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MINISTRO LUIZ FUX

DIRETOR DE ESTUDOS E ENSINO DA EMERJ 

É NOMEADO MINISTRO DO S.T.J.

Não só os seus colegas,  magistrados  de todo o  Estado, também a 

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

sentiu-se honrada com a nomeação do seu Diretor de Estudos e Ensino,  

Desembargador Luiz Fux,  para o alto cargo de Ministro do Superior Tri-

bunal de Justiça. Toda a EMERJ apresentou-lhe, por isto, os cumprimentos 
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cativo realizado no Auditório Nelson Ribeiro Alves antes mesmo de  haver 

ele tomado posse no Egrégio Tribunal Superior a 30 daquele mês.
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ciente, o Diretor-Geral da EMERJ, Desembargador Sergio Cavalieri Filho,   

ressaltou a alegria de seus amigos, colegas e alunos, pelo reconhecimento 

dos méritos inegáveis do magistrado Luiz Fux com sua nomeação para o 

Superior Tribunal de Justiça. Pela primeira vez ascende à condição de Mi-

nistro no S.T.J. magistrado oriundo de carreira  no Estado do Rio de Janeiro,   

sem prejuízo do mérito de tantos outros colegas do Estado, originários da 

advocacia e do Ministério Público, que já ascenderam àquele Tribunal.

Luiz Fux emprestou à EMERJ dedicação ímpar, entusiasmo e amor 

ao ensino, sem descurar de suas funções no Tribunal, de membro de Câmara 
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Cível. Foi antes Juiz Titular da Nona Vara Cível, depois de desempenhar 

funções em Comarcas no interior do Estado, desde quando tomou posse 

como Juiz Substituto por Concurso Público.

O então Desembargador Luiz Fux participou, desde a posse da 

atual administração,  de todas as grandes atividades de ensino desenvolvidas 

pela EMERJ, emprestando, todo o seu entusiasmo na formação dos quadros 

de participantes de Seminários como conferencistas, especialmente os de 

fora do Estado e do País. Foi ele próprio integrante dos quadros de confe-

rencistas e de professores, que procurava coordenar, inclusive nas atividades 

acadêmicas mensais conjuntas do Conselho de Vitaliciamento e da EMERJ.

A REVISTA DA EMERJ, desde os seus primeiros números, contou 

entre as suas principais colaborações, com artigos sobre o ensino interdis-
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da autoria do eminente Desembargador, hoje MINISTRO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

                                                                                                  DXG.

     

            


