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O projeto de extensão Assessoria Jurídica Hernani Estrella (“AJHE”) surgiu por iniciativa de graduandos 

da Faculdade de Direito da UFRGS, com o objetivo de propiciar aos seus alunos um ambiente para a prática da 

consultoria jurídica empresarial, preparando-os para o mercado de trabalho.  Todavia, mais do que isso, o AJHE 

busca atingir positivamente a sociedade, pois nota-se que grande parte dos microempreendedores brasileiros 

encontra dificuldade em desvendar os mistérios da burocracia jurídica estatal. 

Apesar de sua origem ser recente, a ação de extensão conta com progressivo apoio da comunidade 

acadêmica e empresarial. Atualmente, o projeto congrega 35 graduandos, cursando diferentes semestres da 

Faculdade de Direito, e por 15 advogados que são, em geral, pós-graduandos ou alunos egressos da UFRGS. 

Desde sua criação, já foram prestados diversos atendimentos a jovens empreendedores, Microempresas, e, 

em especial, a Empresas Juniores vinculadas a diversos cursos da UFRGS, com consultorias nas áreas contratual, 

societária, tributária e de direito da propriedade intelectual. O público atingido caracteriza-se, fundamentalmente, 

por novos empreendedores que encontram dificuldades em regularizar o seu negócio, por aqueles que encontram 

dificuldades em encerrar a sua empresa, e também por aqueles que necessitam de consultoria e assessoria jurídica 

em situações específicas de suas atividades, necessitando principalmente da redação, correção ou aditamento de 

instrumentos jurídicos. Os atendimentos limitam-se aos empreendedores que, embora necessitem de tais serviços, 

não podem, no momento ou num futuro próximo, arcar com honorários advocatícios. 

Além dos atendimentos, em que os alunos, sob orientação do professor coordenador e de profissionais 

especializados, são desafiados a buscar a solução de problemas jurídicos reais, o AJHE possui grupos permanentes 

de estudos em todas as suas áreas de atuação. Assim, possibilita-se aos acadêmicos o constante convívio entre a 

teoria e a prática jurídica. Ademais, são organizados semestralmente Ciclos de Formação Prática, abertos a toda a 

comunidade, em que um profissional especialista é convidado para introduzir debates práticos sobre temas atuais 

enfrentados por advogados da área. Portanto, além de capacitar os graduandos e estimulá-los a novos estudos e 

pesquisas, o AJHE viabiliza o contato entre alunos e profissionais qualificados, além de proporcionar à comunidade 

um diálogo aberto sobre temas atuais e de relevância social.   

Cumpre destacar que pelo papel de destaque que o AJHE assumiu no auxílio à fundação e à regularização 

de diversas Empresas Juniores no âmbito da UFRGS, o mesmo foi convidado a ser um dos parceiros do Parque 

Científico e Tecnológico da Universidade no auxílio às Startups incubadas em diferentes cursos. Assim, resta 

demonstrada a interdisciplinaridade e indissociabilidade do projeto, que tornou-se referência para o 

desenvolvimento do empreendedorismo e da responsabilidade social na Universidade.   

Desta forma, o AJHE oferece espaço para que o acadêmico protagonize a prática jurídica, bem como presta 

serviços jurídicos gratuitos de qualidade a microempreendedores, contribuindo tanto para o desenvolvimento do 

aluno quanto para a estabilização destas empresas e para o desenvolvimento sócio-econômico de Porto Alegre. 
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