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Resumo 

O presente trabalho é uma análise do enquadramento dado pela mídia regional 

de Mato Grosso às denúncias e a prisão de um criminoso notório e “famoso”: o então 

chefe do crime organizado no estado, João Arcanjo Ribeiro. Como procedimentos 

metodológicos selecionamos uma série de matérias do jornal Folha do Estado de 

propriedade do empresário Sávio Brandão, assassinado a comando de Arcanjo, que 

configuram, em seu conjunto, uma narrativa desse personagem do “mundo da 

criminalidade”. A partir do conceito operador de enquadramento, buscamos a apreensão 

dos valores e sentidos construídos pela mídia, o modo como o Jornalismo enquadra em 

seu cotidiano as informações relacionadas às figuras notórias e famosas de uma forma 

geral, na apreensão desse estudo de caso.  
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Introdução 

Na sociedade da transparência, a liberdade de imprensa aparece como um direito 

de suma importância para o conhecimento de fatos de interesse público, ao modo que 

estabeleça um ambiente sem censura e medo. Os veículos também são utilizados como 

defesa à possíveis arbitrariedades cometidas pelos poderes, como meio de expor 

                                                           
1Trabalho apresentado no GP Jornalismo, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Bruna Regina Maciel Ribeiro. Estudantes do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 

6° Semestre da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). E-mail: brunamaciel81@gmail.com 
3 Tainara Léia Griesang. Estudantes do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 6° 
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4 Professor Adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Mato Grosso 

(UFMT) e orientador do trabalho. Email: ppo@terra.com 
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opiniões e ideologias que possam se manifestar e contrapor, trabalhando na formação de 

opinião pública. Deste modo, o papel do jornalista consiste em informar a sociedade 

sobre os fatos de interesse público, contando histórias sobre os acontecimentos e os 

tornando comuns e “transparentes” nos discursos do poder. 

Nossa pesquisa tem como foco a análise do enquadramento das matérias 

jornalísticas publicadas pelo jornal Folha do Estado, dirigido pelo próprio dono, 

empresário Sávio Brandão de Lima Júnior, que atuava fortemente no periódico. 

O jornal foi o primeiro do estado de Mato Grosso a publicar conteúdos 

referentes às ações criminosas comandadas por João Arcanjo Ribeiro. A Folha publicou 

cerca de nove matérias nos anos de 2000 à 2002, que denunciaram o esquema de caça 

níqueis e o jogo do bicho, bem como a apreensão de diversos participantes dos jogos. 

Além disso, denunciou o esquema de contrabando e o envolvimento de menores nos 

crimes.  

Na linha do tempo, após a publicação destes conteúdos abordados, no dia 30 de 

setembro de 2002 aconteceu o brutal assassinato do empresário Sávio Brandão. Com 

cinco tiros de pistola nove milímetros a execução ocorreu em frente a atual sede do 

jornal, no bairro Consil da capital do estado. Na época, o então governador de Mato 

Grosso, Blairo Maggi divulgou em nota oficial o lamento pelo assassinato: “A morte de 

Sávio Brandão, nas circunstâncias que ocorreu, fere os princípios de direitos e cidadania 

e se configura num atentado à liberdade de imprensa”. No período em que sobreveio o 

crime, diretor executivo da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Fernando Martins, 

disse que a entidade iria solicitar ajuda da Política Federal na elucidação do caso: “Há 

indícios de envolvimento do crime organizado, o que representa uma grave ameaça à 

atuação da imprensa”5, afirmou. 

 Deste modo, com o eixo teórico na ideia relacional da comunicação, nosso 

conceito operador foi o enquadramento, analisando como o jornal Folha do Estado 

angulou as notícias das ações criminosas das quais participaram João Arcanjo, no estado 

de Mato Grosso. Em desdobramento, a noção de enquadramento permitiu construir 

nossa visada sintética da figura elaborada de Arcanjo que moldada pelos conteúdos, 

ficou conhecido como “comendador” e chefão do crime organizado em Mato Grosso, 

nos anos oitenta e noventa do século passado.  

