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RESUMO 

 

ZOTARELI, Daniel Menegassi. A correlação no processo civil. 2019. 217 p. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Esta dissertação objetiva estudar a regra da correlação no processo civil brasileiro e, 

em particular, o papel por ela desempenhado à luz do Código de Processo Civil de 2015.  

A regra da correlação determina a congruência das decisões judiciais aos elementos 

introduzidos pela postulação das partes. Entretanto, rompendo com a diretriz da 

interpretação restritiva dos elementos da demanda, o atual diploma processual, em seu 

art. 322, § 2º, instituiu o “conjunto da postulação” e o “princípio da boa-fé” como novos 

cânones hermenêuticos. Faz-se necessário, então, investigar o significado e o alcance desse 

regramento, a fim de compatibilizá-lo com a regra da correlação e com as demais garantias 

e valores protegidos pelo ordenamento jurídico nacional. Para tanto, serão inicialmente 

analisados os dois elos da regra da correlação. No primeiro capítulo, serão abordados  

os três elementos da demanda: pedido, causa de pedir e partes. No segundo, o estudo 

focará nos pronunciamentos judiciais e nos principais tipos de tutela jurisdicional 

concedidos por meio deles. Assentadas tais premissas, o terceiro capítulo tratará da regra 

da correlação, com a exposição de sua definição, dos valores a ela vinculados e  

das exceções legalmente positivadas. Também serão examinados os vícios da 

incongruência: decisões ultra, extra e citra petita. No capítulo final, a análise recairá sobre 

a regra da correlação à luz do Código de Processo Civil de 1973, a tramitação do projeto  

de lei que culminou no Código de 2015 e o regramento instituído por tal diploma.  

Nessa atividade, tratar-se-á do referido art. 322, § 2º, a fim de investigar o significado  

das expressões “conjunto da postulação” e “princípio da boa-fé”. Assim, será possível 

compreender o atual alcance e extensão da regra da correlação. 

  

Palavras-chave: 1. Processo Civil; 2. Pedido; 3. Sentença; 4. Correlação; 5. Postulação; 

6. Boa-fé. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

ZOTARELI, Daniel Menegassi. The correlation in civil procedure. 2019. 217 p. 

Dissertation (Master) – Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

This dissertation aims to study the rule of correlation in the Brazilian civil procedure and, 

in particular, the role played by it pursuant to the Brazilian Code of Civil Procedure of 

2015. The rule of correlation determines the congruence between judicial decisions and the 

elements introduced by the parties pleadings. However, rupturing with the guideline 

determining the narrow construction (restrictive interpretation) of the complaint elements, 

the current legal instrument (Section 322.§ 2º) appointed the “conjunto da postulação”  

and the “princípio da boa-fé” as its new hermeneutical canons. It is necessary, therefore, 

to investigate their meaning and extent, in order to make it compatible with the rule of 

correlation and the other assurances and values protected by the national legal system. 

For this purpose, both bonds of the rule of correlation will be initially analyzed. In the first 

chapter, the three elements of the complaint will be approached: claim, cause of action and 

parties. In the second, the study will focus on the judicial decisions and the main types of 

judicial protections granted by them. Once settled those premises, the third chapter shall 

address the rule of correlation, exposing its concept, the values that are tied to it and  

its legal exceptions. Also, the irregularities regarding the non-observance of the rule of 

correlation will be examined: decisions ultra, extra and citra petita. In the final chapter,  

the analysis will be of the rule of correlation pursuant to the Brazilian Code of Civil 

Procedure of 1973, the development of the bill that led to the Code of 2015 and  

the regulation instituted by it. In this activity, the above-mentioned Section 322.§ 2º will be 

studied, in order to investigate the meaning of the expressions “conjunto da postulação” e 

“princípio da boa-fé”. Thus, it shall be possible to comprehend the current reach and extent 

of the rule of correlation. 

