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RESUMO A obra de Albert Camus é considerada filiada à filosofia existencialista 
do século XX. Os estudos sobre o autor destacam, com frequência, a 
preocupação ética e antropológica resultante da investigação existencial por ele 
proposta. Entretanto, fazem poucas considerações às recorrentes incursões, da 
obra de Camus, ao fenômeno jurídico. OBJETO: A presença da justiça como 
eixo temático de reflexão na obra de Albert Camus. JUSTIFICATIVA DA 
RELEVÂNCIA TEMÁTICA: O horizonte sobre o qual se descortinou o 
pensamento de Albert Camus é contemporâneo à internacionalização dos 
Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial. A legitimação, até então, 
conferida pelo Direito a regimes totalitários e o aumento do potencial técnico 
destrutivo em massa, representado pela bomba atômica, não escaparam à 
análise e reflexão de Camus. A preocupação que orienta a investigação 
existencial, proposta pelo autor, visa estabelecer uma diretiva ética ao sujeito 
concreto existente, perante um mundo fragmentado e carente de sentido, 
sobretudo no cenário pós-guerra. Ao abordar a justiça, Camus traça um 
diagnóstico preciso das injustiças legitimadas sob o pálio do Direito, produtoras 
de resultados divorciados e conflitantes com a justiça, por cuja consecução o 
poder estatal deveria zelar, em primeiro lugar. A importância do pensamento do 
autor atribui-se à reflexão que suscita ao apontar o aparato estatal, representante 
do poder jurisdicional, como obstáculo à efetivação da justiça e estimula à busca 
por um Direito que seja mais do que a legitimação de poder e esteja a serviço do 
combate pelo justo. METODOLOGIA: A partir do ritual judiciário descrito em “O 
Estrangeiro”, a figura do juiz-penitente em “A queda”, e outros exemplos 
coletados no corpus literário e filosófico de Albert Camus, pretende-se analisar 
o tratamento conferido pelo autor às figuras representativas do poder 
jurisdicional e o descompasso com a justiça concreta e efetiva. OBJETIVOS: O 
presente trabalho tem por finalidade demonstrar que, no interior da investigação 
existencial empreendida por Camus, a Justiça constituiu um dos importantes 
eixos gravitacionais em torno dos quais se desenvolveram as preocupações 
éticas, metafísicas e políticas do autor. RESULTADOS: A abordagem do 
fenômeno jurídico por Albert Camus explicita as incoerências internas do 
funcionamento das figuras e órgãos representativos do poder jurisdicional; revela 
a existência de um descompasso entre o Direito, como suporte para legitimação 
do poder estatal, e a efetivação concreta da justiça e demonstra que o ritual 
judiciário é capaz de alcançar resultados avessos à justiça. 
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