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Nota de pesar e falecimento 
Desembargador e Professor Antonio Carlos Malheiros 

 
 
É com grande pesar que o Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns” núcleo de prática jurídica da 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e o Departamento VI – 
Direitos Difusos, Coletivos e Internacional da  mesma Faculdade receberam a notícia, nesta manhã do dia 
17 de março de 2021, do falecimento do  Dr. Antonio Carlos Malheiros, Desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, Professor da casa e Pró Reitor de Assuntos Comunitários, e pessoa de coração gigante 
e comprometido com as causas sociais e as garantias de direitos. Uma perda inestimável.   
 
Professor Malheiros, apesar do cargo que desempenhava, era um homem acessível e prestativo, apoiando 
a toda a comunidade e apresentando uma visão de mundo diferenciada. Muitas foram as suas palestras e 
aulas que abriram os olhos e as mentes dos jovens estudantes para o papel transformador e de impacto 
social que a Faculdade poderia ter em suas vidas. Muitos foram os alunos, os profissionais, os estudantes 
e os cidadãos que se encantaram com uma de suas histórias, seja do resgate de um usuário de drogas da 
Praça da República e o seu encaminhamento para novas oportunidades e transformação real, seja da noite 
em que Professor Malheiros dormiu na Praça da Sé e foi rodeado por meninos em situação de rua que o 
protegeram e o apoiaram. Malheiros, mais do que qualquer cargo que teve, foi e é um verdadeiro 
humanista.  
 
Poucos sabem, mas o Desembargador Malheiros teve uma escrevente no gabinete que era cega, em uma 
época em que não havia quase nada de acessibilidade no TJSP. Ele trouxe está mulher para trabalhar com 
ele e perguntou aos membros da sua equipe como ela poderia contribuir para a equipe. Trouxeram então 
uma máquina de datilografia especial e ela virou responsável por elaborar as ementas das decisões dele. 
Está mesma mulher, com ajuda do Desembargador Malheiros, fez com que o metrô, bares e restaurantes 
da cidade de são Paulo passassem a permitir a entrada de pessoas com cão guia e implementassem outras 
regras de acessibilidade.  
 

É por essas e tantas outras histórias que vários de nós iremos nos lembrar do Professor Malheiros e 
sabemos bem que a arte do professor é fazer com que seus saberes reverberem e vivam em nós por toda 
nossa caminhada. Obrigado pela inspiração. 
 
Como é de conhecimento, nós, do Escritório Modelo e do Departamento VI, deixamos aqui o compromisso 
público, neste momento de grande pesar, de continuar a levar adiante o legado do Professor Malheiros, 
na certeza de que talvez não hoje, nem tão logo, consigamos um estado mais humano e justo, mas seguindo 
os seus ensinamentos de solidariedade e humanidade, construiremos um amanhã melhor. 
 

Obrigado Professor Malheiros, que Deus o tenha nos braços e na sua bênção eterna.  
Nossos mais sinceros sentimentos. 
Desejamos muita força para a família, amigos e para toda comunidade puquiana. 
 
 
Profa. Dra. Carolina Magnani Hiromoto, Prof. André Geraldes 
Coordenadores do Escritório Modelo “Dom Paulo Evaristo Arns”; e, 
Prof. Dr. Eduardo Dias de Souza Ferreira – Chefe do Departamento VI. 
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