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ECEBIDO POR AS

SERVIÇO PUBLICOEÍJISÉL' 3 <==» E

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

_

-

Ofício no 146/80-SCDP/SR/RJ ma 04.03.80

po Chefe do Serviço de Censura de Diversões Públicas

Endereço Av.Rodrigues Alves no 1/3o

Ao Diretor da Divisão de Censura de Diversões Públicas

Assunto: Encaminha letra musical
Ref. Prot. 3280/80-S0CDP/SR/RI

Senhor Diretor

Encaminho a V.38 a letra musical "MULE-

QUE SACANABÁG autoria de MU e RITA LEE, vetada por este

SCODP/SR/RJ, sob no 68.895, esclarecendo que os referidos au

tores solicitam reexame. Anexo a respectiva gravação.

tercidtamente

%%”
CARLOS LUCIO MENEZES

Chefe do SCDP/SR/RJ

 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Áwyéê/Ó. 3
< DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Z, DiMISÃO DE CENSURA DE DIVERSOES PÚBLICAS

PARECER No «É; / (O 2

TitULO: "_ _MULEQUE SACANA "

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA: Pela liberação

autores: Mu e Rita Lee
  

A letra musical em exame descreve o

comportamento típico de um malandro carioca, oportu

nista, inconsequente e "boa-vida" que se vangloria

de suas proezas sexuais,

A composição retrata uma visão des-

contraída e irreverente da vida, própria de certo '

meio jovem liberado e sem compromissos.

Em que pese a malícia que envolve '

os versos , prevalece em toda a canção um tom de hu

mor e irreverência incapaz de ferir o decoro públi-

CO, Julgamos viável a liberação da letra sem quais-

quer restriçães.

Brasília, 10 de maiço de 1980,

Domingos S, Ferreira

matrícula : 2,416,940
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Warner/Elektra /Atlantic ndocer,
TEL.: 286-3332 (PABX)

Ilmo Sr. Diretor do Serviço de Censura de Diversões Públicas da S.R. do D.P.F

no Rio de Janeiro

WEA Discos Ltda., com sede â Rua Itaipava no 44, Jardim Botânico, Rio de Janeiro,

CGC. no 42.470.112/0001-56, inscrito no Serviço de Censura de Diversões Públicas

da S.R. do D.P.F., no Rio de Janeiro sob no 273, tendo sido vetada por V.Sa. a

liberação da obra musical intitulada 'Muluque Sacana", de autoria de Mu e Rita d'

Lee, letra em anexo, vem recorrer desta decisãoao Sr. Diretor do Serv1ço de Cen-

_ sura de Diversões Públicas da SR do D.P.F. no Distrito Federal, requerendo desde

já o reexame da referida obra musical.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1980

Nestes Termos

P. Deferimento

Páulo Rosa Jr. f

_ / 535.890.507/30 (CPF) _ pp 02
P éílfíí'íâ E. 14053 (OAB) -= EP 1 3670/68

EAA

9 E aselektra
 

uma empresa do Grupo "Warner Communicationsº
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Warner/Elektra /Atlantic o44hal
TEL.: 286-3332 (PABX)

Ilmo Sr. Diretor do Serviço de Censura de Diversões Públicas da S.R. do D.P.F

no Rio de Janeiro

WEA Discos Ltda., com sede â Rua Itaipava no 44, Jardim Botânico, Rio de Janeiro,

CGC. no 42.470.112/0001-56, inscrito no Serviço de Censura de Diversões Públicas

da S.R. do D.P.F., no Rio de Janeiro sob no 273, tendo sido vetada por V.Sa. a

liberação da obra musical intitulada "Muluque Sacana", de autoria de Mu e Rita /

Lee, letra em anexo, vem recorrer desta decisão ao Sr. Diretor do Serviço de Cen-

sura de Diversões Públicas da SR do D.P.F. no Distrito Federal, requerendo desde

já o reexame da referida obra musical.

_ Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1980

Nestes Termos

P. Deferimento

Huíla? &ÓÉÚ/LMA % (ªÃ/70

”(guie Rosa Jr. %

CPM) _ 3979 Vª'OQª/g//íª EP/
E. 14053 (OAB) Ro . (Fo

  
uma empresa do Grupo "Warner Communications" º
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Warner/Elektra /Atlantic Utiaaa.
TEL.: 286-3332 (PABX)

Ilmo Sr. Diretor do Serviço de Censura de Diversões Públicas da S.R. do D.P.F

no Rio de Janeiro

WEA Discos Ltda., com sede â Rua Itaipava no 44, Jardim Botânico, Rio de Janeiro,

CGC. no 42.470.112/0001-56, inscrito no Serviço de Censura de Diversões Públicas

da S.R. do D.P.F., no Rio de Janeiro sob no 273, tendo sido vetada por V.Sa. a

liberação da obra musical intitulada "Muluque Sacana", de autoria de Mu e Rita /

Lee, letra em anexo, vem recorrer desta decisão ao Sr. Diretor do Serviço de Cen-

sura de Diversões Públicas da SR do D.P.F. no Distrito Federal, requerendo desde

já o reexame da referida obra musical.

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 1980

Nestes Termos

P. Deferimento

Mín Olhavaha Ca (:d/00
aulo Rosa Jr. o [7/1—

| 535.890.507/30 (CPF) . 373/2509 4

E. 14053 (OAB) 36 ol 0 6 ; EP

90 eeiektra ATLANTIC

 
 

uma empresa do Grupo "Wamer Communications" º

 

 



MULEQUE SACANA

Mu e Rita Lee

Não levo fama sem deitar na cama

Desde criança pego pra capar

Mamãe dizia:

Muleque sacana você é pequenininho

Mas já sabe transar

Cresci no meio de uma vida dura %:g É a

Meu pai não tinha grana pra me dar --" 9! 220004 240/2267

Mas através de um garotão da rua ds 4/2 A h»

-

"

g

h

Descolei uma viúva pra me sustentar /=/ 233 A 4 /, L

PMP.doDedomo22 495/40
6

e..Eu sou meio beija-flor "lá/”Á, ado dia 41 3
LJ

Bom de bico e- LagaAfa 4904/19 PGP.

Bico de amor
A AP20229

92

Já estudei em colégio de padre 1

Fui reprovado em educação Lúcio Menezes

Fugi de casa e por um milagre Chale dªss/vªº;;ªlçmm

conquistei a professora de religião

Tomara que caia o tomara-que-caia
Prefiro mesmo é o topless
Eu sempre fui um malandro de praia
E se bobear ainda traço o Bottonless
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Warner/Elektra /Atlantic .-;

,

pe co;ªrªrª“44x
LIA N R1 L.: 286-3332 (PABX)

 

Ilma Sr. Presidente do Conselho Superior de Censura, Dr. Nogueira

Da, lafaia .
% 449 Poaa

WEA DISCOS LTDA., com sede na cidade do Rio de Janeiro na Rua Itaipava no 44,

ven requerer a V.Sa., em grau de recurso, na forma do art. 17 da Lei 5.536/68,
o reexare da obra musical intitulada "MUILEQUE SACANA", de autoria de Mu e Rita
Tee (Tetra em anexo) pelos motivos que passa a expor:

 
A obra musical em apreço, foi vetada em la. instancia pelo Sr. Chefe do Servi-
ço de Censura de Diversões Públicas no estado do Rio de Janeiro, com fundamen-
to nos arts. 41 alineas "a" e "f" e 77 do Dec. no 20493 de 24 de janeiro de
1946. Tão logo tomou ciencia desta decisão, a requerente recorreu ao Diretor
Geral do Serviço de Censura em Brasília, que manteve a decisão de la. instancia,
acrescentando em seu parecer, que mantinha o veto em virtude de ser a palavra
"Sacana" considerada de baixo calão em determinadas regiões brasileiras, segundo
a Requerente foi informada verbalmente por funcionários do Serviço de Censura.

