Prova de Notário:

Em que pese terem âmbitos de atuação diversos (Federal um, Estadual o outro).
A diferença central está vinculada à função desempenhada.O DNRC diferencia-se
das

Juntas

Comerciais

pois,

enquanto

ele

desenvolve

atividades

de

regulamentação e organização do sistema registral, a Junta é o órgão executor
dos atos de registro propriamente dito.
Os atos registrais praticados pelas Juntas são: (i) inscrição é espécie de registro
que é exigida para dar início à atividade mercantil e criar sua personalidade
jurídica prevista no artigo 967 do Código Civil; (ii) matrícula é ato reservado
para dar reconhecimento à atividade dos auxiliares do comércio que não os
empresários, como os leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais,
trapicheiros e administradores de armazéns gerais (consoante o inciso I do
artigo 32 da lei 8.934/94); (iii) o arquivamento é ato de armazenamento, guarda
e conservação dos documentos levados a registro (de acordo com o inciso II do
artigo 32 da lei 8.934/94); (iv) a averbação é o ato de registro que sinala e anota
em documento já existente no Registro de Comércio algum ato importante ligado
à pessoa do empresário ou à empresa em si (tal espécie não foi definida
genericamente mas encontra-se dispersa em vários dispositivos legais
demonstrando sua autonomia como ato registral, ex vi do artigo 976 do Código
Civil ou o artigo 51, §1o do mesmo diploma, entre outros) e (v) a autenticação
que é o ato confirmatório da aptidão da escrituração e atestatório da sua
correspondência com o original arquivado (na forma do previsto no inciso III do
artigo 32 da lei 8.934/94), podendo, abarcar outros documentos para além dos
livros. Os demais atos de competência das Juntas (tais como tabelas de custas ou
elaboração de regimento, por exemplo) não tem natureza registral.
Quanto à natureza dos atos registrários ela varia consoante a modalidade de ato.
Assim a inscrição é constitutiva; o arquivamento e a averbação são declaratórios;
a autenticação é confirmatória ou legalizante.