                                                           
5 As afirmações de Blairo Maggi e Fernando Martins foram retiradas da matéria elaborada pelo jornal 

Diário de Cuiabá e estão disponíveis no link: http://www.diariodecuiaba.com.br/detalhe.php?cod=115980 
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O histórico de contravenção de Arcanjo 

 João Arcanjo Ribeiro, 64 anos, nascido em Jeroaquara (GO), ex-policial civil da 

cidade de Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul. Arcanjo chegou a capital do 

Mato Grosso nos anos 80 e segundo o Ministério Público, construiu um “verdadeiro 

império”. Ex-chefe do crime organizado no estado, recebeu a denominação de 

“comendador”. Arcanjo comandava em Cuiabá um cassino clandestino e a banca do 

jogo do bicho Colibri, fundou firmas de “factoring” e deu início a agiotagem e mantinha 

negócios com deputados e prefeitos.  

 Em 2002, após a morte do empresário e jornalista Sávio Brandão, a Polícia 

Federal deflagrou uma operação com foco no comendador6, que fugiu do país. A 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso também fez várias homenagens a Arcanjo, era 

essa complacência e aceitação dos poderes políticos uma das causas da irritação do 

empresário Sávio Brandão. 

Em Abril de 2003, Arcanjo foi capturado no Uruguai e teve o bloqueio de seus 

bens decretados, assim como a condenação de 37 anos de prisão pelo Juiz Julier 

Sebastião. Dez anos depois, em outubro de 2013, o ex-bicheiro foi condenado a 19 anos 

de prisão em regime fechado, por ter sido mandante do assassinato de Domingos Sávio 

Brandão de Lima Júnior. Durante o julgamento, Arcanjo disse não estar envolvido com 

a morte do empresário, mas reconheceu ter atuado como contraventor. Hércules Araújo 

Agostinho, ex-policial militar, que confessou a autoria dos disparos, foi condenado a 18 

anos de prisão por execução. Fernando Belo, também condenado como executor, 

conseguiu liberdade condicional, mas foi assassinado à tiros no ano de 2010. Segundo 

acusações, o ex-bicheiro havia encomendado a morte do empresário por estar irritado 

com as manchetes negativas sobre ele, publicadas pelo jornal. Em setembro de 2015 o 

ex-bicheiro foi condenado a 44 anos de prisão pela morte do empresário Rivelino 

Jacques Brunini. João Arcanjo participou de oito assassinatos desde os anos 2000.  

 No dia 24 de fevereiro de 2016 teve seu pedido de liberdade condicional negado 

pelo Juiz Corregedor da Penitenciária Federal de Porto Velho, na qual cumpre pena 

desde 2013. João Arcanjo ainda responde por 26 processos e suas condenações já 

somam, aproximadamente, 77 anos de prisão. Atualmente, cumpre pena por sonegação 
                                                           
6A Câmara de Vereadores de Cuiabá concedeu essa honraria ao chefe do jogo do bicho demonstrando 

uma relação promíscua entre os políticos e um reconhecido contraventor. 
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fiscal, formação de quadrilha, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crimes contra o 

sistema financeiro.  

 

O assassinato do jornalista 

 Domingos Sávio Brandão de Lima Junior, dono do jornal Folha do Estado, 

assassinado no dia 30 de setembro de 2002, no bairro Consil, em Cuiabá. Sávio foi 

alvejado com aproximadamente cinco tiros disparados à queima-roupa e morreu no 

local, aos 41 anos de idade. Abordado por dois pistoleiros enquanto deixava a futura 

sede do jornal. Desde 2001, o jornal vinha fazendo denúncias sobre o jogo do bicho e a 

máfia dos caça níqueis no estado, atribuindo a João Arcanjo Ribeiro o controle do crime 

organizado no estado. O crime, segundo o Ministério Público de Mato Grosso, teria sido 

encomendado por João Arcanjo. 

