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De uma família que tradicionalmente seguiu os ramos do Direito, a começar por 

Aristides Malheiros, que foi Diretor da Revista dos Tribunais e chefe de gabinete, nos anos 30, 
do Ministro do Trabalho. Depois, seu pai, Lauro Malheiros, formado pela turma de 1935 do 
Largo de São Francisco (USP), advogou até 1967, quando, pelo quinto constitucional, 
inaugurou o Tribunal de Alçada Criminal. Em 1978, tornou-se desembargador. 

Olhando para os mais velhos, resolveu (depois de alguns anos em seminário jesuíta) 
cursar direito, conseguindo uma das vagas no vestibular de 1969 da USP, terminando em 1973 
e mestrado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo(2002). 

Logo quando entrou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, reuniu cerca 
10 colegas de turma e passaram a frequentar a Favela do Bororé, realizando reforço escolar 
com crianças e adolescentes do local, ficaram por lá durante 10 anos. 

No início dos anos 70 começou um trabalho nas ruas, voltado para o retorno de 
crianças e adolescentes, que no centro da cidade estavam, para as suas casas. Trabalho que 
durou cerca de 15 anos. 

Em meados de 1985 iniciou trabalho voluntário de assistência aos primeiros doentes 
com AIDS, no Hospital Emílio Ribas. Em 1997, passou a trabalhar exclusivamente com 
crianças hospitalizadas, passando a integrar a Associação "Viva e Deixe Viver", que 
essencialmente trabalha com humanização hospitalar com crianças hospitalizadas - 
independentemente do problema das crianças (câncer, AIDS, etc.). Hoje é diretor da OSCIP, 
mas continua contando histórias às quintas-feiras pela manhã no hospital Emilio Ribas. 

Em agosto de 2011 passou a visitar diariamente a então Cracolândia (Ruas Helvetia, 
Dino Bueno e Largo Coração de Jesus), operação esta pelo Judiciário Paulista, visando, 
prioritariamente assistência a crianças e adolescentes naquela região, culminando, no início de 
2012, com a criação dos plantões judiciários no CRATOD. 

Foi advogado por 20 anos. Durante esse tempo participou de diversas comissões na 
OAB/SP, entre as quais a de Direitos Humanos, da qual foi Vice- Presidente. Foi conselheiro e 
Diretor da AASP e ainda participa do IASP. Depois, pelo quinto constitucional, juiz do Tribunal 
de Alçada, em 1994, e, em 2001, tornou-se desembargador do Tribunal de justiça do Estado de 
São Paulo. Leciona desde os anos 70, mas a titulação veio em 2000, na PUC, onde leciona 
desde 1995. 

Durante oito anos foi o Coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Hoje, continua naquela coordenadoria, na condição de consultor. Já há 
dois anos é o ouvidor de funcionários do Tribunal de Justiça, em situação de assédio moral, é 
também Irmão mesário da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ainda pertence à 
Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, da qual foi presidente por vários anos. 

Representando o Poder Judiciário, pertenceu ao CONDEPE (Conselho Estadual de 
Defesa da Pessoa Humana), do qual foi vice-presidente. É membro da Associação Juízes para 
a Democracia, professor de Direitos Humanos, Bioética, tutela da Infância e Juventude e 
Direito dos Refugiados, na PUC/SP., nas Faculdades Integradas Rio Branco e na Unianchieta. 

Atualmente é Conselheiro na Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, 
Conselheiro na Fundação Porta Aberta, participa do Conselho de ética na pesquisa do Hospital 
Sabará. Palestrante da OAB/SP (onde, ainda como advogado, fui Coordenador da Comissão 
de Direitos Humanos), bem como professor na Escola Superior da Advocacia. 
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