante chave para o Direito islâmico. Uma vez apresentada 

a Lei base e a moral para o ser humano, é ele mesmo capaz de deduzir a solução mais correta 

para determinada matéria. Para que a analogia seja utilizada, é necessário que se todos os 

pontos da matéria sejam levados em conta, de forma a ter a decisão mais justa possível. 

No Direito Islâmico são priorizados princípios como a misericórdia, a moderação e o 

bem social. O juiz deve buscar a solução que melhor preserve a integridade dos indivíduos e 

respeite os direitos individuais de cada um. Se for impossível uma solução que não cause 

dano, está obrigado o juiz optar pela opção que gere o “mal menor”.  

Ao longo de anos de estudos, sábios formaram uma robusta jurisprudência que facilita 

a tomada de decisões, agrupa conhecimentos de diferentes matérias do Islam, fazendo as 

analogias necessárias, apresentando visões sobre os temas e preferindo um a outro Hadith 

sobre determinado assunto, aproximando a vida prática à Lei corânica, levantando hipóteses e 

esclarecendo pontos. É deste estudo que trataremos no subcapítulo 1.2. 

 

1.2.  As Escolas de Jurisprudência (Fiqh) 

 

Atualmente, são quatro as escolas (madhHab) de Jurisprudência islâmica da Ahlus-

Sunnah (sunismo): 

 

1.2.1.  MadhHab Hanafi 

 

                                                 

11
 Tradução livre. Texto original: 

ٍِ ججٍم  يعبرِ  عٍ ٍِ قبل نّ : كٛف رَْقضٙ  -سضٙ هللا عُّ-ث َّٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى نًب ثعثَّ إنٗ انًٛ أٌ انُج

ٍْ فٙ كزبِة هللاِ ؟ قبل : فجسُِخ سسِٕل  إرا ُعِشَض نك أيٌش ؟ قبل : أقضٙ ثًب فٙ كزبِة هللاِ . قبل : فئٌ نى َُٚك

ٍْ فٙ سُِخ سسِٕل هللاِ ؟  ً٘ ٔال آنٕ . قبل : فضشَة فٙ صذِسِ ٔقبل :  اجزٓذُ  : لقبهللاِ . قبل : فئٌ نى َُٚك سأ

فََّق سسَٕل سسِٕل هللاِ نًب ُْٚشضٙ سسَٕل هللاِ  ُٔ  .انحًُذ هللِ انز٘ 

 



22 

 

Abu Hanifa An-Nu'man Ibn Thabit nasceu em Kufa, no Iraque, no ano 699 D.C. Ele 

era comerciante e um matemático de primeira magnitude, que, entusiasmado com o estudo da 

Religião, dedicou-se ao estudo jurídico do Islam e se tornou um dos maiores juristas 

muçulmanos da história. Imam Abu Hanifa inovou quanto à forma de analisar problemas 

dentro do Direito, e desenvolveu seus estudos analisando casos para que, baseado neles, 

pudesse formular a doutrina, e não o oposto, como costumava ser feito anteriormente.  

A escola Hanafi é a que possui a doutrina mais completa quanto casos de comércio, 

venda e troca de produtos, taxas e impostos; por isso é a escola preferida pelas instituições 

bancárias e empresas ligadas ao comércio, importação e exportação. Exatamente por conta de 

haver maior facilidade de se encontrar soluções comerciais nesta escola do que nas outras, 

esta foi a escola adotada pelo Império Turco Otomano e continua sendo a escola 

majoritariamente predominante na Turquia. Nos dias atuais, é seguida principalmente no 

Egito, Turquia, Ásia Central, Paquistão e Índia.  

 

1.2.2.  MadhHab  Maliki 

 

Maliki ibn Anas nasceu em Madina, no ano de 711 D.C. Seu pai, tio e avô foram 

contemporâneos aos companheiros do Profeta (SAWS), viviam na mesma cidade que eles e, 

além de serem narradores, possuíam um vasto conhecimento no campo dos Hadith. Imerso 

nos estudos desde jovem, Imam Maliki se destacou em Madina e ficou conhecido por ser o 

homem mais culto de sua época. Em sua metodologia de estudo, Imam Maliki costumava usar 

casos rotineiros da cidade de Madina como hipóteses de aplicação do Direito e considerava 

que o costume do povo de Madina, por ser a cidade onde o Profeta (SAWS) viveu durante a 

maior parte da Revelação e por ter permanecido próximo de como era em sua época, o 

costume do povo de Madina deveria servir como a primeira fonte do Direito a ser buscada no 

caso de a Sunnah e o Qur‟an não conterem normas para a questão, preferindo o costume à 

analogia. 

Imam Maliki escreveu o primeiro livro que continha a compilação apenas de Hadith 

fortes e verdadeiros, chamado “Al-Muwatta”. A escola encontra-se principalmente nas 

regiões do Norte da África, Kwait, Bahrain, parte da Arábia Saudita e Emirados Árabes 

Unidos. Foi a principal escola presente na Península Ibérica durante o período de ocupação 

muçulmana. 
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1.2.3.  MadhHab Shafi’i 

 

Muhammad ibn Idris al-Shafi‟ nasceu em Gaza, no ano de 767 D.C. Aos sete anos de 

idade terminou de memorizar completamente o Qur‟an e aos dez anos memorizou a obra mais 

popular de Imam Malik, “Al-Muwatta”. Aos treze anos foi enviado pelo governador de Meca 

para ser aluno de Imam Maliki, em Madina. Na nova cidade, Imam Shafi‟ teve contato com 

diferentes visões e estudos da Religião e, após o falecimento de seu ilustre professor, ele já se 

destacava claramente dentre os maiores estudiosos de sua época.  

Imam Shafi‟ contribuiu notoriamente com o desenvolvimento da matéria chamada 

Usul-Fiqh, que reúne os princípios da Jurisprudência Islâmica, em seu livro “Kitab ar-Risāla 

fī Uṣūl al-Fiqh”, em português, “Livro da Comunicação sobre os Fundamentos da 

Compreensão”. No que tange ao próprio Fiqh, Imam Shafi‟ escreveu “Al Umm”, em 

português, “A Mãe”, seu escrito mais famoso, que faz uma abordagem hermenêutica ao 

desenvolvimento de princípios legais do Fiqh e é o livro mais antigo que Fiqh encontrado 

tempos atuais. No madhHab Shafi‟i a analogia é preferida ao costume, como fonte do Direito 

na falta de norma no Qur‟an e na Sunnah. Além do conhecimento jurídico, Imam Shafi‟ 

possuía grande influência linguística e ficou mundialmente conhecido também pelos seus 

belos poemas. 

A escola Shafi‟i foi a escola seguida pelo maior número de grandes sábios da história 

islâmica e é a escola predominante na Malásia, Indonésia, Filipinas, Leste africano, Yêmen, 

Palestina, Líbano, Cáucaso e Índia.  

 

1.2.4.  MadhHab Hanbali 

 

Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu `Abd Allah al-Shaybani nasceu em Bagdad, 

no ano 778 D.C. Assim como Imam Shafi‟, Ahmad ibn Hambal completou a memorização do 

Qur‟an com dez anos de idade. Posteriormente dedicou-se ao estudo de Hadith e empreendeu 

longas viagens em busca de conhecimento e novos Hadith. Viajou pelo Levante estudando 

com diferentes sábios, até chegar em Meca e tornar-se aluno de Imam Shafi‟. 

