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    Criada em 2011 por iniciativa dos alunos, a atividade de extensão da Assessoria Jurídica Hernani Estrella 

promove uma enriquecedora experiência de aprendizado e prática para os alunos envolvidos. Voltada para o atendimento 

de empreendedores hipossuficientes, bem como Empresas Juniores, a AJHE possibilita serviços de consultoria jurídica 

àqueles que deles precisam e não podem custeá-los, inserindo os alunos na atividade prática em companhia de qualificados 

advogados, tornando não apenas a vida acadêmica mais ativa, dinâmica e concreta, mas também aproximando o mundo 

do direito do mundo dos fatos. Com essa extensão, todos ganham: os estudantes, por terem uma maior experiência prática 

com os casos que lhes são confiados, e os assistidos, que diante de uma plêiade de normas jurídicas, muitas vezes de 

dificultoso entendimento, obtêm o auxílio necessário para prosseguir com seus empreendimentos. 

    A atuação se dá em duas frentes: os grupos de estudos e a assessoria jurídica prestada a empresários 

hipossuficientes e associações sem fins lucrativos. No que se refere aos grupos de estudos, há uma subdivisão de áreas de 

estudo do Direito Empresarial, sendo eles: Direito Contratual, Direito Societário, Propriedade Intelectual e Direito 

Tributário. Ao lado desses grupos, são prestados serviços de consultoria a pequenos empresários e, principalmente, 

associações sem fins lucrativos. A principal demanda na área de assessoria se dá com as Empresas Juniores da UFRGS, 

que recebem auxílio na elaboração de Estatutos, na regularização na Junta Comercial e na redação de contratos. Essa 

atuação tem se mostrado muito importante, tendo em vista a quantidade de Empresas Juniores que a UFRGS tem 

apresentado e as dificuldades burocráticas que elas enfrentam. 

    Buscando otimizar esse elo entre estudo teórico e atuação prática, a AJHE organiza diversos eventos na 

Faculdade, como ciclos de formações prática e palestras, trazendo especialistas e professores para discorrer sobre tópicos 

jurídicos de fulcral importância relacionados às atividades desenvolvidas pela assessoria. Neste ano, ocorreram eventos 

com renomados profissionais da área jurídica, tendo destaque para o último Ciclo de Formação Prática em Propriedade 

Intelectual, área pouco explorada na Faculdade que desperta grande interesse de graduandos e pós-graduandos e de 

exponencial relevância em um mercado cada vez mais global e informatizado. 

    A AJHE não apenas aprofunda o conhecimento teórico dos alunos e os aproxima da prática, como também os 

proporciona um grande protagonismo e desenvolvimento de qualidades, tais como: interdisciplinaridade, liderança e 

trabalho em equipe, visto que a AJHE é coordenada e organizada por alunos, relacionando-se com as EJs de outros cursos 

da UFRGS. A assessoria recebe a supervisão do Coordenador Docente, Professor Gerson Branco. 

    A Assessoria Jurídica Hernani Estrella, enfim, alia os conhecimentos teóricos à prática do Direito Empresarial, 

despertando o interesse dos alunos da Faculdade de Direito, que auxiliam a comunidade empreendedora a vencer os 

desafios jurídicos com que se defrontam, fortalecendo, com sua atuação, não apenas os currículos acadêmicos dos 

envolvidos, mas também o empreendedorismo universitário e os empreendedores hipossuficifientes, fazendo com que o 

conhecimento acadêmico transborde os muros universitários beneficiando a sociedade como um todo.   
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