
Ao Excelentíssimo Senhor Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar algumas informações quanto ao
nome de JOÃO CHRYSÓSTOMO DE PAULA RIBEIRO, constante em seu registro de
casamento com GERALDINA DA COSTA MATTOS, como sendo “João Chry Chrysóstomo
de Paula Ribeiro”.

Denota-se,  através  das  imagens  das  fls.  15V,  16  e  17  do  Livro  de  Registro  de
Casamentos  -  CAS  28,  da  10ª  Circunscrição  de  Registros  Civis  -  Méier,  Rio  de
Janeiro/RJ, obtida no  site “FamilySearch”, que houve uma repetição do início do nome
“CHRYSÓSTOMO”, haja vista ter o escrevente se deparado com o final da página 14,
continuando o nome no início da página 16, porém sem justificar o erro. 

Imagem do  final da página 15

Imagem do  início da página 16

Insta frisar, que ao final do refereido registro de casamento, à fl. 17, consta a assinatura
do 1º nubente, qual seja: “JOÃO CHRYSÓSTOMO DE PAULA RIBEIRO”.

Imagem das assinaturas contidas na página 17



Cabe o destaque para os documentos referentes ao Registro de Passaporte de JOÃO
CHRYSÓSTOMO DE PAULA RIBEIRO, obtidos pelo Arquivo Distrital de Braga, na forma
digital (“descarregados pela web”), os quais faço juntada para firmar a correta grafia de
seu nome.

Não obstante a isso, trago a lume, cópia da fl. 184 do Livro de Batismos da Paróquia de
São Joaquim - Estácio, Rio de Janeiro/RJ, do ano de 1899, obtida no site “FamilySearch”,
contendo o registro de batismo de Geraldina da Costa Mattos, contendo a averbação do
casamento com  JOÃO CHRYSÓSTOMO DE PAULA RIBEIRO.

Imagem da averbação no registro de batismo de Geraldina da Costa Mattos

Nota-se,  que  em  todas  as  demais  certidões  apresentadas,  o  nome   JOÃO
CHRYSÓSTOMO  DE  PAULA RIBEIRO,  aparece  sem  o  ERRO  apresentado  em  sua
Certidão de Casamento, podendo-se afirmar inequivocadamente que seu nome era JOÃO
CHRYSÓSTOMO DE PAULA RIBEIRO.

Face o exposto, apelo para que seja realizada a TRANSCRIÇÃO DO CASAMENTO dos
nubentes  JOÃO  CHRYSÓSTOMO  DE  PAULA RIBEIRO  e  GERALDINA DA COSTA
MATTOS.

Rio de Janeiro,       de                           de 2021
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