Imam Ahmad ibn Hanbal contribuiu significantemente para que fontes do Direito 

islâmico permanecessem sendo o Qur‟an e a Sunnah em sua região. Em sua época havia um 

movimento político no Iraque que buscava aproximar o Islam da filosofia grega, se propondo 

a modificar as fontes jurídicas do Direito islâmico e Ahmad ibn Hanbal se opôs 
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completamente a esse movimento. Nesta época ele já era o estudioso mais influente em sua 

região. 

Seu escrito mais conhecido foi “Al-Musnad”, que é uma das maiores enciclopédias de 

Hadith. A escola Hanbali não considera o costume uma fonte do Direito, se diferenciando das 

demais especialmente neste ponto.  Hoje em dia, a escola Hanbali encontra-se principalmente 

na Arábia Saudita, Qatar e partes dos Emirados Árabes. 
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2.  O ZAKAT 

 

2.1.  Conceito 

  

No Qur‟an comentado por Ali Ünal, este define Zakat como: 

 

A Esmola Purificadora Prescrita. Ela está entre os cinco pilares do Islam, e 

refere-se ao montante obrigatório que o muçulmano deve pagar fora de sua 

propriedade. Um muçulmano que tem dinheiro para além de uma certa 

quantidade é para pagar o Zakat. É para ser usado em oito categorias para o 

bem estar da sociedade, que são mencionadas no Al Corão. 

 (Ünal, 2015, p. 1435) 

 

Deus diz no Qur‟an: 

 

Estabelecei a oração, em conformidade com as suas condições, e pagai as 

esmolas prescritas purificadoras (Zakat) e a inclinai-vos (em oração, não 

formando uma diferente comunidade ou congregação, mas), juntamente com 

aqueles que se inclinam (os muçulmanos) 
12

 

(Al Qur‟an, Surata al Baqara, Versículo 43). 

 

Segundo Sami Isbelle: 

 

O Zakat é um termo em árabe que não possui um equivalente no nosso 

idioma, por ter uma série de significados, dentre eles: crescer, aumentar e 

purificação. O Zakat foi ordenado por Deus no segundo ano da Hégira
13

, na 

cidade de Madina, por meio do versículo: (98:5)
14

 – “E lhes foi ordenado que 

adorassem sinceramente a Deus, fossem monoteístas, observassem a oração 

e pagassem o Zakat; esta é a verdadeira religião”  

(ISBELLE, 2003, p. 207). 

 

Khalil Adbul Karim Kunandj descreve em seu livro duas definições para Zakat. A 

definição linguística, crescimento e purificação; e a definição no Fiqh (jurisprudência), nome 

                                                 
12

 Tradução de Samir el Hayek, em ÜNAL, Ali. (Tafsir) O Alcorão com Interpretação Anotada. Editora 

Tughra Books, Istambul-Turquia, 2015. P. 34. Texto original: 

( ٍَ اِكِعٛ اْسَكُعٕا َيَع انشَّ َٔ َكبحَ  آرُٕا انضَّ َٔ ًَلحَ  ٕا انصَّ ًُ أَقِٛ َٔ) 
 
13

 Migração do Profeta Muhammad (SAWS) de Meca para Madina, aproximadamente no ano 622 D.C., 

passagem que marca o início do Calendário Islâmico.  
14

 Tradução por Sami Armed Isbelle, em Islam, a sua Crença e a sua Prática. P. 207. Texto original: 

ًَلحَ ) ٕا انصَّ ًُ ُٚقِٛ َٔ ٍَ ُحَُفَبَء  ٚ ٍَ نَُّ انذِّ َ ُيْخهِِصٛ َيب أُِيُشٔا إاِلَّ نَِْٛعجُُذٔا هللاَّ خِ  َٔ ًَ ٍُ اْنقَِّٛ نَِك ِدٚ َرٰ َٔ َكبحَ  ُْٚؤرُٕا انضَّ َٔ) 
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dado a uma quantidade específica que deve ser retirada de uma riqueza específica e dada a 

grupos específicos. (KUNANDJ, 1992, p. 450). 

O Zakat é obrigatório de acordo com o Qur‟an, a Sunnah e o consenso entre os sábios, 

não havendo qualquer divergência quanto a sua obrigatoriedade. 

Ainda, de acordo com Hammudah Abdalati: 

 

O sentido básico de Zakat é „pureza‟. O significado técnico da palavra 

designa a quantia anual
15

 de gêneros ou dinheiro que um muçulmano 

abastado tem que distribuir aos legítimos beneficiários. Mas o Significado 

religioso e espiritual do Zakat é muito mais profundo e vivido, assim como é 

mais profundo e vivido o seu valor humanitário e sócio-político. 

(ABDALATI, 2008, p. 122) 

 

Segundo Jamaal Zarabozo: 

 
 

Não há dúvidas que dentre os pilares do Islam o Zakat se encontra em uma 

posição muito próxima à oração. Usualmente, são mencionados juntos no 

Qur‟an, em oitenta e duas ocasiões, para ser exato. Pode-se observar no 

Qur‟an que uma das chaves para obter a misericórdia de Allah na próxima 

vida é através do pagamento do Zakat.  

(ZARABOZO, 2011, P.190). 

 

2.2.  Importância social e religiosa 

 

Abdullah Ibn Umar (RA) relatou que o Profeta (SAWS) disse: “O Islam foi 

erguido sobre cinco pilares: é prestarmos testemunho de que não existe outra 

divindade além de Allah, e de que Muhammad é Seu Mensageiro; o 

cumprimento das orações, o pagamento do Zakat; a peregrinação à Casa de 

Deus
16

; e a observância do jejum no mês de Ramadan”
17

  

(Bukhari e Muslim) 

 

 O Zakat é uma forma de adoração monetária que beneficia tanto ao indivíduo que doa 

quanto àquele que recebe. O ato de retirar de seu próprio sustento para ajudar o próximo 

                                                 
15

 Ano lunar. Diferentemente do Calendário Gregoriano, o Calendário Islâmico baseia-se na trajetória da Lua, 

tendo 354 ou 355 dias ao ano. 
16

 Kaaba, construção erguida em Meca, capital da Arábia Saudita, pelo Profeta Abraão e seu filho Ismail AS, 

para que servisse especialmente para a adoração de Deus. É obrigação de todo muçulmano que possui condições 

física e financeira, visita-la e circundá-la pelo menos uma vez na vida. O nome dado a esta peregrinação é Hajj.  
17

 Tradução por Rodrigo Abu Abdurrahman, em  AN-NAWAWI, Abu Zakaria.  Os Quarenta Hadith (ditos). 1ª 

Edição, Publicado por The Islamic Propagation Office in Rabwah, 2007. Texto original: 

َكبِح ثُُِ " إِٚزَبِء انضَّ َٔ ًَلِح  إِقَبِو انصَّ َٔ ب ُدََُّٔ  ًَ ُْٚكفََش ثِ َٔ  ُ ٌْ ُْٚعجََذ هللاَّ ٍس َعهَٗ أَ ًْ ْسًَلُو َعهَٗ َخ ِو َٙ اْْلِ ْٕ َص َٔ ِْٛذ  َحجِّ اْنجَ َٔ
 ٌَ  "َسَيَضب
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amolece o coração e trabalha a consciência de responsabilidade social que toda pessoa deve 

ter. A doação purifica a riqueza que resta e afasta o doador do egoísmo, da mesquinhez e da 

avareza. Como já mencionado anteriormente, o Zakat está fundamentado no Qur‟an e na 

Sunnah, não havendo qualquer divergência a respeito de sua obrigatoriedade. Aquele que 

nega a sua obrigatoriedade cai na descrença e sai da Religião, deixando de ser muçulmano. 

