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RESUMO 

O trabalho busca promover e discutir mediante análise da legislação 

e da doutrina referente à estabilização da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente, apontamentos e possíveis implicações e repercussões sobre as ações 

indenizatórias por dano moral à luz do princípio da boa-fé processual. 

INTRODUÇÃO 

O Novo Código de Processo Civil ao disciplinar o procedimento da 

estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o legislador 

limitou-o a dois dispositivos, os quais possuem diversas lacunas. Sendo que um dos 

questionamentos despontados está atrelado à possibilidade de ajuizamento de ação 

indenizatória por dano moral com os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que os 

da tutela antecipada estabilizada e se isto implicaria em afronta ao princípio da boa-

fé. 

A estabilização não faz coisa julgada, tornando-se possível a 

propositura de quaisquer outras ações a fim de sanar toda e qualquer lesão ou 

ameaça a direito proveniente da mesma situação, inclusive ação indenizatória por 

dano moral. Com base nos dispositivos legais, juntamente com a doutrina, não há 

impedimentos ao ingresso de eventual ação indenizatória por dano moral fundada nos 

mesmos fatos e fundamentos jurídicos, bem como não há ofensa ao princípio da boa-

fé. 

OBJETIVOS 

Gerais 

Propor soluções de superação das lacunas identificadas nos 

dispositivos que disciplinam a estabilização da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente, principalmente quanto à ação indenizatória por dano moral 

superveniente. 

 

Específicos 

Analisar o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente e sua possibilidade de estabilização através do Novo Código de 



Processo Civil. Identificar os objetivos e os princípios do instituto da tutela antecipada 

requerida em caráter antecedente e sua possibilidade de estabilização. Analisar a 

existência de afronta ao princípio da boa-fé em eventual propositura de ação 

indenizatória por dano moral fundada nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos da 

tutela antecipada estabilizada. 

METODOLOGIA 

Para a execução dos objetivos propostos, proceder-se-á análises 

bibliográficas, que terão como fonte doutrinas, legislações, artigos e revistas jurídicas, 

buscando conceitos de apoio e desenvolvimento da pesquisa.  

Para a análise da bibliografia será utilizado o método dedutivo-lógico, 

no intuito de verificar a aplicação dos conceitos e dispositivos legais às realidades 

fáticas da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente e 

eventual propositura de ação indenizatória por dano moral. 

 

DESENVOLVIMENTO  

A estabilização da tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente tem por objetivo afastar o perigo da demora com a tutela de urgência e, 

mediante a inércia do réu, oferecer resultados efetivos e imediatos. Sendo assim, em 

suma, apenas a tutela antecipada concedida nos termos do art. 303, CPC é passível 

de estabilização e, para que assim ocorra, se faz necessário que a decisão concessiva 

não seja impugnada pelo réu por meio da interposição do recurso cabível, conforme 

o art. 304, caput e §1º, CPC. 

Qualquer umas das partes, poderá propor ação autônoma a fim de 

revisar, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada. Entretanto, a tutela 

estabilizada terá seus efeitos conservados enquanto não houver decisão de mérito 

que a revise, reforme ou invalide, segundo art. 304, § 2º e § 3º, CPC. Assim, poderão 

as partes requerer o desarquivamento do processo no qual houve a concessão da 

estabilização da tutela antecipada a fim de propor a ação autônoma prevista no art. 

304, §2º, CPC. Bem como, possuem o prazo decadencial de dois anos após ciência 

da decisão de extinção do processo para sua interposição, conforme art. 304, § 4º e 

5º, CPC.  



Decorrido o prazo decadencial, a tutela antecipada estabilizada 

conservará seus efeitos, atribuindo à tutela provisória satisfativa estabilizada o caráter 

de tutela definitiva. Além do mais, decisão concessiva da estabilização, ou seja, a 

decisão interlocutória não fará coisa julgada de acordo com o §6º do art. 304, CPC. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

O procedimento da estabilização da tutela antecipada não enseja 

coisa julgada, conforme o art. 304, §6º, CPC o que permite que a matéria seja a 

qualquer momento pleiteada novamente em juízo. Seja objetivando uma decisão com 

resolução de mérito, consequentemente, a coisa julgada; ou seja para ventilar novos 

direitos oriundos daqueles mesmos fatos. Com observação do prazo prescricional e 

decadencial, garantindo, desse modo, a segurança jurídica. 

Uma vez garantido o direito e cessado os danos através da tutela 

antecipada estabilizada, torna-se estável aquele direito gerando segurança jurídica e 

nada impede o pleito da reparação dos prejuízos causados até a efetivação da 

estabilização. 

O princípio da boa-fé no Novo Código de Processo Civil está 

explicitamente previsto no art. 5º que consiste em exigir do agente que pratique o ato 

jurídico sempre pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a 

ideia de lealdade e lisura, conferindo segurança as relações jurídicas, permitindo-se 

aos respectivos sujeitos confiar nos seus efeitos programados e esperados. 

A propositura de uma ação indenizatória após a estabilização da 

tutela antecipada não afrontaria o princípio da boa-fé, uma vez, que não haverá 

qualquer modificação no conteúdo da estabilização, continuando a produzir 

integralmente seus efeitos. 
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