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Advogado investigado em operação da Polícia Federal morre
após sofrer infarto
Walker de Montemor Quagliarello, 50 anos, faleceu na madrugada desta sexta, 11, após passar mal dentro do
carro. O advogado foi suspenso pela OAB, em 2012, durante a operação Maet

Tweet 3468Recomendar 12 milCurtir 0

11/04/2014 11h09 | Atualizado em: 13/04/2014 11h05

REDAÇÃO

Um advogado morreu vítima de um infarto na madrugada desta sexta-feira, 11, em Araguaína, enquanto
supostamente mantinha relações sexuais com uma travesti. O caso aconteceu próximo a um posto de
combustíveis no setor JK. 

De acordo com informações apuradas pela REDE TO, Walker de Montemor Quagliarello, de 50 anos, deu
entrada, por volta das 3 horas da manhã, no Hospital Regional Público de Araguaína (HRPA) e faleceu pouco
tempo depois.

A travesti, que faz programas sexuais no perímetro urbano da BR-153, mandou mensagens para amigos no
momento do incidente. O site teve acesso ao conteúdo. Confira: 

23h56 - "Gente, caramba, um homem aqui apagou depois de go... Tô aki presa num carro e um monte de
repórter fora... Q azar". 

Reprodução/Whataspp; Edição: REDE TO

Na foto, o advogado Walker de Montemor Quagliarello, de 50 anos, passa mal e é amparado por travesti que supostamente o acompanhava
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00h04 - "Deu um branco aqui. O que pode ter sido? AVC, infarto silencioso, coma pós-droga (álcool,
narcóticos, medicamento".

00h05 - "Ele apagou... Mas de início tava com pulso forte e normotenso... depois de muito tempo, foi ficando
com pulso fraco... aí o samu retirou do carro", finalizou. 

O advogado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O corpo
foi encaminhado para Palmas, onde acontecerá o sepultamento. 

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) lamentou a morte do advogado, mas deu outra versão para
o ocorrido. 

"Drº Walker Quagliarello, conhecido entre os colegas advogados como Kiko, estava na estrada entre as
cidades de Tocantinópolis e Araguaína quando começou a sentir-se mal. Ao estacionar o carro às margens da
rodovia foi vitimado pelo acidente cardiovascular.", diz um trecho. 

Operação Maet

Em dezembro de 2012, Walker de Montemor foi suspenso do quadro de advogados da OAB após ser acusado
de envolvimento com a venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ) durante a operação
Maet, da Polícia Federal (PF). 

 

Leia sobre: Advogado,  Araguaína,  Garoto de programa,  Hospital Regional Público de Araguaína,  HRPA,  Kiko,  Operação
Maet,  Polícia Federal,  Relação sexual,  Tocantins,  Travesti,  venda de sentenças,  Walker de Montemor Quagliarello

Obs.:

A REDE TO coloca este espaço à disposição de todos que queiram opinar ou discutir sobre os assuntos
que tratam nossas matérias. Partilhe suas opiniões de forma responsável e educada e respeite a opinião
dos demais. Contamos com a educação e bom senso dos nossos internautas para que este espaço
continue sendo um ambiente agradável e democrático. Obrigado.
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Comentar 27 comentários

Marcelo Takahashi ·  · Colégio João XXIII · 784 assinantes

Muitos dos comentários nessa postagem refletem o tipo infeliz de ser humano que as comenta.
Simplesmente desprezível no seu caráter. Infelizmente a mídia social é para QUALQUER UM, até para os
imbecis de plantão. E os babacas ainda dão risada e mais babacas CURTEM! Meus sentimentos a família, e
aos donos do infelizes comentários, façam um favor para a sociedade e revejam o seus princípios como ser
humano.

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 13:39

Seguir

18

ZANGADO 2013·  Quem mais comentou (signed in using Hotmail)

FOTOGRAFAR A PESSOA E EXPOR AO RIDÍCULO!!! ISTO TERIA QUE SER TRATADO COMO CRIME
BÁRBARO!!!