 Allah (SWT) distinguiu as pessoas umas das outras, fazendo com que umas 

possuíssem muita riqueza, outras não. Esta diferenciação ocorre por conta do teste que é esta 

vida, a riqueza não faz do rico melhor do que o pobre, assim como a pobreza nunca vai fazer 

do pobre pior do que o rico. Allah (SWT) pôs diferenças entres as pessoas para que elas se 

auxiliem e se ajudem, para que tenham paciência caso se encontrem em más condições, e 

criem empatia umas pelas outras. Aquele que despende em favor dos pobres será 

recompensado por Allah (SWT) e aquele que se pacienta na pobreza, buscando sair dela pelo 

trabalho honesto, receberá grande recompensa no Dia do Juízo Final.  

Segundo Osman Nuri Topbaş: 

 

Allah, o Todo Poderoso, em Sua Sabedoria e Conhecimento Divino, prova 

Seus servos segundo seus recursos. Os ricos são responsáveis ante Allah de 

como adquiriram suas riquezas, se foi por meios legais ou ilegais, se 

pagavam os direitos dos pobres ou não. Para os ricos esta ordem é um sério 

desafio que prova se cumpriram com as suas obrigações para com os 

membros da sociedade menos afortunados, os quais necessitavam ajuda para 

satisfazer suas necessidades básicas. [...]  

Por outro lado, Allah põe os pobres à prova de todo modo. Allah, o Todo 

poderoso, não pede que paguem para que sejam mais pobres. Sua prova é ter 

paciência, não queixar-se sem ter uma boa razão, nem tampouco 

revolucionar-se contra a sociedade, tomando o que os outros ganharam 

honradamente e esforçar-se para preservar sua pureza e retidão. 

(TOPBAȘ, 2012, P. 191) 

 

Por outro lado, o Zakat representa uma grande relevância para a economia, pois 

aumenta a circulação monetária que não haveria se os indivíduos permanecessem acumulando 

suas rendas sem pôr em circulação. A doação de dinheiro, parte da colheita e do gado 

movimenta o mercado e facilita a geração de empregos. Conforme expõe Sami Isbelle: 

 

O pagamento do Zakat reduz, no mínimo, o sofrimento daqueles membros 

da sociedade menos favorecidos materialmente, aumentando assim o seu 
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nível de bem-estar, atuando também como instrumento de crescimento e 

estabilização econômica da sociedade. Pois o pagamento do Zakat 

desencoraja fortemente os poupadores de entesourarem a manter os seus 

recursos parados fora da circulação de renda, incentivando-os a empregarem 

seus recursos em algo produtivo, gerando assim mais empregos. Desta 

forma, o Zakat é mais efetivo do que a instituição capitalista dos juros. 

(ISBELLE, 2003, P. 212) 

 

Nas palavras de Hammudah Abdalati: 

 

O Zakat é uma manifestação viva com significado espiritual e humanitário 

das relações responsáveis entre o indivíduo e a sociedade. É uma consistente 

prova do fato de que o Islam não impede a empresa privada e não condena 

os bens privados; no entanto, não tolera o capitalismo egoísta e ávido. É uma 

expressão da filosofia geral do Islam que adota uma posição moderada e 

intermediária, além de positiva e eficaz, entre o indivíduo e a sociedade, 

entre o cidadão e o Estado, entre o capitalismo e o socialismo, entre o 

materialismo e a espiritualidade.  

(ABDALATI, 2008, P. 123) 

 

2.3.  A responsabilidade de pagar o Zakat 

 

 O Zakat é obrigatório para qualquer muçulmano - homem, mulher, adulto ou criança 

– que tenha possuído a quantidade pagável de Zakat acumulado pelo período de um ano lunar, 

se esta riqueza não tiver destinação certa e necessária para seu possuidor. A título de exemplo, 

um valor acumulado que seria passível de tributação, se estiver sendo guardado para ser usado 

em uma cirurgia ou tratamento médico necessário, estará isento da tributação na parcela em 

que for referente às necessidades básicas de seu possuidor. 

 A responsabilidade do pagamento do Zakat recai sobre: 

1) O Islam (no sentido de que somente é obrigatório para os muçulmanos)
18

; 

2) A liberdade (em tempos onde ainda havia escravidão, os escravos eram isentos de 

Zakat); 

3) An-Nisab
19

 (a quantidade mínima de determinada riqueza que a torna tributável); 

                                                 
18

 O não muçulmano que vive em país muçulmano não é obrigado a pagar o Zakat. 
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4) A riqueza ser uma dentre os seis tipos: ouro ou prata (ou o que representar seu valor 

em moeda), colheitas, determinados animais ruminantes, extração mineral, produtos 

comerciáveis ou o tesouro encontrado; 

5) A passagem de um ano lunar sobre o Nisab, com exceção no Zakat que é recolhido 

sobre a colheita, da extração mineral e do tesouro; 

6) A ausência de dívida. 

No Fiqh, há divergência se a existência de dívida isentaria a pessoa da 

responsabilidade de pagar o Zakat ou não. As escolas Hanbali e Hanafi consideram que a 

dívida isenta a obrigatoriedade do Zakat, exceto no caso do Zakat recolhido nas colheitas. A 

escola Maliki considera que a isenta, com exceção apenas da arrecadação de Zakat sobre o 

ouro, a prata ou aquilo que circular como moeda. A escola Shafi‟i discorda das anteriores, 

considerando que a dívida não isenta a pessoa do pagamento de Zakat. 

A criança, que não possui discernimento para gerir as próprias finanças, assim como 

todos aqueles considerados incapazes, deverão ser auxiliados pelos pais, parentes ou tutores 

responsáveis, que terão a obrigação de retirar a quantia da doação sempre que for devida e 

manter o dinheiro aplicado ou em investimento que gere lucro, para que não cause prejuízo ao 

seu dono. 

Yunis bin Maahak (RA) narrou que o Profeta Muhammad (SAWS) disse: 

“Movimentem (no comércio) o dinheiro dos órfãos para que não seja corroído pelo Zakat”. 

(As Sana‟ani)
20

 

A maioria dos sábios concordam que não há Zakat sobre as joias da mulher que as têm 

para seu uso pessoal e sem exagero, por conta de um Hadith do Profeta Muhammad (SAWS) 

que diz que não há Zakat sobre as joias. Porém, se as joias forem utilizadas como forma de 

ganhar ou guardar riqueza, recairá o imposto sobre elas, conforme a tributação do ouro e da 

prata. No Fiqh, a escola Hanafi não faz distinção entre o ouro e a prata de joias e o ouro e a 

prata de circulação, sendo ambas igualmente tributadas. 