Entende a Requerente preliminarmente, que o Dec. 20493/46 que aprova o Regula-
mento do Serviço de Censura e ém cujo texto estão incluídos os dispositivos le-
gais invocados na decisão de la. instancia, encontra-se em desuso, em decorren-
cia da promulgação posterior ao referido decreto de ampla legislação sobre cen-
sura.

* * */ va a

$ E a
ue

elektra    
uma empresa do Grupo "Warner Communications"º
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Warner/Elektra /Atlantic Ad..CtP.2245a
TEL.: 286-3332 (PABX)

dasa

Quanto ao mérito entende a Requerente que é inadmissível que a obra musical em
questão, seja considerada como "ofensa ao decoro público" ou "ofensa às coleti
vidades ou às religiões" (art. 41 alíneas a e f do Dec. 20493/46) , tão somente
porque o autor utiliza a palavra "Sacana" e menciona no texto da obra a frase:
"conquisteia professora de religião".

* T I -

Quanto a considerar a palavra "Sacana", como de baixo calão, da mesma forma não
pode concordar a Requerente. Mais que frequentemente esta palavra têm sido uti-
lizada de maneira normal pela imprensa falada, escrita e televisionada, e o
que é mais flagrante, pelo povo, em sua linguagem cologuial, sem causar de forma
alguma escândalo ou ofensa ao decôro público.

Pelas razões acima, espera a Requerente seja o presente recurso acolhido por
esse Conselho, liberada a obra musical "Muleque Sacana" para reprodução fonográ-
fica e divulgação ao público, como medida de inteira justiça.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 1980

 

&0 A9elektra 
umaempresa do Grupo "Warner Communications"º

 

 



MULEQUE SACANA

Mu e Rita Lee

Não levo fama sem deitar na cama

Desde criança pego pra capar

Mamae dizia:

Muleque sacana você é pequenininho

Mas já sabe transar

Cresci no meio de uma vida dura

Meu pai não tinha granapra ne dar

Mas através de um garotão da rua

Descolei uma viúva pra me sustentar

Eu sou meio beija-flor

Bom de bico

Bico de amor

Já estudei em colégio de padre

Fui reprovado em educação

Fugi de casa e por um milagre

conquistei a professora de religião

Tomara que cala o tomara-que-caia

Prefiro mesmo é o topless

Eu sempre fui um malandro de praia

E se bobear ainda traço o Bottonless
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MULEQUE SACANA

Mu e Rita Lee

Não levo fama sem deitar na cama

Desde criança pego pra capar

Mamae dizia:

Muleque sacana você é pequenininho

Mas já sabe transar

C1e5c1 no meio de uma vida dura %:ª É A

Meu pai nao tinha granapra me dar 4/50/2703

Mas através de um garotão da rua « ,? AD, » r

Descolei uma viuva pra me sustentar /'/ 7283 /4

nª;j/MAZ/h*/o.$?!?/fl

20422Eu sou meio beija-flor -- â/,U/w7ó/Ád/Ó 4 º

Bom de bico

Bico de amor
- h42gp4 -4/Aa MMM/ª LDA.

 A£o2 22

Já estudei em colégio de padre

Fui reprovado em educação i

Fugi de casa e por um milagre Chefeido de np
g p 1 DFF/SR/ÉT

conquistei a professora de religião F

Tomara que caia o tomara-que-caia

Prefiro mesmo é o topless

Eu sempre fui um malandro de praia

E se bobear ainda traço o Bottonless
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL TO POR

Ofício 58/80-Csc Em 21 de julho de 1980

Do Presidente do Conselho Superior de Censura

Endereço Ministério da Justiça - 3o andar - Brasília - DF

Ao Sr. Diretor da DCDP do DPF

Assunto Devolução de Processo

Senhor Diretor

Em anexo, tenho o prazer de enviar o incluso pro-
cesso referente â música "Muleque Sacana", de Mu e Rita Lee, de
vidamente acompanhado do parecer do relator, e cópia da Decisão
no 15/80, assim como o recurso apresentado ao Sr. Ministro da
Justiça e respectivo despacho, publicado no Diário Oficial desta
data.

