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APRESENTAªO 

Romeiro Neto. cujo nome está umbilicalmente vinculado aos momentos 
mais prósperos da inteligência humana no altar do Tribunal do Júri. revela na 
obra "Fora do Júri" a pujança de sua sensibi lidade. 

Justiça era Algo imanente a tudo Quanto se dedicava a expor. 

Um homem idealista conduzido pelo desejo de e pe la busca da virtude 
da justiça. encantou auditórios e gerou um estado perene de contemplação de 
sua verve profunda e fiel aos seus sentimentos. 

Lembrança e saudade são expressões que calam fundo na alma dos 
que se dedicam à ciência jurldica ao relembrar Romei ro. 

A essência do seu nome limbrava a sua trajetória peregrina na defesa 
da liberdade humana. va lor Que o motivava a realizar as mais belas 
especulações que a palavra. aliada à inteligência permitem a um ser humano 
plasmar. 

A obra "fora do júri" além de revelar a e ssência humana de Romeiro. 
justifica a sua grandeza espiritual de debruçar-se com o mesmo denodo verbal 
nas mais simples cerimônias. brindado os humildes com falas nunca dantes 
ouv idas. 

Vibrantes e corajosos dosava caridade pa ra os indigemes e altivez para 
os opu lemos. 

Sublime é a existência de quem armazena pa lavras de fé e de amor para 
transmiti-la aos seus semelhantes. 

Romei ro era assim. demro e fora do juri. por isso. honrado com o convi te 
para homenageá-lo pOSf morrem pelo seu afetuoso fi lho e meu amigo José 
Ovidio. evoco as palavras que me calam fundo quando se aduz à existência de 
um ser humano ímpar: 

Obrigado Romeiro pela sua existência. pelo seu exemplo. pelo seu labor 
e m prol do sacerdócio da defesa da justiça. do amor ao próximo. da caridade 
e dos valores elevados de nossa pátria. 
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