 A morte do empresário Sávio Brandão antecipou a deflagração da operação Arca 

de Noé, que resultou no desmantelamento da quadrilha.  

 

Quadro teórico 

O conceito de enquadramento de Erving Goffman dialoga com os princípios das 

correntes filosóficas do pragmatismo clássico e da fenomenologia social.  Destacamos o 

pensamento de Gregory Bateson, pioneiro na elaboração deste conceito de 

enquadramento proposta por Erving Goffman, que diz a respeito às 

 

[...] Pequenas interações cotidianas que organizam a experiência 

dos sujeitos no mundo, os quais se deparam, em toda a situação, 

com a questão: “O que está acontecendo aqui?” [...] o 

enquadramento é justamente o que permite responder a essa 

indagação (apud MENDONÇA, 2012, p. 189). 

 

Portando, o enquadramento parte das reflexões da possibilidade de cada 

indivíduo em identificar a situação diante da qual se encontra em presença e depara-se 

com vestígios de denúncias contra integrantes deste esquema. No entanto, o nome do 

mandante é ocultado. 

Ricardo Fabrino Mendonça (2002, p. 189) entende, que “quando um indivíduo 

se insere em uma situação, é preciso compreender qual é o quadro que a conforma e, 

consequentemente, qual o posicionamento que deve adotar perante ele”. Ou seja, como 

Arcanjo foi enquadrado pelo veículo de Sávio?   
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Um importante aspecto da análise de quadros descrito por Goffman é o de que 

toda atividade enquadrada encontra-se inevitavelmente ligada ao seu mundo 

circundante.  

Como se nota, em Goffman, os frames não são estratégias 

simplesmente construídas por atores sociais para influenciar seus 

interlocutores. Trata-se de uma estrutura de sentido processualmente 

delineada por meio do encontro de sujeitos em uma situação. Para o 

sociólogo, os atores não são complemente livres e independentes no 

engajamento interacional (MENDONÇA e SIMÕES, 2012, p. 190). 

 

O jornal justifica a ausência do nome do personagem, afirmando que essa atitude 

atrapalharia o andamento das investigações. O nome do mandante aparece em primeiro 

na lista, quando a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) divulga o relatório. A 

Folha do Estado foi a primeira a divulgar essa declaração sobre a organização 

criminosa que se instalava em Mato Grosso. 

Os conteúdos que se referem a Arcanjo, no jornal a Folha do Estado, 

contribuem para torná-lo notório pela organização e participação de crimes, que 

trouxeram malefícios a sociedade, bem como a afetação no meio da imprensa ao 

noticiar quaisquer conteúdos que o envolvesse.   

Deste modo, a pesquisa foi sustentada pela visada e o lugar que se organiza, 

proporcionando unidade ao objeto descrito, desde o eixo relacional da comunicação ao 

conceito operador da análise. Neste sentido, a imagem dessa personalidade está centrada 

na relação com o público. O eixo teórico parte do paradigma relacional, trabalhado por 

alguns campos de estudos comunicacionais. Assim, o principal papel da natureza da 

comunicação é estabelecer relações que podem ser vista na sociedade através das 

interações que cada indivíduo desempenha por meio de ações. 

 A sociedade é fruto de um processo relacional, pois dependemos da interação 

com o outro para existir, gerando uma dependência. Essas ações, uma vez 

compartilhadas estarão abertas a julgamentos. Portando, os meios de comunicação 

podem ser visto como um lugar de julgamentos e embates a que estão sujeitas as figuras 

públicas, mortas ou vivas, demonstrando a instabilidade dos sujeitos em interação. As 

ações destes, no compartilhamento de sentidos são articulados pela comunicação, ou 

seja, é como atuar na vida real, dosar ações e atitudes para aqueles que leem ou 

assistem.  