Aproveito o ensejo para reiterar a expressão de
minha estima, consideração e apreço.

lea puco>>-OCTACIANO NOGUE
Presidente
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DESPACHO DO MINISTROEm IF; ãe julho de 1980

tal sei
PROCESSOS DCDP/001653 e DCDP/002343

0 Ministro da Justiça exarou o seguinte despacho:
fz e+ 5fas A Z 2 - a. #13 fo:

Acolho o réêursc, nos termos do art. lei no 5.536,

de 21 de novembro de 1968, para o fim àe iv música obje-

to dos processos DCDP/001653 e DCDP/002343 em apresentações em

recinto fechado, mantendo a interdição pare difusão em rádio €

televisao, de acorão com o que prescreve o art. 77 ão Decreto

no 20.493, de 24 õeyjaneíro Ge 1946.

 
 
 

  
 comarare7n2a

INSTITUTO -RIO BRANCO

Gabinete do Diretor

% No expediente que lhe foi

r do Instituto Rio

Regulamento do

no Exame Vestib

Antonio

Anuar Nahes

Aparecida Carmem Tescarolo

Cecilia Meira Penne

César de Paiva Leite Filho

Claudio José de Campos

Edocarã Antonio Casciano

Elians Zugaib

Fernando José Marroni de

Kiomar

Carlos Parkinson de

Luiz de Barros Per

Joaquim de Freitas

Jorae José

José Carlos da Fonseca Júnior

José Luiz Machado e Costa

Julio Boaventur

Júlio Victor

Liciz Soares

Lineu Pupo de Paula
|
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DESPACHO DO MINISTRO

Em 18 és julho de 1980
- p f. 2 | L47 921

""processoDCDP/001653 e DCDP/002343

OPiu-astro a: JUStlÇa exarou o ªeculntecesnncno.

Acolho o recurso, nos termos 6o art.

Ge 21 de novembro de 196E, para o fim «ãe

to dos processos DCDP/001653 e DCDP/002343 er

recinto fechado, mantenão & interdição pare dif

 televisaç, de acorão com o que prescreve o art. Decreto

no 20.493, de 24 Ge janeiro de 1946.

IBRAHIM ABI-ACKEL

    
  

is"ºrªis aas

e eraeleeeemr r - - e e -m

Tini
elacóe   

INSTITUTO -RIO BRANCO
Gabinete do Diretor

& No expediente que lhe fci submetião pelo Di
retor ão Instituto Rio Branco, .nos termos «inté ão Artigo 7o

ão Requlamento o referião Instituto, relativo

critos no Exame Vestibular ao Curso de Prepara

Diplomata, e Ministro e Estado .

lho de 198€, pelo qual estão h2h reslizar as provas

vestibulares finai na forma do € 59 ão Artigo 79 "ão

to do Institut : seguintes candidatos:

Anáréiea Cristina Riqueira Bueno

Antonio José Ferreira Simões

"Anuar Rahes +-

Aparecida Carmem Tescarolo

Cecilia Meira Penne

Cesar de Paíva Leite Filho

Clavdio José de Campos

Edcarê 'Antonio Casciano

Elians Evcaib

Fernando Sosê Marroni áe "Abrer

Kiomar

Carlos Parkinson de Castro

luiz fe Barros Ferreira Pinto

Joaguim de Freitas

Jorae José Frantz Ramos

José Carlos da Fonseca Júnior

José Luiz Machado e Costa

Julio Bosventura Santos Matos

Júlio Vicror so Espirito Santo

Liciz Soares de Suze

Lineu Pupo «Ge Par

 