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 16:1810

ZANGADO 2013·  Quem mais comentou (signed in using Hotmail)

A MÍDIA DEVERIA TER MAIS RESPEITO, AO PUBLICAR SUAS MATÉRIAS! RELATAR O FATO E NÃO TOCAR
NA VIDA ÍNTIMA DAS PESSOAS!!! ISTO QUE A MÍDIA FEZ, É CAUSA DE RECORRER NA JUSTIÇA CONTRA
ESTE JORNAL!!!

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 12:389

Helena Dias Almeida · Itpac

concordo!!! isso é uma absurdo!!!! desrreipeito até com os proprios famiiares!!!!

Responder · Curtir · 12 de abril às 08:08

Aparecida Gomes Lobo · UFT - Universidade Federal do Tocantins

Azar acontecem na vida ou na morte... não precisamos transferir a terceiros a culpabilidade dos fatos... sinto
muito pela família em especial que foi uma noticia arrasadora... mais somos responsáveis pelos nossos
atos!! E não tem imbecis de plantão ... tem noticia-fofoca correndo nas redes sociais ...e, fofocas nem os
"importantes" estão a salvo.

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 20:095

Rodox Orochi · Trabalha na empresa Araguaína

Que gozado, todos dizia quem ele gozava de uma saúde de ferro, morreu nada e gozação da midia, morreu e
deixou um pouco de sua semente para sua companhia no carro.........................

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 11:533

Ezequiel Luam Alves ·  ·  Quem mais comentou

Respeito e humanidade mandaram lembranças.

Responder · Curtir ·  · 11 de abril às 14:05
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Giovana Montemor · CESMAC

Cabe processo sim, Sr. Alisson! Imagem e texto denegrindo a imagem do nosso ente.

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 13 de abril às 00:442

Giovana Montemor · CESMAC

Redeto, assim como todas as outras mídias e pessoas que se divertem com o sofrimento dos demais,
tenham mais respeito e compaixão antes de publicar uma matéria e comentários inoportunos . A vida de
ninguém deve ser exposta assim. Isso cabe um processo! Sejam dignos de respeito a dor e o luto de uma
família inteira. Obrigada!

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 12 de abril às 03:041

Alisson Ferraz Macedo ·  ·  Quem mais comentou · Tupã

Na verdade não cabe processo se os fatos forem verdadeiros. Só não precisavam colocar fotos.

Responder · Curtir · 12 de abril às 22:01

Seguir

Rodrigo Póvoa ·  ·  Quem mais comentou · Palmas

Respeito esse não teve em casa, mimado criado pela avó....com certeza..

Responder · Curtir ·  · Seguir publicação · 11 de abril às 14:19
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Andressa Uhlmann ·  · Trabalha na empresa Universidade Federal do Tocantins

"Respeito e humanidade mandaram lembranças."

Responder · Curtir ·  · 11 de abril às 14:52
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2

Delvay Ferreira da Silva ·  · 2 grau completo

Se o Traveco mandou a Primeira mensagem as( 23h56 - "Gente, caramba, um homem aqui apagou depois
de go.) Por que só as 3 da madrugada é que foi dar entrada no hospital...Tem algo que não bate aí, ou esses
caras do hospital estão dando informações errada ou o traveco pode ser enquadrado por omissão de
socorro.De acordo com informações apuradas pela REDE TO, Walker de Montemor Quagliarello, de 50 anos,
deu entrada, por volta das 3 horas da manhã, no Hospital Regional Público de Araguaína (HRPA) e faleceu
pouco tempo depois.

Responder · Curtir · Seguir publicação · Editado · 12 de abril às 08:55

Seguir

ZANGADO 2013·  Quem mais comentou (signed in using Hotmail)

CLEODIMAR, E QUE SIRVA DE EXEMPLO PARA OUTRAS TAMBÉM, NÃO É MESMO?

Responder · Curtir · Seguir publicação · 14 de abril às 12:22
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