                                                                                                                                                         
19

 An-Nisab é o nome dado para o mínimo de quantidade da riqueza que a torna tributável. É o marco que 

diferencia o que é isento do que tem arrecadação obrigatória de Zakat. O Nisab varia de acordo com cada tipo de 

riqueza, e esse valor será apresentado posteriormente com mais detalhes. 
20

 Tradução livre. Texto original: 

كبحُ  األٚزبوِ  أيٕالِ اثزغٕا فٙ "  "ال رؤكهُٓب انضَّ
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O Zakat não recai sobre bens imóveis, a menos que estes sejam comercializados e a 

intenção de tê-los esteja no lucro com a venda do imóvel, pois, neste caso, se encaixaria na 

arrecadação sobre produtos comerciáveis. O imóvel que é alugado também não é tributado, e 

somente será arrecadado Zakat sobre o aluguel se o mesmo gerar acúmulo de dinheiro 

suficiente que alcance o Nisab do ouro e da prata (em somatório com o dinheiro que o locador 

já possui) e a sua arrecadação será conforme a do ouro e da prata, que será descrita no item 

2.4.1. 

Também não há Zakat sobre bens e riquezas adquiridos de forma ilícita, criminosa ou 

ilegal. O bem que tiver sido adquirido por algum desses meios deverá ser completamente 

restituído ao seu dono original, se houver, ou incorporado às finanças públicas. 

Não tem responsabilidade de pagar o Zakat a pessoa que não possua os bens descritos 

no item 4 descrito acima. Tampouco para a pessoa que possui qualquer um deles, ou todos 

eles, porém em quantidade que não excede o Nisab. Como o Nisab varia para cada tipo de 

bem, o tributo é aplicado de forma individual para cada categoria, não importando se, além do 

bem tributado, o indivíduo possui outros bens de outros tipos que não alcançam, por si só, o 

Nisab. Ou seja, a pessoa que se encontra nesta situação é obrigada a pagar o Zakat sobre o 

tipo de bem que excede o Nisab, mas está isenta de tributação sobre todos os bens das demais 

categorias, pois eles não atingiram a cota mínima que torne o Zakat obrigatório. Os bens são 

analisados de forma individual, divididos pela categoria na qual pertencem.  

 

2.4.  As riquezas sobre as quais recai o Zakat 

 

2.4.1.  O ouro e a prata, ou o que tiver valor de moeda 

 

O seguinte Hadith define o Nisab, ou seja, a partir de qual quantidade de ouro e prata 

que passa a ser obrigatório o Zakat, e o valor que deve ser arrecadado do montante: 

 

Abu Hurairah (RA) narrou que o Profeta Muhammad (SAWS) disse: “Se 

você tivesse 200 dirhams
21

 (de prata) e tivesse decorrido um ano, então o 

Zakat seria de 5 dirhams (de prata). E o Zakat não é obrigatório para você a 

                                                 
21

 Dirham era a unidade monetária da época para a prata, e Dinar a medida monetária do ouro. 
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menos que tenha 20 dinares (de ouro). Se houver 20 dinares (de ouro) e tiver 

decorrido um ano, então o Zakat será meio dinar”.
22

 

(al-Jaami'ish Shaghiir) 

 

Duzentos dirhams equivalem a 594 gramas de prata e vinte dinares equivalem a 84,8 

gramas de ouro, este é o peso que torna tributável cada um desses metais. De ambos são 

retirados 2,5% do montante, se alcançarem este peso e permanecerem estagnados pelo 

período de um ano lunar. Como a sociedade atual se baseia majoritariamente pelo calendário 

gregoriano, que possui cerca de onze dias a mais que o calendário islâmico (lunar), é comum 

ser feito o arredondamento para 2,6%, incluindo os dias a mais que há no calendário 

gregoriano. A contagem correta, porém, deve ser feita com base no calendário islâmico, pois 

foi nele em que o Profeta (SAWS) se baseou ao dizer a norma, e, por ser um período mais 

curto, faz com que os necessitados recebam antes o valor que lhes é devido. 

Atualmente não se utiliza mais ouro e prata como moeda usual de circulação, e as 

formas de circulação de dinheiro mudaram tão drasticamente que o valor monetário encontra-

se presente tanto fisicamente, em forma de papel, quanto virtualmente, transitando em contas 

correntes e aplicações. Para o calculo do Zakat é necessário cambiar o valor do dinheiro para 

o ouro ou a prata, a fim de descobrir a quantia mínima que torna o Zakat obrigatório. Como a 

inflação, a valorização e a desvalorização do ouro e da prata em relação ao valor do dinheiro 

são variáveis, é necessário que os cálculos sejam sempre atualizados para não haver erro na 

arrecadação. 

A princípio, o câmbio pode ser feito tanto para a prata como para o ouro, estando a 

critério da autoridade competente pela arrecadação e/ou pelo doador optar pelo mineral que 

achar melhor para fazer a conversão. No momento da Revelação, o ouro e a prata tinham 

valores próximos e estáveis, optar por um ou outro não gerava tamanha disparidade como nos 

dias atuais. Com a descoberta de novas minas, principalmente na América Latina durante a 

colonização, houve uma entrada muito grande de prata em circulação, desproporcionalmente 

ao ouro, o que gerou uma desvalorização notável no valor da prata. Visto à diferença 

desproporcional entre um e outro, os juristas se viram obrigados a descrever sobre o benefício 

                                                 
22

 Tradução livre. Texto original: 

ٌَ نَك يبئزب ِدسٍْى ،  نَك كبَذ إرا" ٔحبَل عهٛٓب انحُٕل ، ففٛٓب خًَسخُ دساَْى ، ٔنَٛس عهٛك شٌٙء ، حزَّٗ َٚكٕ

ٌَ دُٚبًسا ، ٔحبَل عهٛٓب انحُٕل : ففٛٓب َصُف دُٚبٍس ، فًب صاَد فجِحسبِة رنِك ، ٔنَٛس فٙ يبٍل َصكبحٌ ،  عششٔ

ِّ انحٕلُ   "حزَّٗ ٚحَٕل عهٛ
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e o malefício de se optar um ao invés de outro, e escolher dentre eles qual seria o melhor 

mineral a ser adorado para a comparação. 

No livro Al Mawsua‟ Al Fiqhiyah Al Muyassarah (Encliclopédia de Fiqh 

Simplificada), de Abdul Karim Kunandj, o ouro é preferido à prata, uma vez que o ouro teve a 

menor desvalorização em comparação à época da Revelação, sendo o valor mais próximo do 

que foi descrito pelo Profeta (SAWS) no Hadith mencionado anteriormente, além dos reflexos 

negativos que o uso da prata como base de comparação poderia trazer atualmente. Argumenta, 

ainda, que o uso da prata ao invés do ouro, por ser de valor mais baixo, faria com que mais 

pessoas doassem o Zakat, seria mais fácil alcançar o Nisab e aumentaria a arrecadação. Por 

outro lado, tornar-se contribuinte do Zakat poderia ser um peso para essas pessoas, que pelo 

ouro estariam isentas, mas pela prata seriam obrigadas a contribuir. O contribuinte do Zakat é 

impedido de ser beneficiado pelo mesmo, além de ter a obrigação de abater um cordeiro no 

dia de Eid al Adha e doar a carne para os necessitados, sendo igualmente impedido de receber 

desta carne. O Islam busca facilitar a vida dos muçulmanos, e não gerar uma sobrecarga de 

compromissos que os prejudique. Com a adoção do ouro ao invés da prata como base 

comparativa, menos indivíduos seriam obrigados a pagar o Zakat, e mais pessoas poderiam se 

beneficiar das doações advindas do Zakat e da distribuição de carne que é feita aos pobres no 

dia de Eid al Adha. Vale ainda lembrar que o ouro é a base comparativa mais utilizada 

atualmente. 