DO 41 o cf IC

-. A WStcwl/WLULCQOÉ
SACA/10 '

SEÇÃO 1 14493

DESPACHO DO MINISTRO
Em 16 ãe julho ée 1980
"processoDCÚP/001653 e DCDP/002343

Justiça exarou o seguint, 11% n315
Acolho o recurso, nos termos éo art. 16 da lei

Ge 2] Ge novembro de 196, para o fim ãe liberar & m
processos DCDP/001653 e DCDP/002343 er

mantenão = interdição di
 ac, e acorão com o que prescreve o art.

e2 , de 24 de janeiro de 1946.
IBRAHIM ABI-ACKEL

    

   
NSTITUTO -RIO BRANCO

Gabinete do Diretor
& No expediente aue lhe foi submetido belo Di

retor àdo Institute Rio Branco, .nos termos do, £

Go Regulamento do rejerião Instituto, relativo

Critos no Exeme Vestibular ao Curso de Preparação E

Diplomata, e Ministro de Estado exarou despacho, em 16 jo-

lho de 198C, pelo gua) estão hahilitados a reezlizar as provas

vestibulares finais, na forma do 6 59 do Artigo 79 «do - Reouissren

to do Instiiutc, cc seguintes candicatos:

Bnáreis Cristins Kiqueira Bueno dos Santos

Antonio José ferreira Simões

"Anuar Rahes tm

Aparecida Carmem Tescarolo

Meira Penne

César ãe Paive Leite Filho

Clavdio José de Campos

Eúcaré Antonio Cascieano

lians

ernanão José 'Merroni de

1007 Kipmar

João Carlos Parkinson de Castro

Joao Luiz Ge Barros Ferreira Pinto

Joaquim de Freitas

Jorae José Frantz Ramos

Jose Carlos às Fonseca Júnior

Jose Luiz Machado e Costa

Julio Bosventura Santos Matos

Júlio Victor 8o Espírito Sante

"Liciz Soares de Sruze

Lineu Pupo e Pau
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DESPACHO DO MINISTRO
Em 1% julho de 1980

inistro áa Justiça exarou o seouinte despacho:
000 FT Lo em i r c . lag f

"Rcolho "o réÉursc, nos termos áo art. 16 da 1ei no 5.536,

novembro de 196E, para o fim "ãe liberar

rocesses DCDP/001653 e DCDP/002343 er

mantenão & interdição para di

 televisac, à corão com o que prescreve o art.

n& 20.493, de 24 e janeiro de 1946.

IBRAHIM ABI-ACKEL

 
 
 

 
  

INSTITUTO BRANCO

Gabinete do Diretor

- No expediente gue lhe foi submetido belo Di

retor do Instituto Kio Branco, .nos

ão Regulamento €o referião 1 i ti candi&atos im

Critos no Exame Vestibriar e! 2 a E Carreire je

Diplomata, e Ministro de Estado exarou úespachc, em l6 de  iv-

lho de 198C, pelo qual estão hahilitados a reslizar as provas

vestibulares finais, na forma do € 59 ão Artigo 79 (do -Recuisren

to do Institute, os secuintes candidatos:

Riqueira Bueno dos Santos

Simões

"Anuar Rahes -

Avarecids Carmem Tescarolo

Ceciliz Meira Pennz

Cesar ãe Paiva Leite 'Pilho

Claváio José de Campos

Antonio Cesciano

Elianz

Fernando Jose 'Merroni de Abrer

igor Kipmar

João Carlos Parkinson de Castro

João Luiz áe Barros Perreira Pinto

Joaguim áe

Jorae José

Jose C2rios ó Fonseca Júnior

Jose Luiz Machado e Costz

Julio Boaventura Santos Matos

Júlio Victer do Espírito Sante

Licis Soares de

Lineu Pupo «ãe Pau

 


