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ANEXO A

Legislação que criminaliza  
a prática de capoeira

Dos vadios e capoeiras

Art.399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer 
mister em que ganhe a vida, não possuindo meio de subsistência 
e domicilio certo em que habite; prover à subsistência por meio 
de ocupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva da 
moral e dos bons costumes:

Pena – de prizão cellular por quinze a trinta dias.
§ 1. Pela mesma sentença que condemnar o infractor como 

vadio, ou vagabundo, será elle obrigado a assignar termo de to-
mar occupação dentro de quinze dias, contados do cumprimento 
da pena.

§ 2. Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabeleci-
mentos disciplinares industriaes, onde poderão ser conservados 
até a idade de 21 annos.

Art.400. Si o termo for quebrado, o que importará reinci-
dência, o infractor será recolhido, por um a três annos, a colonia-
es penaes, que se fundarem em ilhas marítimas, ou nas fronteiras 
do território nacional, podendo para esse fim ser aproveitados os 
presídios militares existentes.
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Paragrapho único. Si o infractor for estrangeiro será 
deportado.

Art. 401. A pena imposta aos infractores, a que se referem os 
artigos precedentes, ficará extincta si o condemnado provar su-
perveniente acquisição de renda bastante para a sua subsistência; 
e suspensa, si apresentar fiador idôneo que por elle se obrigue.

Paragrapho único. A sentença que, a requerimento do fia-
dor, julgar quebrada a fiança, tornará effectiva a condemnação 
suspensa por virtude della.

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agili-
dade e destreza corporal conhecido pela denominação capoeiragem; 
andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produ-
zir uma lesão corporal, provocando tumulto ou desordens, amea-
çando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal;

Pena – de prisão cellular por dois a seis mezes.
Paragrapho único. É considerada circumstancia aggravante 

pertencer o capoeira a alguma banda ou malta.
Aos chefes ou cabeças, se imporá a pena em dobro.
Art. 403. No caso de reincidência será applicada ao capoeira, 

no gráo máximo, a pena do art. 400.
Paragrapho único. Si for estrangeiro, será deportado depois 

de cumprida a pena.
Art. 404. Si nesses exercícios de capoeiragem perpetrar ho-

micídio, praticar alguma lesão corporal, ultrajar o pudor público 
e particular, perturbar a ordem, a tranqüilidade ou segurança pú-
blica, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente 
nas penas cumpridas para taes crimes. 

Extraído do Código Penal da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil (Decreto nº 847 de 11/10/1890).




