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V

C O O R D E N A Ç Ã O:  JULIANA RIBEIRO E MIGUEL HORVATH JÚNIOR

APRESENTAÇÃO

É com muita satisfação que apresento esta obra sobre família e seus reflexos 
na proteção. A família é resultado da cultura e recebe forte influência da organização 
social. Dessa forma, observamos que a formação familiar está diretamente ligada à pró-
pria natureza social humana. A família como instituição proteiforme exige a observação 
constante da sociedade para que sejam identificados os aspectos diferenciais no tempo 
e no espaço. Impondo-se a necessidade de juridicamente se reconhecer os novos sujeitos 
de direito da proteção familiar.

Delimitar o conceito de família e seus reflexos jurídicos é uma das atividades mais 
complexas para os estudiosos do Direito, haja vista a forte predominância cultural que 
abrange o conceito. Ao longo da história da humanidade esta definição apresentou avanços 
e retrocessos em decorrência da evolução arrítmica da própria humanidade.

A Constituição Federal de 1988 deu forte ênfase à proteção à família, bem como 
determinou a proteção da família diante da seleção de contingências sociais familiares. 
Família pode ser conceituada sob o prisma teológico, psicossocial e jurídico. A presente 
obra elege como fio condutor o novo conceito de família, sua classificação e seu impacto 
nas relações jurídicas, em especial a previdenciária.

Esta obra, ao tratar do tema, parte da análise do conceito de família e seus re-
flexos após a Constituição de 1988, sua classificação e identificação dos novos sujeitos 
que integram a família, a análise das características do casamento e da união estável, da 
proteção da mulher em face da violência doméstica, da proteção assistencial aos inte-
grantes da família, da proteção ao idoso, da multiparentalidade, da reprodução médica 
assistida e do poliamor.

Coordenadores e autores esperam colaborar para a proteção da família com a 
publicação desta obra como ferramenta de difusão do conhecimento.

Miguel Horvath Júnior
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C O O R D E N A Ç Ã O:  JULIANA RIBEIRO E MIGUEL HORVATH JÚNIOR

FAMÍLIA COMO OBJETO DE PROTEÇÃO SOCIAL 
PERANTE O DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Miguel Horvath Júnior1

Euvaldo Leal de Melo Neto2

Delimitar o conceito de família é uma das atividades mais complexas para os es-
tudiosos do direito, haja vista a forte predominância cultural que abrange o conceito. Ao 
longo da história da humanidade esta definição apresentou avanços e retrocessos, em 
decorrência da evolução arrítmica da própria humanidade.

Nesse sentido, não é atual a preocupação em delimitar o conceito de família e 
em estabelecer mecanismos capazes de efetivar a sua proteção, uma vez que a família 
é o núcleo essencial da sociedade, razão pela qual o Estado tem o dever de protegê-la.

Podemos estabelecer, preliminarmente, a definição de família como relação inter-
pessoal baseada na consanguinidade, afinidade ou afetividade. No entanto, diante da 
complexidade em delimitar o referido conceito, faz-se necessário realizar uma digressão 
história e estrutural para possibilitar a análise da construção deste.

Teologicamente, a família é considerada uma instituição divina formada pela união, 
por meio do casamento legítimo, entre um homem e uma mulher, com o escopo de 
perpetuar a espécie humana sobre a terra. A construção teológica do conceito de família 
está alicerçada no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, pois a criação do homem e da 
mulher originou a busca da efetivação do plano divino narrado em Gênesis 1:28:3 “E Deus 
os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; 
[...]”. O plano divino engendrado no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada demonstra a 
formação da concepção de família universal, à medida que Deus afirmou que não era 
bom para o homem viver sozinho e, por isto, criou a mulher para compor essa formação 
familiar, estabelecendo o objetivo de perpetuar a espécie humana sobre a terra.