Fazendo a conversão, a cotação do ouro no dia 28/11/2017 é de R$133,96 a grama
23

. 

O Nisab será de R$11.359,80, pois esse é o valor de 84,8g de ouro. Se uma pessoa tiver esse 

valor guardado pelo período de um ano lunar, deverá retirar 2,5%, que será R$283,99, e este 

será o seu Zakat. Se, no mesmo dia, for utilizada a prata para o cálculo, levando em 

consideração que 1kg de prata está custando USD542,06
24

 e o dólar está R$3,20
25

, o Nisab 

seria de R$ 1.030,34 e o Zakat a ser retirado seria de R$25,75. 

O valor que excede ao Nisab na data da arrecadação é incorporado ao total no qual 

será retirado os 2,5%, mesmo que este excesso não esteja em sua posse por um ano lunar. Ou 

seja, se uma pessoa possui o total de R$50.000,00, tendo R$11.359,80 em sua posse pelo 

período de pelo menos um ano lunar, e tendo adquirido o restante em menos de um ano, será 

retirado desse inteiro o valor 2,5%, o que corresponde a R$1.250,00. 

                                                 
23

 Dados extraídos do sítio eletrônico <ouroedinheiro.com> 
24

 Dados extraídos do sítio eletrônico <ouroedinheiro.com> 
25

 Dados extraídos do sítio eletrônico <https://economia.uol.com.br/cotacoes/cambio/> 
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 O cálculo se repete para tudo o que tiver circulação como moeda, seja papel, valor em 

conta corrente, poupança. Apesar de serem títulos de crédito, notas promissórias não são 

incorporadas no calculo do Zakat até que sejam executadas, pois agem como uma dívida que, 

apesar da promessa de pagamento, não são consideradas dinheiro de fato. De acordo com 

Sayeedur Rahman
26

, o cheque que ainda não foi compensado não entrará no calculo do Zakat 

do depositário, e sim deverá ser calculado no Zakat daquele que emitiu o cheque, mas que 

ainda tem o valor em sua posse. Na escola Hanafi, o credor que tem uma dívida para receber 

deve calcular o Zakat inclusive sobre o valor que lhe é devido, antes mesmo que a dívida lhe 

seja paga, ou poderá retirar o Zakat desse valor assim que receber do devedor, calculando 

retroativamente o tempo em que o valor permaneceu na posse de outrem. Se o devedor 

insurgir em falência ou insolvência, o credor estará isento de pagar Zakat sobre a dívida, uma 

vez que possivelmente não irá recebe-la. 

 

2.4.2.  A colheita 

 

O Zakat sobre a colheita deve ser feito sobre gêneros alimentícios nos quais é possível 

o cultivo, a secagem e o armazenamento, tais como trigo, cevada, arroz, feijão, milho, grão de 

bico, tâmara, entre outros produtos da terra não perecíveis.  

São três as condições que tornam obrigatório o Zakat para produtos alimentícios 

extraídos da terra: 

- O gênero poder ser medido e armazenado, sem prejuízo à sua boa qualidade; 

- A quantidade do gênero alimentício alcançar o Nisab, que é de 618,8 kg de peso 

líquido do produto seco e sem cascas; 

- Que a pessoa seja a proprietária da produção no momento em que é obrigatório o 

pagamento do Zakat. 

O pagamento do Zakat é obrigatório quando o fruto ou o grão estiver pronto para ser 

colhido e a arrecadação deve ser feita assim que o produto amadurecer ou logo após o 

momento da colheita. A espera de um ano lunar não existe para o Zakat sobre a colheita. A 

                                                 
26

 Informação extraída do sítio eletrônico <http://daruliftabirmingham.co.uk/zakat-on-cheques/> 
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cada colheita que preencher as condições acima descritas deve ter sua parte destinada à 

doação obrigatória.  

O Zakat para os produtos agrícolas que foram irrigados sem esforço do produtor, por 

meio de chuvas, é de 10% da produção. Enquanto o Zakat para os produtos que necessitaram 

de esforço do produtor para irrigação, como, por exemplo, plantações irrigadas por canais 

e/ou água bombeada, é de 5% da produção. Se a produção é irrigada em partes do ano por 

meio de chuva e em outras épocas do ano depende de irrigação artificial, deverá ser calculada 

a quantidade de vezes que foram usadas cada uma das formas de irrigação, o valor que 

sobrevier ao outro determinará se a porcentagem a ser retirada será de 10 ou 5%. 

Não há Zakat para frutas, exceto para aquelas que podem ser secas e armazenadas, 

como a tâmara, uva (passa), damasco e figo. Os temperos e os condimentos não são 

tributados, uma vez que não utilizados com finalidade nutritiva na alimentação, e sim como 

meio de dar sabor aos alimentos. 

 

2.4.3.  O gado 

 

O Zakat do gado recai sobre animais de quatro subfamílias: camelídeos, bovinos, 

ovinos e caprinos. Para ser tributável, os animais tem de ter pastado em espaço aberto pelo 

menos o período de um ano, ou durante a maior parte de um ano. Para que se encaixe na 

cobrança de Zakat sobre o gado, a posse desses animais deverá ter como finalidade a 

produção de leite e/ou a reprodução. A pessoa que possui gado para a compra e venda de 

animais ou de carne deverá calcular o Zakat de acordo com os bens de comércio. 

Não há Zakat a ser cobrado sobre os animais que são alimentados com ração ou grãos, 

mesmo que eles tenham pastado, pois isto já acarreta um custo para o produtor. Também não 

há Zakat sobre os animais cuja função seja auxiliar no trabalho, por exemplo, o boi que é 

usado para arar a terra.  

Para visualizar tabela demonstrativa de como se dá a arrecadação de Zakat sobre gado, 

vide “Apêndice”. 

 É vedado o pagamento de Zakat sobre ovinos com a entrega bode, animal cego, 

velho, prenha ou que tenha cria ainda filhote, ou que seja valioso. 
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Qualquer criador de animal que deve pagar o Zakat, mas que não tem o animal 

indicado para o pagamento, deve dar o valor que custa, em média, o preço do animal indicado 

para a receita. O Zakat é arrecadado após ter passado um ano lunar do criador tendo a posse 

da quantidade mínima de animais que torna obrigatória a arrecadação do imposto, antes disso 

não é obrigatório. 

 

2.4.4.  As minas 

 

São condições que tornam obrigatório o Zakat sobre a extração mineral: 

- Que a quantidade extraída supere o Nisab do ouro (84,8g) e da prata (594g); 

- Que a extração tenha sido feita de forma contínua em uma única vez ou em diversas 

vezes, ininterruptas; 

- Que as terras das quais foram extraídos os minérios sejam de posse do minerador ou, 

não sendo propriedade sua, que tenha sido concedida a ele permissão para a extração do 

minério. 