 

 

Keywords: 1. Civil Procedure; 2. Pleading; 3. Ruling; 4. Correlation; 5. Postulation; 

6. Good faith. 
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INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que a regra da correlação entre os elementos da demanda e 

o respectivo provimento judicial figura entre aquelas de maior importância em nosso 

ordenamento jurídico. Por meio de sua mandatória observância, protegem-se diversos 

valores e garantias, caso, entre outros, do contraditório, da ampla defesa, 

da previsibilidade, da segurança jurídica e da vedação à atuação oficiosa do órgão julgador. 

Tornam-se cada vez mais frequentes, contudo, vozes propagando sua mitigação, 

perda de importância e, até mesmo, eliminação do sistema.1 Indaga-se, com certa 

constância, qual seria a função desempenhada pela adstrição no cenário atual.  

Tais questionamentos avolumaram-se com o advento do Código de Processo Civil 

de 2015. O diploma, instituindo um sistema processual colaborativo (CPC/15, art. 6º), 

passou a disciplinar que a interpretação do pedido deve se pautar pelo “conjunto  

da postulação” e pelo “princípio da boa-fé” (CPC/15, art. 322, § 2º). Simultaneamente, 

foi abandonada a diretriz da interpretação restritiva, vigente até então (CPC/73, art. 293). 

Conforme antevira CASSIO SCARPINELLA BUENO,  

“o § 2º do art. 322, tanto quanto o § 3º do art. 489, representa verdadeiro desafio 

para o dia a dia forense, que, com certeza, renderá ensejo a interessantíssimas 

discussões não só sobre o que se pediu, mas também sobre o que poderia ou não 

ser julgado e, em última análise, sobre o que transitou e não transitou 

materialmente em julgado”.2 

 

Além disso, proliferaram pertinentes indagações, como, por exemplo: “estaria 

o novo Código a autorizar condenação sem pedido?”. E “poderia o juiz extrair o pedido  

das entrelinhas e conceder ao autor aquilo que ele não pediu, embora pudesse tê-lo feito”? 

Mais: “o que se deve entender pela expressão ‘conjunto da postulação’? E, ainda, como 

                                                           
1. “Sustenta-se mesmo, talvez com certa dose de exagero, que o princípio da congruência encontra-se 

em crise e tende a desaparecer do sistema. Nessa linha, chega-se a sugerir, de forma ampla e genérica, 

a possibilidade de o julgador considerar fatos não propostos na inicial. [...] Preferível, portanto, conservá-la, 

minimizando, todavia, as consequências decorrentes de sua não observância, em conformidade 

com os princípios informativos do sistema das nulidades processuais”. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

“Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório”. In: BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos; TUCCI, José Rogério Cruz e (coord.). Causa de pedir e pedido no processo civil (questões 

polêmicas). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, pp. 35-36. 
2. BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 240. 
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o réu exercitará o contraditório diante de um pedido não formulado – mas que poderia ter 

sido – e que pode ser objeto de tutela jurisdicional?”.3 

São dúvidas como essas que o presente trabalho visa a esclarecer. O estudo aqui 

delineado volta-se a analisar a regra da correlação, antes e após o início da vigência  

do Código de 2015, a fim de perquirir a posição que ocupa no sistema, seu significado e 

alcance. 

A fim de atingir essa meta, iniciar-se-á com a abordagem da demanda e de seus 

elementos constitutivos – pedido, causa de pedir e partes (infra, nn. 1.2 ss.). Na sequência, 

serão examinados os provimentos judiciais que a eles deverão estar adstritos e os principais 

tipos de tutela jurisdicional passíveis de concessão (infra, nn. 2.2 ss.). 

No terceiro capítulo, analisar-se-á a regra da correlação propriamente dita, 

com destaque à sua tradicional conceituação. Também serão enfocadas as exceções 

presentes em nosso ordenamento, bem como os vícios e as consequências provocados pela 

incongruência (infra, nn. 3.1 ss.). 