Na construção do conceito teológico de família, a Bíblia Sagrada elencou os filhos 
como componentes fundamentais para a sua formação, conforme verificamos no Salmo 
127:3-5:4

1 Doutor em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre em Direito das Re‑
lações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Coordenador e Professor no Núcleo de Direito 
Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Procurador Federal – AGU.

2 Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera. Mestrando em Direito, no Núcleo 
de Direito Previdenciário, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacharel em Direito pela Universida‑
de Tiradentes. Professor de Direito Previdenciário. Advogado.

3 BÍBLIA, A. T. Gênesis. BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida Corrigida Fiel, 
2019. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1. Acesso em: 14 dez. 2019.

4 BÍBLIA, A. T. Salmos. BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida Corrigida Fiel, 
2019. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/127. Acesso em: 14 dez. 2019.
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A proteção à família no direito previdenciário

Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 
Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da 
mocidade. Bem‑aventurado o homem que enche deles a sua aljava; não 
serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.

No mesmo sentido, o Salmo 128:3,5 escrito pelo Rei Davi com o condão de repre-
sentar uma palavra de obediência ao Senhor, afirma a importância do conceito de família 
e dos filhos, senão vejamos: “A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua 
casa; os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa”.

A família está na base do projeto de Deus para os seres humanos, em tão alto 
grau, a ponto de a maternidade ser encarada como uma bênção e, em contrapartida, 
a infertilidade como uma infelicidade, demonstrando que os filhos no contexto bíblico 
são herança de Deus, a esperança da renovação da vida e do atingimento dos projetos 
de longa duração, ou seja, mais especificamente, a forma de continuação do projeto de 
seus pais. Nada obstante, não se pode desconsiderar que para o povo judeu, em cada 
nascimento se renova a esperança do nascimento do “Messias”.

Assim, no Livro Sagrado do Judaísmo, conhecido como Torá, a formação da famí-
lia está presente em Gênesis 12:76 no momento em que o Senhor apareceu a Abraão e 
disse: “[...] a tua semente darei esta terra. [...]”, bem como em Gênesis 26:2-57 durante 
a passagem em que o Senhor apareceu a Isaque, descendente de Abraão, e disse:

[...] Não desças ao Egito; habita na terra que eu te disser; peregrina nesta 
terra, e serei contigo e te abençoarei; porque a ti, e aos que descenderem de 
ti, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu 
pai; e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei 
todas estas terras; e por meio dela serão benditas todas as nações da terra; 
porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os 
meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis.

Jayme Vita Roso destaca o conceito de família e as relações de poder na visão 
judaica da seguinte forma:

[...] plano material a constituição de uma família se assemelhava a “construir 
uma casa”, a constituição de um clã, tanto que, por tradição, os critérios 
rígidos para pertencer a uma família somente poderiam ter origem san‑
guínea por laços estreitos, ou ainda, por laços conjugais decorrentes do 

5 BÍBLIA, A. T. Salmos. BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamentos. Almeida Corrigida Fiel, 
2019. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/128. Acesso em: 14 dez. 2019.

6 BÍBLIA, H. Gênesis. BÍBLIA. Português. Bíblia Hebraica. 2019. Disponível em: http://hebraico.top/biblia‑ he‑
braica‑online‑transliterada/geneses‑bereshit‑completo‑%d7%91%d6%bc%d6%b0%d7%a8%d6%b5%d7%90%d7
%a9%d7%81%d6%b4%d7%99%d7%aa‑hebraico‑portugues‑e‑transliterado/genesis‑bereshit‑capitulo‑12‑%d7%9
1%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa‑portugues‑hebraico‑transliterado/. Acesso em: 14 dez. 2019.