O Zakat a ser retirado da extração mineral é de 2,5% da riqueza, imediatamente após 

esta ser refinada em metal. Não deve ser esperado nenhum período de tempo para que seja 

feita a sua arrecadação. Não há Zakat sobre outros minérios, apenas para o ouro e a prata. As 

pedras preciosas, cristais, ferro, chumbo não são passíveis de cobrança de Zakat. Porém, para 

as escolas Hanafi e Hanbali, o minério é considerado tesouro, e deve ser tributado como tal. 

Para essas duas últimas, a tributação será de 20%, conforme as normas demonstradas no item 

2.4.6. 

Sobre extração do petróleo também há divergência se deve ou não ser tributado e 

como deve ser tributado. A divergência ocorre por conta do seguinte versículo do Qur‟an: 

 

Ó fiéis, contribuí com o que de melhor tiverdes adquirido, assim como com 

o que vos temos feito brotar da terra, e não escolhais o pior para fazerdes 

caridade, sendo que vós não aceitaríeis para vós mesmos, a não ser com os 

olhos fechados. Sabei que Deus é, por Si, Opulento, Laudabilíssimo.
27

  

(Al Qur‟an, Suratul Baqara, Versículo 267) 
 

                                                 
27

 Tradução de http://islamhudaa.com/e-quran/language/portuguese/r-sura2.htm. Texto original: 

ب أَخْ ) ًَّ ِي َٔ ٍْ طَِّٛجَبدِ َيب َكَسْجزُْى  ٍَ آَيُُٕا أََْفِقُٕا ِي ٍَ اأْلَْسضِ َۖٚب أََُّٚٓب انَِّزٚ ُُّْ  َشْجَُب نَُكْى ِي ٕا اْنَخجَِٛث ِي ًُ ًَّ اَل رََٛ َٔ
ُضٕا ًِ ٌْ رُْغ نَْسزُْى ثِآِخِزِّٚ إِالَّ أَ َٔ  ٌَ فِقُٕ ُْ ٛذٌ  رُ ًِ ٌّٙ َح َ َغُِ ٌَّ هللاَّ ٕا أَ ًُ اْعهَ َٔ  ۚ ِّ  (فِٛ

http://islamhudaa.com/e-quran/language/portuguese/r-sura2.htm
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A maioria dos juristas aceitam que o petróleo não deve ser tributado, por não ser ouro 

nem prata, portanto, estaria isento (visão das escolas Maliki e Shafi‟i). As escolas Hanafi e 

Hanbali consideram o petróleo como tesouro, e assim expõe Ömer Faruk Sentürk: 

 

Em resumo, levando em consideração a situação atual, é possível destinar 

20% de Zakat em todos os tipos de minerais desenterrados. Tornou-se um 

tanto impossível excluir, do Zakat, esses minerais preciosos, especialmente o 

Petróleo, o qual a mera aquisição resulta em tão terríveis disputas mundiais
28

 

(SENTÜRK, 2008, P.32)  

 

Há, inclusive, o entendimento de que deve ser tributado pelo valor do ouro e da prata, 

porque o petróleo se equivaleria a eles, atualmente. 

 

2.4.5.  Os produtos comerciáveis 

 

São condições para ser obrigatório o Zakat sobre os produtos comerciáveis: 

- Que o(s) bem(ns) seja de sua posse e que sobre ele(s) tenha passado o lapso de um 

ano lunar; 

- Que seu valor alcance o Nisab do ouro ou da prata (conforme descrito no item 2.4.1); 

- Que a pessoa possua o objeto com a intenção de comercializá-lo. 

O valor arrecadado dos produtos comerciáveis é de 2,5%. Mesmo que não alcance o 

Nisab, o valor dos produtos comerciáveis, o dinheiro de caixa, reserva da empresa e demais 

bens utilizados no comércio deverão ser somados ao acúmulo de dinheiro, ouro ou prata 

individual da pessoa (que já foi anteriormente falado na arrecadação sobre o ouro e a prata, 

item 2.4.1). Se essa soma não alcançar o Nisab, será isento. Se a soma alcançar o Nisab, o 

Zakat será de 2,5% do valor total. 

Aquele que adquirir objeto com intenção de comercializá-lo, e depois decidir tê-lo 

para o seu uso pessoal, estará isento de pagar Zakat sobre o objeto. Se posteriormente ao uso 

ele decidir pô-lo de volta a venda, passará a contar novo prazo, ignorando o período anterior. 

Se o indivíduo usar de má-fé e fizer para evitar o pagamento do imposto, o Estado deverá agir 

sobre ele para que o Zakat seja pago. Enquanto o indivíduo que possui bem para uso próprio, 

                                                 
28

 Tradução livre. Texto original: “In brief, taking the current situation into perspective, it is quite possible to 

appropriate 20% zakat on all types of excavated minerals. It has become somewhat impossible to exclude, from 

zakat, these precious minerals, especially petroleum, for which the mere acquisition results in such stormy global 

disputes.” 
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e cogita vende-lo em momento em que precise do dinheiro, este estará isento do pagamento 

de Zakat sobre o bem. 

2.4.6.  O Tesouro 

 

A arrecadação do Zakat é de 20% quando uma pessoa encontra um tesouro que foi 

enterrado por não muçulmanos ou que esteja sob a terra desde períodos pré-islâmicos. O 

tesouro pertence ao proprietário das terras onde foi encontrado ou, se a terra não tiver dono, 

àquele que o encontrou. Sua arrecadação se dá imediatamente após a descoberta, não se 

espera o lapso de um ano sobre ele. Quanto a isso, não há divergência. Porém, as escolas de 

jurisprudência divergem quanto ao que poderia ser considerado tesouro e qual seria o Nisab 

sobre ele: 

MadhHab Hanafi – Tesouro é qualquer coisa que foi escondido pela criação (ser 

humano, animal ou ação do tempo) ou pelo Criador (Deus). É passível de cobrança de Zakat 

qualquer mineral que possa ser derretido pelo fogo, tal como ferro, cobre, ouro e prata. Pedras 

preciosas estariam isentas de tributação. Não há Nisab sobre o tesouro, qualquer quantidade 

encontrada deverá ser tributada; 

MadhHab Hanbali – Tesouro é tudo aquilo que pode ser extraído do solo e tem valor, 

inclusive as pedras preciosas, gás e petróleo. O Zakat passa a ser obrigatório a partir do 

momento em que o valor do mineral extraído alcança o Nisab do ouro (84,8g) e/ou da prata 

(594g). 

MadhHab Maliki e MadhHab Shafi‟i – Tesouro é qualquer objeto enterrado que pode 

ser retirado da terra sem grandes dificuldades e sem gastos. Do tesouro apenas o ouro e a 

prata são tributáveis, e o Nisab deles é o mesmo do ouro (84,8g) e/ou da prata (594g). 

O tesouro que é encontrado dentro de uma mesquita, no terreno em que ela ocupa, em 

local público ou estatal é de propriedade do Estado e não é distribuído Zakat de parte do seu 

valor. O tesouro que foi enterrado por muçulmano não é tributado, pois entende-se que já foi 

retirado Zakat dele em época anterior.  