O capítulo final tratará da regra da correlação nos Códigos de Processo Civil  

de 1973 e de 2015. Além dos dispositivos pertinentes a cada diploma, buscar-se-á 

esclarecer o significado dos requisitos erigidos pelo legislador para interpretação  

dos elementos da demanda – o que será feito em atenção aos demais dispositivos e 

garantias do ordenamento, à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e 

à mens legislatoris (infra, nn. 4.1 ss.).  

Encerrada essa atividade, terão sido assentadas todas as bases necessárias para  

se obter conclusão segura e confiável sobre a hodierna importância da regra da correlação 

à luz do sistema jurídico-processual brasileiro. 

                                                           
3. CARACIOLA, Andrea Boari. “Congruência da tutela e interpretação lógico-sistemática do pedido”. 

In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho; SILVA, João Paulo Hecker 

da; VASCONCELOS, Ronaldo; ORTHMANN, André (coord.). Processo em jornadas. Salvador: 

JusPodivm, 2016, p. 58.  
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CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho, buscou-se estudar a regra da correlação, que obriga 

o magistrado a ater suas decisões às pretensões e fundamentos efetivamente expostos pelas 

partes. Para tanto, iniciou-se com a análise dos institutos que a estruturam. Assim, foram, 

de um lado, abordados a demanda e seus elementos constitutivos (supra, nn. 1.2 ss.).  

E, do outro, os provimentos judiciais e as tutelas jurisdicionais por meio deles concedidas 

(supra, nn. 2.2 ss.). 

Elucidados os dois elos integrantes da regra da correlação, tratou-se de conceituá-

la. Nesse intuito, além de se explicitar o sentido que lhe é tradicionalmente atribuído, 

analisaram-se também os valores a ela vinculados, as exceções admitidas por nosso 

ordenamento e as consequências advindas de sua inobservância (supra, nn. 3.1 ss.). 

Fez-se tudo isso com vistas à adequada compreensão do alcance e do sentido  

da adstrição no processo civil brasileiro. Explicou-se que, no Código de 1973, 

predominava o entendimento de que a regra da correlação deveria ser concebida a partir  

de uma interpretação estrita dos elementos da demanda, extraindo-se da postulação tudo 

aquilo e somente aquilo que fora literalmente deduzido – sem restrições ou ampliações 

indevidas e sem incursões no âmbito volitivo das partes (supra, n. 4.1). 

Analisou-se, na sequência, o entendimento jurisprudencial assentado pelo STJ, 

segundo o qual o pedido deve ser identificado com base na contextualização da petição 

inicial. Isto é: de forma lógico-sistemática (supra, n. 4.2). 

Tratou-se, ainda, da tramitação do projeto de lei que culminou no Código  

de Processo Civil de 2015, ao longo da qual o legislador optou pela manutenção da rigidez 

sistêmica e da eventualidade, nos mesmos moldes do diploma anterior. Não se instituiu, 

portanto, a possibilidade de alteração dos elementos objetivos da demanda a qualquer 

momento, desde que anterior à sentença (supra, n. 4.3). 

Atentando-se a essa circunstância, o foco voltou-se para os dispositivos do Código 

de 2015 pertinentes à regra da correlação. Conforme esclarecido, os artigos que versam 

sobre ela sofreram poucas alterações, mantendo-se, pois, praticamente o mesmo 

regramento (supra, n. 4.4). 

A fim de confirmar essa conclusão, abordou-se, como último ponto, o art. 322, 

§ 2º, do atual diploma processual, dispositivo que alterou os parâmetros para interpretar 
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os elementos da demanda. Conforme preceitua, agora há que se considerar o “conjunto  

da postulação” e o “princípio da boa-fé”. 