Dessa forma, o sujeito performático “só existe enquanto observado”, segundo 
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Paula Sibilia (2015, p.359), assim, o sujeito apenas exibirá a sua “biografia cotidiana”, 

se esta for acessada por alguém. Ou seja, para ser considerada celebridade o 

personagem necessita de fãs que se alimentem de sua figura e, no aspecto 

contemporâneo, assistir não é uma exclusividade apenas daqueles que fazem parte do 

círculo social do sujeito performático, isso porque a vitrine para tal ação são as redes.  

Para Pedro Pinto de Oliveira, devemos destacar dois contextos para observar 

uma personalidade pública. O primeiro é que existem diferentes esferas de 

“personalidades públicas”, que possuem também diferentes tipos de inserção social. O 

segundo, seguindo a definição da “nova visibilidade midiática”, a celebridade se refere a 

configuração da sociedade contemporânea, ao processo de midiatização (OLIVEIRA, 

2014, p.114). 

No entanto, para Felipe Pena (2006, p. 153), “as celebridades são as estrelas do 

cotidiano, o eu espetacularizado”. Já Paula Simões (2013) defende, que a palavra 

celebridade é utilizada atualmente para denominar as figuras públicas que obtêm fama.  

 

A partir das origens do termo, podemos definir a celebridade como uma 

pessoa famosa e singular, reconhecida por um público e cuja fama pode 

variar conforme os “sentimentos humanos”, ou seja, segundo as 

impressões do público que a reconhece. Assim, algumas celebridades 

povoam o cenário social de forma fugaz, enquanto outras podem aí 

permanecer de modo perene (SIMÕES, 2013, p. 106). 
 

Assim, notamos a atuação dos meios de comunicação contribuindo para a 

construção da imagem pública do criminoso e mantendo-o vivo constantemente.   

 

Procedimentos Metodológicos 

Essa pesquisa teve como base a análise do enquadramento dado as denúncias e a 

prisão de um criminoso notório e “famoso”: o chefe do crime organizado, João Arcanjo 

Ribeiro. As matérias selecionadas para o corpus da pesquisa partiram das denúncias 

feitas pelo jornal, contra Arcanjo, até a morte do empresário, conforme o conteúdo 

abordado. Desta maneira, foi realizada a análise quantitativa das notícias vinculadas sob 

orientação geral do empresário Sávio Brandão. Buscamos entender qual a forma que os 

conteúdos estavam sendo publicados, através de elementos como capa, editoria e até 

mesmo a periodicidade, como parte da própria narrativa, somando aos textos verbais.  

A pesquisa se deu a partir da busca pela mídia impressa do estado de Mato 
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Grosso, contextualizando o jornal a ser analisado, na elaboração do referencial teórico, 

com os estudos de enquadramento apresentados por Ricardo Fabrino Mendonça e Paula 

Guimarães Simões. Esses autores discutiram as várias formas de utilização do conceito 

de enquadramento. A visada está focada na situação interativa, considerada por Vera 

França como “os quadros de sentido (ou frames) identificam, organizam e dão 

inteligibilidade às interações vividas; eles situam uma ocorrência vivida dentro de um 

dado contexto normativo, permitindo aos atores identificar a situação, adequar suas 

expectativas e orientar sua ação”. (apud MENDONÇA e SIMÕES, 2012, p. 191). Além 

destes, também utilizamos o conceito de figura pública de Louis Queré. 

 

Apostando na sorte 

 Com o funcionamento a partir da introdução de moedas, as máquinas caça-

níqueis premiam o apostador que acertar as combinações previstas em moedas ou 

bilhetes de pagamento. Proibidas por lei no Brasil, as máquinas funcionam ilegalmente 

e tem como único propósito ganhar dinheiro.  

 A reunião com os amigos nos finais de semana para um jogo de baralho acabou 

se intensificando até o caça-níquel. Apesar das apostas iniciais serem baixas, a graça do 

jogo está na aposta do dinheiro que se intensifica a partir do momento que o apostador é 

premiado. Desta maneira, suas apostas dobram causando prejuízos financeiros.  