Estas são as riquezas nas quais incide o Zakat. Afora elas, não haverá cobrança de 

Zakat. A pessoa poderá doar voluntariamente aos necessitados caso queira continuar a 

contribuir, mas o Estado não irá intervir mais na doação. O único momento em que poderá 

haver Zakat fora destas circunstâncias é na festa que ocorre no final do Ramadan, onde é 

recolhido o Zakatul Fitr, o que será apresentado no próximo capítulo. 
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2.5.  Zakatul Fitr 

 

O mês de Ramadan é um mês sagrado em que o jejum é obrigatório e a caridade deve 

ser praticada com mais assiduidade. Durante todo o mês o muçulmano se priva de comida, 

bebida e relações sexuais durante a parte do dia, desde o primeiro feixe de luz que surge no 

céu até o pôr do sol, e somente pode voltar a alimentar-se no período da noite. Essa é uma 

prática que obriga os muçulmanos a sentirem a sede e fome que os pobres sentem, a passar o 

dia em reflexão do quão importante é ser solidário ao próximo e buscar aproximar-se de Deus 

ajudando aqueles que necessitam. 

O fim do Ramadan é marcado com uma grande festa chamada Eid al Fitr. Neste dia as 

pessoas se reúnem nas mesquitas para uma oração no horário da manhã e é obrigatório que 

cada um doe o equivalente a 3 quilos do alimento não perecível mais popular no país até a 

hora da oração do Eid al Fitr.  

O Zakatul Fitr é obrigatório para todas as pessoas, devendo o chefe de família pagar 

pelos seus dependentes se eles não puderem fazê-lo por conta própria. Somente estará isento 

do Zakatul Fitr o indivíduo que não tiver condições de alimentar a si próprio ou a sua família. 

Dele poderão se beneficiar todos aqueles que não têm o suficiente para alimentar-se em curto 

prazo (questões de dias); ou aqueles que não têm como se manter em médio ou longo prazo 

(período de um ano). Essa doação pode ser feita diretamente aos pobres, sem arrecadação do 

Estado, ou o alimento pode ser entregue à mesquita ou outra entidade qualquer para que seja 

repassado aos necessitados. Apesar de a arrecadação do Zakatul Fitr ser preferencialmente 

dada de forma direta aos necessitados, o Zakat retirado do acúmulo de riquezas descrito nos 

itens anteriores tem arrecadação de competência estatal, conforme será descrito a seguir. 

 

2.6.  Competência para a arrecadação 

 

 A arrecadação do Zakat é responsabilidade da autoridade pública. Esta tem o dever de 

fazer valer os direitos dos fracos e dos pobres e garantir-lhes o que lhes é de direito. Por isso, 

aquele que se recusar a pagar o Zakat que lhe é obrigatório ou tentar impedir que o Zakat seja 

arrecadado pelo governo, poderá ser punido pelo Estado de acordo com a legislação do país. 

Não há sanção ou punição (em vida) prescrita para estes casos, portanto é livre o Estado para 

decidir qual medida deverá ser tomada. 
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 Desde a época do Profeta Muhammad (SAWS) que o Estado tem competência para a 

arrecadação e a distribuição do Zakat. Após a sua morte, os Califas que o sucederam foram 

eficazes em extinguir a sonegação e, segundo narra Sami Isbelle: 

 

[...] na época do califa Omar Ibn Abd Al Aziz, não havia nenhuma pessoa 

dentre os beneficiários legais para receber o Zakat, pois a pobreza havia 

desaparecido do império islâmico e as pessoas tinham o suficiente para 

satisfazer suas necessidades básicas. Assim, os bens recolhidos do Zakat 

eram depositados num fundo público ou na tesouraria do Zakat, para que 

fossem utilizados em benefício público, como a construção de escolas, 

hospitais, pontes, etc. Isso demonstra que se a lei do Zakat for corretamente 

aplicada, pode diminuir-se as necessidades dos cidadãos e enriquecer a 

tesouraria pública para que essa possa, com o excedente, aplicar em 

benefício público. Isto também demonstra que a existência do Zakat não 

pressupõe necessariamente a existência de uma classe desfavorecida para 

recebê-la.  

(ISBELLE, 2003, P. 214) 

 

 

Uma vez arrecadado o Zakat, o Estado deverá distribuí-lo o quanto antes àqueles que 

têm o direito de receber, os quais serão listados no capítulo 2.7. Os animais arrecadados no 

Zakat sobre os ruminantes deverão pastar em terras do Estado até que atinjam a idade de 

abate, para posteriormente ter sua carne distribuída. As riquezas recolhidas não deverão ser 

utilizadas para a manutenção da administração pública tampouco poderão ser empregadas 

para sanar dívidas do Estado ou investimentos do governo, mesmo que este se proponha a 

devolvê-las ao fundo do Zakat posteriormente. Porém, o Zakat poderá ser utilizado para 

custear as despesas de sua própria arrecadação, como, por exemplo, os salários dos agentes 

que efetuam a arrecadação e os custos com os armazéns. 

 A falta de um Estado ou instituição responsável pela arrecadação de Zakat não isenta 

o muçulmano do tributo. Para aqueles que vivem em países não muçulmanos, por exemplo, a 

responsabilidade é integralmente do indivíduo, que deverá calcular o tempo e valor da sua 

riqueza, retirar de suas economias e dar aos muçulmanos necessitados de sua região. Não 

havendo muçulmanos na região que se encaixem no perfil dos beneficiários, o Zakat deverá 

ser entregue para os pobres do local, mesmo que estes não sejam muçulmanos. A 

responsabilidade para com os necessitados excede a esfera da nação islâmica e se aplica 

também àqueles que o cerca e àqueles de quem ele tem ciência da necessidade, independente 

de qual seja a sua crença.  
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2.7.  Condições para o recebimento 

 

São oito os tipos de pessoas que poderão receber o Zakat: 

- A pessoa que não tem como se alimentar a curto prazo; 

- A pessoa que não tem o suficiente para se manter pelo prazo de um ano (médio e 

longo prazo); 

- Os não muçulmanos que precisam ter os seus corações harmonizados para se 

aproximarem do Islam ou os recém-convertidos que precisam se firmar melhor na Religião; 

- Os escravos, para que sejam libertados; 

- Os endividados; 

- Os agentes de arrecadação do Zakat; 

- As pessoas engajadas em lutas militares ou nos estudos e na divulgação do Islam, e 

cujos salários não foram definidos; 

- Os viajantes em necessidade de dinheiro, mesmo que tenham posses e renda em sua 

terra, mas não tenham meios de acessar essas riquezas para se sustentarem naquele momento. 

O Zakat não pode ser dado a um descrente que combate o Islam e/ou agride os 

muçulmanos. Também não pode ser dado aos parentes próximos, como pai, mãe, cônjuge ou 

irmãos. Mas se, dentre os beneficiários, houver algum parente, amigo ou pessoa próxima é 

aconselhável que prefira dar a ela. Quem doa o Zakat também é proibido de recebê-lo. 

 Sobre o assunto, Hammudah Abdalati diz: 

 

Para o caso de atribuição do Zakat, um muçulmano pobre e ao mesmo tempo 

enfermo ou inválido é preferível a um apto e capaz de ganhar alguma coisa. 

O contribuinte terá que pensar bem na escolha dos beneficiários que mais 

merecem o Zakat.  

(ABDALATI, 2008, P. 125) 

 

De acordo com Osman Nuri Topbaş: 

 

Outra norma importante é que o Zakat deve ser pago somente a indivíduos. 

Outros beneficiários de doações como: mesquitas, escolas, hospitais, 

etc...(sic) podem receber outro tipo de ajuda. Tampouco a comida oferecida 

aos pobres pode ser considerada Zakat, pois estes não podem possuí-la. O 

Qur‟an define claramente quem pode receber o Zakat. O pagamento deste 

faz com que o povo possa viver dignamente e evita que se dediquem à 

mendicância para a satisfação das necessidades básicas.  