Por tais razões, foram analisados esses requisitos, com o escopo de extrair 

seu significado e definir sua compatibilidade à luz da regra da correlação e do sistema 

jurídico-processual instituído pelo Código de 2015. Nessa tarefa, defendeu-se que 

os elementos da demanda devem ser identificados de forma contextualizada, considerando-

se os atos praticados durante a fase postulatória. 

Desse modo, havendo dúvidas sobre a postulação, o magistrado poderá saná-las 

por meio de uma análise global dessa etapa inicial. Assim, terá melhores condições 

de ofertar tutela condizente com os anseios dos litigantes e adequada ao bem da vida 

em disputa.  

Entretanto, isso somente poderá ocorrer até o saneamento do feito, momento 

em que serão assentadas as pretensões e as questões a serem solucionadas. Ultrapassada 

essa fase, o processo deverá seguir sua marcha, não se admitindo retrocessos e 

nem modificações relacionadas à postulação. Preservar-se-á, assim, a celeridade 

processual, sem dilações processuais indevidas, compatibilizando essa garantia, dentro das 

possibilidades sistêmicas, com a busca pela máxima efetividade da tutela outorgada pelo 

Estado-juiz (supra, nn. 4.5.2 e 4.5.3). 

Finalmente, teorizou-se que a intepretação do conjunto da postulação, à luz 

do princípio da boa-fé, deverá ocorrer sob duplo viés: objetivo e subjetivo. Ou seja: 

o julgador deverá investigar se a interpretação vislumbrada ou se as modificações 

intentadas pelas partes não afrontam os deveres de retidão, honestidade, lealdade, 

probidade e confiança. De igual sorte, deverá apurar se não decorrem de atitudes 

maliciosas dos litigantes, visando a lhes proporcionar benefícios indevidos (supra, 

n. 4.5.4). 

Explanada a metodologia e os limites para a interpretação da postulação, 

concluiu-se que o Código de Processo Civil de 2015 não reduziu a importância da regra  

da correlação. Ao contrário: a norma continua vigente e tem observância obrigatória 

em todas as relações processuais. 

Modificaram-se apenas os critérios empregados para a identificação dos 

elementos da demanda – o que, em casos de incerteza, permitirá ao juiz perquirir 

elementos fora da literalidade dos arrazoados das partes, mas que decorram como 

consequência lógica do efetivamente deduzido. Isso não significa, contudo, que estará 
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autorizado a promover investigações oficiosas, dilatando ou comprimindo a moldura 

construída pela atividade dos litigantes. 

Não se descarta a eventualidade de que, no futuro, venha a ser implementado 

sistema processual elástico, por meio do qual haja permissão para modificar a todo 

momento os elementos da demanda, a fim de perseguir tutela de máxima efetividade, ainda 

que em detrimento de sua tempestividade. Nesse cenário, restaria diminuída a relevância 

da regra da correlação, pois seria muito maior o campo de abrangência das decisões, o qual 

poderia, inclusive, ser modelado com ativa participação do magistrado.  

Isso dependeria, contudo, de imprescindível alteração legislativa, com instituição 

de regramentos próprios a tais situações, dos quais inequivocamente se extraísse a escolha 

por esse novo modelo de funcionamento do sistema. Entretanto, isso ainda não ocorreu. 

Na verdade, adotar esse entendimento conflitaria diretamente com os dispositivos 

positivados no Código de 2015. No diploma, não somente foi reproduzida a regra da 

correlação, como foram preservadas aquelas a ela vinculadas (eventualidade, estabilização 

da demanda, inércia da jurisdição etc.).  

Os provimentos judiciais continuam adstritos, portanto, à vontade das partes,  

que mantêm sua autonomia para, dentro de seu âmbito de disposição, aportarem em juízo 

somente aquilo que lhes interessa. Se o julgador desrespeitar esses limites, ainda que  

sob o pretexto de outorgar tutela de maior efetividade, incorrerá em inadmissível violação 

à regra da correlação. 
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