7 Idem, ibidem.
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casamento (os legais) ou ainda mais, pela proximidade geográfica. A casa 
(residência) é o fundamento de construção da (casa) família. O chefe da 
família é o patriarca que exercia sua autoridade sobre a mulher e os filhos 
conforme se verifica em Êxodo 3:6; 4:5. A mulher conquanto tivesse outro 
status ocupava posição privilegiada (lugar de honra) na família, cabendo a 
ela o cuidado da família, podendo participar das festas religiosas e vender 
os bens que lhe pertenciam (Provérbios 1:8). Tanto que achar uma mulher 
virtuosa era uma das maiores bênçãos que um homem poderia ter.8

Nesse contexto, percebemos que na família judaica há a repartição clara do exercício 
do poder entre marido e mulher, razão pela qual os judeus opõem maior resistência à 
evolução da concepção de família e, consequentemente, ao conceito de família estabe-
lecido hodiernamente e as classificações modernas de famílias.

Ademais, impende destacar que no campo da sociologia a família é estruturada por 
meio do conjunto de relações que se traduz em conceitos e preconceitos, ideias e ideais, 
sonhos e realizações. Esse conjunto está em constante mutação, tal qual a um processo 
permanente de evolução e involução, ocasionando o chamado conceito proteiforme de 
família, ou seja, de que a família é um fato natural em constante mutação.

A importância deste conjunto de relações, o desenvolvimento do conceito de 
família e a constituição da família demonstram o motivo da incapacidade, até os dias 
hodiernos, do desenvolvimento de uma estrutura capaz de substituir com perfeição a 
família. A família é resultado da cultura recebendo forte influência da organização so-
cial. Dessa forma, observamos que a formação familiar está diretamente ligada à própria 
natureza social humana.

A família sob o ponto de vista psicossocial é considerada elemento matriz da so-
ciedade e da constituição do psiquismo, proporcionando o desenvolvimento do indivíduo, 
bem como originando o sentido do pertencimento e de separação.

Seguindo esse entendimento, a família fornece os elementos da identidade para a 
formação do comportamento de seus integrantes, ou seja, no seio de famílias saudáveis 
teremos um estado saudável e bem estruturado, em contrapartida, naquelas desestrutu-
radas teremos um estado desestruturado.

Rodrigo da Cunha Pereira,9 mencionando Jacques Lacan e Claude Lévi-Strauss, 
entende que a família é uma estrutura psíquica, em que cada membro ocupa um lugar 
e uma função.

8 ROSO, Jayme Vita. A ética da família e as relações de poder: uma tentativa de visão judaica. In: GROENINGA, 
Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova episte‑
mologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003. p. 109‑110.

9 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família: uma abordagem psicanalítica. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
p. 13.
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A proteção à família no direito previdenciário

A figura do pai e da mãe é central no conceito de família tradicional. Giselle Câmara 

Groeninga, sob o ponto de vista psicanalítico de Sigmund Freud, afirma:

Em nosso desenvolvimento, como dito, os sentimentos amorosos e hostis 
são alternadamente dirigidos à mãe e ao pai, em função da gratificação e 
frustração experimentadas. Grosso modo, inicialmente os impulsos de amor 
são dirigidos à mãe com a qual o bebê tem no princípio, dado inclusive 
o vínculo biológico, uma relação fusionada, e os hostis são inicialmente 
dirigidos para aquele que “interfere” nesta relação o pai [...] o pai é o 
representante da lei no sentido de que impede a relação fusionada com a 
mãe e a satisfação ilimitada dos impulsos – nossa parte mais animal – que 
colocaria inclusive a vida em perigo. O pai também é quem protege e é 
alvo do desejo da mãe. A função paterna é a organizadora das relações 
– o que não pode e o que pode e de que modo pode. Também é via esta 
função, pelo impedimento da satisfação dos impulsos via descarga motora 
imediata, que se originará, em parte o pensamento e a linguagem. É pelo 
medo da perda do amor do pai e pelo medo da punição que este vai ser 
um exemplo internalizado. É figura amada e odiada, e é nesta dinâmica 
que está a gênese do nosso sentimento de culpa e de responsabilidade. 
[...] As leis de conveniência social vão se somar ao que foi na família 
emocionalmente apreendido, direitos e deveres são assim aprendidos.10

Ressalte-se ainda a existência da conceituação da família na qualidade de instituição 

moral, dado que o conceito de família é fortemente impregnado pelos valores adotados 

culturalmente por um grupo de pessoas, surgindo assim a família como instituição moral 

e de ordem transcendental, sendo inclusive reconhecida pelo Direito.

