84136 - Seu pai lhe deu ações em um banco baseado em riba. O que se
deve fazer com elas?
Pergunta

Meu pai me deu 50 ações do Banco de Riad. Eu sei que este banco é um dos baseados em riba.
Meu pai era um dos acionistas, e ele as colocou em meu nome desde que eu era criança. Agora
que cresci ele as deu para mim. O que devo fazer com essas ações? Será que eu posso vende-las
e investir o dinheiro em ações em empresas “limpas”, e beneﬁciar-me de qualquer dinheiro
oriundo desta mudaarabah, ou devo dá-las em caridade?

Resposta detalhada

Todos os louvores são para Allah.
Não é permitido comprar ações de bancos fundamentados em riba. Quem quer que tenha feito tal
coisa deve arrepender-se a Allah, Exaltado seja, pegar seu capital e, então, livrar-se do dinheiro
remanescente gastando-o em interesses públicos dos muçulmanos ou em causas ﬁlantrópicas.
Pela razão dessas ações serem haraam, o princípio básico é que não é permitido que você as
venda a ninguém. Ao invés disso, a única maneira de livrar-se delas é devolvê-las ao banco. Se
isto não for possível, você pode vende-las e tirar o capital que foi inicialmente investido, daí livrarse do resto, das maneiras expostas acima.
Perguntaram aos sábios do Comitê Permanente de Ifta’: “Tenho ações em uma companhia e ela
faliu há 25 anos. Havia alguns administradores encarregados, que usaram os fundos
remanescentes para comprar ações do Banco de Riad, 25 anos atrás, ao custo de 1.000 riais por
uma única ação. Agora o preço de uma única ação é de 30.000. Eu preciso desse dinheiro, será
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que é permitido que eu receba o preço atual da ação? Por favor, note que a compra de ações
neste banco foi feita sem o nosso conhecimento durante todo esse tempo.”
Eles responderam: “Pegue a quantia cheia, o capital e juros, daí ﬁque com o capital porque este te
pertence, e dê os juros em caridade, porque são riba. Allah te fará autossuﬁciente pela Sua graça
e te compensará com algo melhor que isso, e Ele te ajudará a suprir suas necessidades. Quem
temer Allah – Ele lhe fará uma saída e o proverá de onde menos espera, e quem quer que deposite
sua conﬁança em Allah, Ele o bastará.
E Allah é a fonte de força. Que Ele envie bênçãos e paz ao Profeta Muhammad e à sua família e
companheiros. Fim de citação.
‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baaz, ‘Abd ar-Razzaaq ‘Aﬁﬁ, ‘Abdullah ibn Ghadyaan, ‘Abdullah ibn
Qa‘ud.
Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah (13/506).
Também lhes perguntaram (13/508): “Qual é o parecer sobre a compra de ações em empresas e
bancos? É permitido a quem tem ações em uma empresa ou banco vende-las a uma empresa que
lide com a compra e venda de ações, quando é possível vendê-las por mais do que o valor de
compra? Qual é o parecer sobre os juros que o acionista recebe todos os anos sobre o valor de
suas ações?”
Eles responderam: “comprar ações em bancos e empresas que lidem com riba não é permitido. Se
o acionista quiser livrar-se de suas ações baseadas em riba, ele poderá vendê-las pelo valor de
mercado atual e, em seguida, tomar apenas seu capital inicial; o resto deve ser gasto em causas
de caridade. Não é permitido que ele pegue nada dos juros de suas ações ou seus lucros baseados
em riba. Mas, se as ações estiverem em uma empresa que não lide com riba, então quaisquer
lucros sobre elas são permitidos.” Fim de citação.
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Não se arrependa da perda deste recurso, porque é dinheiro haraam em que não há nada de bom
para você, e há a esperança de que Allah o compensará com algo melhor, como foi narrado em
um relato sólido do Profeta (que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele), o qual diz que,
quem quer que desista de algo por causa de Allah, Ele o compensará com algo melhor.
Que Allah ajude-nos a fazer o que Ele ama e aquilo com que está satisfeito.
E Allah sabe melhor.
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