 O comendador, Arcanjo comandou diversos esquemas, nos quais as máquinas 

caça-níqueis faziam-se presente. A permissão por estas, partiu de liminares expedidas 

por um juiz aposentado compulsoriamente e colegas. Com o auxílio da Mundial Games, 

organizava a exploração das máquinas no estado de Mato Grosso.  

 No dia 10 de setembro de 2015, Arcanjo sentou no banco de réus para prestar 

depoimento. Acusado de mandar matar Rivelino Jaques Brunini e Fauze Rachid Jaudy, 

além da tentativa de homicídio de Gisleno Fernandes, resultantes de supostos problemas 

no jogos comandados por Arcanjo. Em tempo, durante o depoimento, Arcanjo afirmou 

ter iniciado o jogo do bicho no estado. “Do Paraná veio o Edivaldo Ribeiro [...] ele 

trouxe a empresa Colibri. O Edivaldo saiu da parceria [...]. Eu permaneci e toquei o jogo 

do bicho sozinho”, afirmou o ex-bicheiro. 

 Arcanjo ingressou no jogo do bicho após montar a Rádio Cuiabana, na região de 

Várzea Grande. Afirmava ainda, que recusava a participação em caça-níqueis porque 
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não queria se envolver em problemas, sabendo o risco que o jogo traz. Durante o 

mesmo depoimento: “Eu não queria nada do que acontecia em São Paulo ou Rio de 

Janeiro, que eram brigas e mortes. Não queria isso pra Mato Grosso. Morte não é de 

meu feitio. No jogo do bicho ninguém morria” e finalizou “no caça-níquel sim”. Além 

disso, Arcanjo emprestava dinheiro para políticos em esquema de agiotagem.  

 

Achados da pesquisa 

João Arcanjo não começou sozinho. Teria sido sócio de Roberto Razuk, 

responsável pelo jogo do bicho nas cidades do Mato Grosso do Sul e um dos maiores 

controladores do crime organizado da região de Ponta Porã, divisa entre Brasil e 

Paraguai. Arcanjo teria iniciado nos esquemas sendo sócio de Roberto, ramificando os 

jogos para o estado de Mato Grosso. 

Foram encontradas na Superintendência de Arquivo Público do Estado de Mato 

Grosso, matérias publicadas no jornal Folha do Estado nos anos de 2000 e 2002 a 

respeito do assunto. Em maio de 2001, o jornal publicou em manchete uma das 

primeiras matérias a respeito de João Arcanjo. A manchete que teve o título “Al Capone 

de Mato Grosso”, divulgou o relatório em primeira mão, sobre a deflagração da 

operação Arca de Noé, nomeando Arcanjo como Al Capone do estado.  

A Folha do Estado “foi o único jornal a divulgar o relatório porque naquela 

época ninguém tinha coragem de falar o nome de João Arcanjo”, afirmou o ex-

procurador e atual governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques. Para a família 

de Sávio, esta reportagem levou a vida do empresário, que vinha sendo ameaçado pelos 

conteúdos que denunciavam o esquema. 

Em abril de 2002 o jornal, na editoria de cidades, aborda o tema em referência a 

um uruguaio preso pela Federal, acusado de contrabando de máquinas caça-níqueis para 

o estado de Mato Grosso. A partir de então, o veículo tratou com atenção em agosto do 

mesmo ano, sobre a prisão do bicheiro e ex-sócio do estado de Mato Grosso do Sul, 

Roberto Mazuk e trazia indícios de que o estado de Mato Grosso estava traçando o 

mesmo caminho do crime organizado. 

Em agosto de 2002, o tema é abordado na primeira página do jornal Folha do 

Estado. Em baixa à jogatina, a manchete conta que “polícia prende mais de 130 

máquinas caça-níqueis em MT”, mas não se refere a Arcanjo. Na matéria completa, 
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designada à editoria de cidades, faz menção da apreensão das máquinas e as 

consequências causadas pelo jogo no estado, ao que se refere “[...] a disputa pelo 

controle dessas máquinas pode ter ocasionado a morte de pelo menos quatro pessoas 

[...]”. É importante relatar que a reportagem não está assinada. 