(TOPBAȘ, 2012, P. 206) 

 

No artigo que trata sobre finanças islâmicas, Rodney Wilson diz: 
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Em países como a Arábia Saudita, a coleta de Zakat é encorajada, e os 

fundos são coletados por um ministério especial que usa a receita para fins 

sociais. O Zakat tem sido administrado separadamente das receitas de outros 

impostos e não pode ser usado para gastos gerais do governo, mesmo em 

projetos de desenvolvimento
29

.(WILSON, 2003, p.242) 

                                                 
29

 Tradução livre. Texto original: (ver próxima página) 

“In countries such as Saudi Arabia Zakat collection is encouraged, and the funds are collected by a special 

ministry which uses the revenue for social purposes. Zakat has to be administered separately from other tax 

revenue and cannot be used for general government spending, even on development projects” 
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3.  CONCLUSÃO 

 

Durante séculos os Estados se utilizam dos impostos para o atendimento das 

necessidades públicas, muitas das vezes impondo tributações que prejudica a população, em 

especial os menos favorecidos economicamente. O retorno desses impostos através da 

melhoria de vida nem sempre ocorre, até porque muitos dos gastos públicos são 

administrativos e não refletem diretamente naqueles que contribuem. Por conta dessa falta de 

retorno evidente do dinheiro investido, torna-se constante os casos de insatisfação pública 

com o governo. Vê-se atualmente no Brasil uma resistência muito grande ao pagamento de 

tributos; indivíduos que, mesmo sem ter necessidade, sonegam tudo que podem por 

considerar que a administração pública não faz o uso devido dos impostos arrecadados. Em 

um cenário de crise como o que passamos atualmente, um senso comum de que sonegar 

beneficia o indivíduo e não piora consideravelmente a situação econômica do país é altamente 

prejudicial à receita e gera um efeito catastrófico com o tempo. 

A implementação de um imposto que afeta somente as classes mais ricas da sociedade 

e que beneficia diretamente as massas causaria um grande impacto positivo na avaliação 

pública sobre o governo, diminuindo a instabilidade política que enfrentamos, além de mudar 

a concepção da população a respeito dos impostos. A ilusão de que o pobre deve sonegar para 

que o rico pague por ele já perderia o sentido, pois já estariam recebendo ajuda advinda 

daqueles que possuem melhor condição financeira. O que conhecemos hoje de imposto é algo 

que envolve apenas administração pública e indivíduos, de uma forma fria e impessoal. A 

proposta do Zakat traz consigo o amparo financeiro entre indivíduos, em que o Estado 

intervém apenas para garantir que os contribuintes do Zakat não faltem com a sua obrigação e 

para facilitar que seja feita uma boa distribuição aos necessitados, atuando apenas como mero 

intermediário. De certa forma, esta é a verdadeira função do Estado para com seus cidadãos: 

garantir a dignidade dos indivíduos e a boa interação entre eles.  

O Zakat dentro do Islam é algo restrito apenas aos muçulmanos, mas o conceito do 

imposto é válido para qualquer sociedade, que poderá aplica-lo mudando apenas poucas 

regras. Sobre ele já há uma robusta jurisprudência e muitos são os exemplos práticos de sua 

aplicação nos países muçulmanos, sempre com impactos positivos. A implementação do 

Zakat não gera gastos para o Estado, pois os gastos da sua arrecadação e armazenamento dos 

bens arrecadados são pagos com a própria receita adquirida pelo imposto, e, além de 

favorecer as classes mais baixas da sociedade, ainda há a possibilidade de que sobre do valor 
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arrecadado do Zakat, e esta receita restante poderá ser usada para a implementação de 

políticas sociais que beneficiem os mais pobres (evitando que tais gastos sejam retirados da 

receita pública comum).  

Sendo assim, a proposta do Zakat vem como um fio de esperança para uma sociedade 

que vive soterrada de impostos que mais geram desgosto e insatisfação pública do que 

harmonizam a população com o poder público e os indivíduos entre si. Esta é a prova de que é 

possível a existência de um tributo que fomenta a gentileza e a preocupação com o próximo, 

aumenta a solidariedade e ameniza o sofrimento dos necessitados. 
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APÊNDICE 

 

Arrecadação de Zakat sobre o gado: 

 

1) Camelídeos: 

Quantidade de camelos  Valor do Zakat que deverá ser arrecadado 

1-4 Camelos Isento 

5-9 Camelos 1 ovelha 

10-14 Camelos 2 ovelhas 

15-19 Camelos 3 ovelhas 

20-24 Camelos 4 ovelhas 

25-35 Camelos 1camela de 1 ano de idade 

36-45 Camelos 1 camela de 2 anos de idade 

46-60 Camelos 1 camela de 3 anos de idade 

61-75 Camelos 1 camela de 4 anos de idade 

76-90 Camelos 2 camelas de 2 anos de idade 

91-120 Camelos 2 camelas de 3 anos de idade 

A partir de 120 Camelos 1 camela de 2 anos para cada 40 cabeças 

1 camela de 3 anos para cada 50 cabeças 

 

2) Bovinos: 

Quantidade de bois/vacas Valor do Zakat que deverá ser 

arrecadado 

1-29 animais Isento 

30-39 animais 1 animal da mesma subfamília que 

tenha 1 ano completo 
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40-59 animais 1 animal da mesma subfamília que 

tenha 2 anos completos 

A partir de 59 animais 1 animal da mesma subfamília que 

tenha 1 ano para cada 30 cabeças 

1 animal da mesma subfamília que 

tenha 2 anos para cada 40 cabeças 

 

3) Caprinos e ovinos: 

Quantidade de cabras/ovelhas Valor do Zakat que deverá ser 

arrecadado 

1-39 cabras/ovelhas Isento 

40-120 cabras/ovelhas 1 cabrito de 6 meses completos ou  

1 carneiro de 1 ano completo 

121-200 cabras/ovelhas 2 cabritos de 6 meses completos ou 

2 carneiros de 1 ano completo 

201-399 cabras/ovelhas 3 cabritos de 6 meses completos ou  

3 carneiros de 1 ano completo 

A partir de 399 cabras/ovelhas 1 ovelha para cada 100 cabeças 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS EM ÁRABE 

 

Allah                   Deus 

 

Al Qur‟an            Livro Sagrado que foi revelado por Deus ao Profeta Muhammad (SAWS) 

 

As-Sunnah          Conjunto de atos, ditos do Profeta Muhammad (SAWS), ou relatos sobre ele 

 

Fatwa                  Parecer dado por um sábio a respeito de matéria ligada à pratica do Islam 

 

Fiqh                     Jurisprudência Islâmica 

 

Hadith                 Narrativa de dito e/ou ato do Profeta Muhammad (SAWS) 

 

Hafiz                   Aquele que tem todo o Qur‟an memorizado, significa “guardião” 

 

Islam                   Religião dos muçulmanos, o termo significa “submissão (a Deus)” 

 

MadhHab            Escola de Jurisprudência islâmica 

 

Nisab                   O mínimo de riqueza que torna o Zakat obrigatório 

 

Shari‟ah              Direito Islâmico 
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