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Resolução 01 – 01/2022 
 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PRÊMIO 

ZENO VELOSO DE LITERATURA JURÍDICA 

DO DIREITO PRIVADO.  

  
 

O PRESIDENTE CIENTÍFICO DA ACADEMIA BRASILEIRA 

DE DIREITO CIVIL, usando da atribuição que lhe confere o artigo 34, alínea 

“a”, do respectivo Estatuto Social, resolve criar o 

PRÊMIO ZENO VELOSO DE LITERATURA JURÍDICA DO 

DIREITO PRIVADO, 

à luz das seguintes disposições:  

 

I - Disposições iniciais  
 

O Prêmio Zeno Veloso de Literatura Jurídica do Direito Privado 
será outorgado aos melhores textos jurídicos sobre direito privado, em 
língua portuguesa, publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do 
ano anterior ao início do processo de concessão do prêmio.  
 
 Em janeiro do ano em curso à outorga do prêmio, a Academia 
Brasileira de Direito Civil, através de ato do seu Presidente Científico, 
nomeará uma Comissão Organizadora, a quem incumbirá promover o 
processo de premiação.  
 
 A Comissão Organizadora será composta por cinco membros, 
escolhidos entre os Membros Fundadores e/ou Associados, além de 
pesquisadores do Núcleo de Pesquisa, da ABDC, cabendo a 
Presidência a um dos Membros Fundadores que a componha.  
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II - Das obras e de suas categorias  
 

Para concorrer ao prêmio, a obra deverá ter sido publicada em 
língua portuguesa, em primeira edição, entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro do ano anterior ao início do processo de concessão do 
prêmio.  
 

Considera-se como primeira edição, a obra que seja publicada, 
no Brasil ou no estrangeiro, em formato impresso ou digital, pela 
primeira vez, no período anterior ao ano de premiação. A data de 
publicação da obra deverá constar em sua Ficha Catalográfica ou em 
qualquer outra documentação que possa comprová-la. 

 
O Prêmio Zeno Veloso de Literatura Jurídica será outorgado em 

três categorias: livro, capítulo de livro e artigo.  
 
Será considerado livro a obra intelectual dividida em capítulos, de 

autoria de um ou mais juristas, sem que qualquer um deles 
desempenhe a função de coordenador ou que se caracterize como 
coletânea de artigos.   
 

Será reputado como capítulo de livro a divisão de um livro que se 
caracteriza como coletânea de textos de diferentes juristas, sob a 
coordenação de terceiros.  
 

Será compreendido como artigo, texto jurídico publicado em 
revista, física ou virtual, ou que não possa ser caracterizado como 
capítulo de livro.  

 
III - Do processo de julgamento e premiação 

 
No mês de março do ano da premiação, a Academia Brasileira de 

Direito Civil enviará cartas-convite para juristas previamente 
selecionados, abrindo a oportunidade para que estes indiquem, nas 
três modalidades supra expostas, os textos jurídicos que julguem como 
merecedores de serem laureados com o Prêmio Zeno Veloso.  
 

As indicações poderão ser realizadas até o mês de julho do ano 
da premiação, através do formulário constante no Anexo I.  
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É vedada indicação, pelo jurista convidado, de obra de sua 
própria autoria.  
 

No mês de agosto do ano da premiação, a Comissão 
Organizadora do Prêmio Zeno Veloso processará as indicações e 
selecionará de 10 a 15 obras, em cada modalidade, para compor a lista 
preliminar de obras concorrentes.  
 

Em setembro do ano da premiação, a Comissão Organizadora do 
Prêmio escolherá, da lista preliminar de obras concorrentes, cinco 
obras, em cada categoria, para formar a lista de concorrentes finalistas.  
 

Durante o período de outubro a novembro do ano da premiação, 
os membros da Academia Brasileira de Direito Civil avaliarão as obras 
constantes na lista de concorrentes finalistas, enviando os respectivos 
boletins de avaliação para a Comissão Organizadora, a quem 
incumbirá preparar o relatório individual de cada obra.  
 

No mês de outubro, o Corpo de Membros Fundadores da 
Academia Brasileira de Direito Civil escolherá, mediante votação 
secreta, as obras vencedoras em cada categoria.  
 

A obra vencedora deverá receber mais da metade dos votos do 
Corpo de Membros Fundadores.  
 

IV - Dos juristas consultados para indicação das obras   
 

Os Juristas qualificados para a indicação das obras pertencerão à 
Academia Brasileira de Direito Civil e a outras associações e 
sociedades com propósitos semelhantes, Mestres e Doutores em 
Direito, além de operadores do direito com reconhecida cultura jurídica. 

 
Os juristas consultados para indicação das obras serão 

escolhidos mediante recomendação dos membros fundadores e 
associados, bem como da Presidência Científica e da Presidência 
Administrativa, da ABDC.  

 
V - Dos critérios de avaliação 

 
As obras serão avaliadas, atribuindo-se a pontuação de 0 (zero) a 

100 (cem) em cada um dos seguintes critérios:  
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a) originalidade, dificuldade, relevância e atualidade do tema; 

 
b) pesquisa histórica consistente;  
 
c) acessibilidade da linguagem e estímulo à reflexão; 

 
d) transversalidade, precisão conceitual e adequação 

terminológica;  
 

e) correção e atualização dos conceitos e ideias; 
 

f) amplitude e pertinência da pesquisa doutrinária e 
jurisprudencial;  
 

g) clareza e elegância da linguagem; 
 

h) eficiência didática do texto;  
 

i) utilização de direito comparado na análise do assunto. 
 

 
VI – Do resultado e premiação  

 
O resultado final será divulgado no mês de novembro, por meio 

de e-mail aos respectivos autores e no site da Academia Brasileira de 
Direto Civil (www.abdireitocivil.com.br).  
 

Ao autor ou autores da obra vencedora, em cada categoria, será 
concedida a Medalha Zeno Veloso, o respectivo Diploma e o direito de 
uso do Selo da premiação, em futuras publicações.  
 

A premiação será pessoal e intransferível.    
 

O Comitê Científico poderá conceder menção honrosa a outros 
trabalhos.  
 

A ABDC poderá, a seu exclusivo critério, realizar cerimônia de 
premiação, isoladamente ou em conjunto com outro evento, em data 
que lhe for mais conveniente.  
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VIII - Informações finais 

 
As etapas do processo de premiação serão registradas em atas 

firmadas pela Comissão Organizadora. 
 

A ABDC não se responsabiliza por indicações, realizadas por 
ocasião da consulta inicial aos juristas, não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem material ou técnica. 
 

Os casos omissos na presente Resolução serão resolvidos, 
quando necessário, pela Comissão Organizadora.  
  
       Rio de Janeiro, 15 janeiro de 2022 
 

      
                            Ricardo-César Pereira Lira   
                       Presidente Científico  