Após a morte do empresário Sávio Brandão, o jornal publicou sobre o tema na 

primeira página da editoria de cidades: “Bicheiro mandou matar Sávio”. A reportagem 

preenchendo a página por completo, inicia com a acusação feita pela Polícia Civil, 

intitulando João Arcanjo como bicheiro e assassino. Dividida em intertítulos 

denominados em Evidências, Investigações, Testemunhas e Mais provas, contra o 

bicheiro. O conteúdo todo a ruína a imagem de Arcanjo e o acusa de ser mandante do 

crime, que resultou na morte do empresário. Além disso, o conteúdo induz o leitor a 

acusar João Arcanjo como mandante do crime, que resultou na morte de Sávio. 

Depois do crime, outros veículos de comunicação abriram espaço para tratar 

sobre Arcanjo, com referência à tragédia, articulando a imagem de João Arcanjo a 

comendador do crime. O ex-bicheiro e criminoso, Arcanjo é notório até os dias atuais 

por meio dos crimes cometidos em liberdade. Os conteúdos sobre o empresário, vão do 

simples ao estruturado e trazem diversas características do estado físico e psicológico do 

bicheiro, após sua prisão. O comendador saiu nos principais veículos do país, como 

Estadão, Folha de São Paulo e diversas emissoras locais trataram o personagem com os 

mesmos enquadramentos. 

Deste modo, conclui-se que a imagem de Arcanjo foi construída a partir da 

socialização dos crimes cometidos e o enquadramento proporcionado pela mídia na 

divulgação dos conteúdos. Partindo do aspecto de se fazer jornalismo, em um processo 

natural do próprio jornalismo em nominar o personagem como um bandido poderoso e 

criminoso, deixando de comentar o outro lado da figura. Insistindo nos termos que 

fazem crescer a margem da impunidade, tornando o contraventor uma pessoa notável e 

intitulando-o como bicheiro assassino e comendador. 

A constatação da pesquisa acontece por meio destas matérias, nas quais 

podemos verificar as denúncias aos esquemas formados através dos jogos no estado, 

que ocasionaram diretamente a morte de Sávio, que denunciou periodicamente o 

esquema envolvendo Arcanjo Ribeiro, mesmo sem mencionar diretamente o bicheiro.  
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Considerações Finais 

João Arcanjo era aceito pela sociedade e por outros diversos segmentos 

empresariais e políticos do estado, visto como organizador de uma contravenção 

cultural do jogo do bicho. A complacência e o jeito que sua imagem foi enquadrada deu 

vida e força a figura Arcanjo. Essa força foi usada para migrar da contravenção 

simpática de seu personagem para outros crimes como, contrabando de armas e o 

domínio total do crime organizado no estado de Mato Grosso.  

Deste modo, conclui-se a partir desta análise, que o enquadramento dado pelos 

meios de comunicação após o ocorrido com Sávio, de forma a serem vistos claramente 

nos espaços públicos, afetaram diretamente integrantes da comunicação. Pelas diversas 

formas de nominar o personagem, enquadrando-o. Ou seja, tornando a imagem de 

Arcanjo reforçada no sentido de influenciar, com efeito, os que não hesitam em 

generalizar e julgar com discursos extremistas.  

Por fim, os diversos quadros do conceito de enquadramentos dados pelas mídias, 

fazem emergir de conhecimento novo, a partir de uma análise em retrospecto. As 

marcas discursivas no processo de construção com desafeto da imagem pública de um 

notório criminoso, do dono do jornal Folha do Estado que centrou e comandou a 

narrativa de embate e fez "sacudir" a sociedade de Mato Grosso, sendo possível 

identificar comportamentos que denotam a ambivalência entre a identificação com a 

vítima e identificação com o autor do crime, um repúdio acompanhado de amparo dos 

públicos, desprazer e prazer quando se diz respeito de Arcanjo Ribeiro e seus maus 

feitos criminosos por todo estado.  
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