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DESEMBARGADOR FREDERICO SUSSEKIND 

Foi reconduzido nas funções de juiz do Tribunal Superior Elei
toral para o biênio 1954-1955, o ilustre desembargador Frederico 
Sussekind, membro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Magistrado íntegro e austero, dotado de uma cultura jurídica 
invejável e de maneiras elegantes, s. ex., tal como se houve no 
período anterior, vai enriquecer, ainda mais, o patrimônio juris
prudencial do Tribunal Superior, proferindo novas e brilhantes 
decisões . 

Na sessão de 3 de dezembro último daquela Egrégia Côrte, o 
Minis,tro Edgard Costa, seu honrado presidente, referindo-se :J: 
pessoa do emine~te desembargador Sussekind, assim se ex

pressou: 

"Quero congratular-me com o Tribunal pela sua recondução 
para um segundo biênio, conforme ofício que recebi do sr. desem
bargador presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal . 
Em meu nome e no dos meus colegas, congratulo-me porque o 
Tribunal vai contar ainda por dois anos com a colaboração de 
S. Ex." 

Em agradecimento, disse o desembargador Sussekind: 

"Senhor presidente, agradeço as palavras generosas de V. 
Ex. com o apoio dos eminentes colegas a respeito da rrÍinha re
condução por mais dois anos neste Tribunal Superior. Espero 
que Deus me dê fôrças para poder desempenhar minhas funções, 
como até hoje tenho feHo, procurando corresponder a confiança 
que em mim depositaram os eminentes colegas do Tribunal de 
Justiça, os quais represento, com grande honra para mim, neste 
Tribunal" . 

O desembargador Frederico Sussekind nasceu no Distrito Fe
deral, sendo filho do Sr. Carlos Sussekind e D. Maria Hasselmann 
Sussekind . Bacharelou-se em direito pela Faculdade de Ciências 

- 21-



REVISTA ELElTORAL 

Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de 1911. 
Foi adjunto de promotor de 1-6-1917 a março de 1920; segundo 
suplente da Segunda Pretoria Criminal, em 2-2-192 1; primeiro 
suplente da Sexta Pret«ria Criminal, em 4-2-1922; Juiz da Oitava 
Pretoria Criminal, em 2-2-1924, sendo transferido para a Sexta 
Pretoria Civel em 24-6-1926; Juiz de Direito da Quarta Vara Cri-

o , 

minaI, em 11-5-1931; Juiz de Direito da Sexta Vara Civel, em. 
, 31-7 -1933; Juiz da Quarta Zona Eleitoral e do Tribunal Eleitoral 

dodo Distrito Federal, de 1933 a 1935; nomeado desembargador 
em 24-12-1937. Em 1940, integrou a Comissão que elaborou o 

I 

projeto de organização da Justiça do Distrito Federal. Como mem· 
bro da Comissão Disciplinar da Justiça do Distrito Federal, exerceu 
a sua presidência. Fêz parte da Comissão que, em 1945 deu nova 
organização à mesma Justiça e elaborou o n"ovo Regimento de 
Custas . Foi Corregedor da Justiça do Distrito Federal de 1943 a 
1946, sendo atualmente presidente da Sexta Câmara Cível e do 
Grupo de Câmaras Cíveis do Tribunal de, Justiça do Distrito Fe
deral. Em 16 de agôsto de 1951, assumiu o exercício do cargo 
de Juiz efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Pelo atual Ministro 
da Justiça foi designado por portaria d~ 19 de novembro último 
para fazer parte, da Comissão elaboradora do anteprojeto de 
reforma da Justiça do Distrito Federal. 

---*---
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