A família como instituto formador de valores é de vital importância para a socie-

dade, tendo em vista que os valores dos indivíduos se realizam por intermédio de bens 

morais deixados pelos ascendentes, bem como que os bens morais são encontrados na 

família que impregna o estado dos mesmos.

Conquanto os valores sejam transmitidos por bens morais deixados pelos ascen-

dentes, percebe-se que a instituição familiar é um verdadeiro treinamento para o convívio 

com as diferenças, agregando ensinamentos com o fim de superar inúmeros desejos, 

assim como respeitar as diferenças em prol do convívio familiar e da manutenção dos 

bens morais transmitidos.

10 GROENINGA, Giselle Câmara. Família: um caleidoscópio de relações. In: GROENINGA, Giselle Câmara; 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de 
Janeiro: Imago, 2003. p. 132‑133.
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De outro modo, etimologicamente, o termo família

[...] aplicada aos indivíduos, empregava‑se no direito romano em acepções 
diversas. A palavra “família” também se usava em relação às coisas, para 
designar o conjunto do patrimônio, ou a totalidade dos escravos perten‑
centes a um senhor [...].11

Segundo Áurea Pimentel Pereira, a palavra família:

[...] veio do sânscrito, para a língua latina, lembrando Sá Pereira que o 
radical fam corresponde àquele outro dhã da língua ariana, que dá a ideia 
de fixação, ou de coisa estável, tendo a mudança do dh I em f surgido no 
dialeto do Lácio, a palavra faama, depois famulus (servo) e finalmente 
família, esta última a definir, inicialmente, o conjunto formado pelo pater 
familias, esposa, filhos e servos, todos considerados, primitivamente, como 
integrantes do grupo familiar, daí Ulpiano, no Digesto, já advertir que a 
palavra família tinha inicialmente acepção ampla, abrangendo pessoas, 
bens e até escravos.12

A etimologia da palavra família também foi descrita da seguinte forma:

A palavra francesa “família” recobre duas noções romanas, a de genes e a de 
família. A gens, ou família numerosa é definida pela utilização do mesmo 
nome de família, ou gentilício, que simbolizava a descendência comum 
de um antepassado mítico, mesmo que já não houvesse consanguinidade, 
desde que não se tivesse quebrado a cadeira das gerações de cidadãos (os 
Acilü, os Aemilii, os Caludii, os Cornelii...), por entre os quais se distin‑
guiam ramos de acordo com o sobrenome, ou cognomen, que já não tinha 
nada de pessoal, mas que diferenciava as linhagens: assim tínhamos os 
Scipiones ou os Lentuli na gens Cornelia, os Drusi ou os Pulchri na gens 
Claudia. A família, ou gente da casa, incluindo os escravos constitui um 
conjunto mais restrito e, ao mesmo tempo, mais vasto do que a gens, sob 
a autoridade, pelo menos em princípio, do pater familias, e na qual era 
possível distinguir a família nuclear, o casal os filhos, com seus escravos.13

Ademais, a importância da conceituação e evolução da família também é verifica-

da ao realizar uma digressão para o estudo da história política e constitucional da Idade 

11 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado: parte especial. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1955. t. VII, p. 172.

12 PEREIRA, Áurea Pimentel. A nova Constituição e o direito de família. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. p. 14.
13 GOUVEVITCH, Daniele; RAEPSAET‑CHARLIER, Marie‑Thérese. A vida quotidiana da mulher na Roma An-

tiga. Lisboa: Livros do Brasil, 2005. p. 81.
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