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A Assessoria Jurídica Hernani Estrella (AJHE) foi criada em 2011 como
um projeto de assessoria jurídica gratuita voltada para o âmbito do Direito
Empresarial. Sua criação foi uma alternativa aos obstáculos típicos de
países demasiadamente burocratizados, os quais são ainda agravados
pelos altos custos relativos à assistência jurídica. Nesse sentido, a AJHE
é uma atividade de extensão composta por alunos de diferentes
semestres da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e visa a propiciar para estudantes um espaço para o
desenvolvimento de experiências práticas, além de fomentar o estudo
teórico da área. Dessa forma, facilita-se um maior contato com os
problemas da vida empresa.  A atividade de extensão desenvolvida pela
AJHE consiste na disponibilização de atividades de consultoria e
assessoria jurídica de natureza extrajudicial à comunidade empresarial
que tem poucos recursos para custear serviços jurídicos especializados.
O objetivo da atividade é, portanto, o aprimoramento do conhecimento
dos estudantes nesse âmbito, bem como o auxíl io ao pequeno
empreendedor a superar as barreiras informacionais que podem
obstaculizam o desenvolvimento de atividades, reduzindo, assim, um de
seus principais custos transacionais. Estruturada em cinco grandes áreas
de atuação ? Direito Contratual, Direito do Trabalho, Direito Societário,
Direito Tributário e Propriedade Intelectual ?, a AJHE oferece seus
serviços para empresas juniores, microempresas, empresários individuais
e startups. Independentemente da categoria, é condição essencial que os
assist idos não tenham condições f inanceiras para arcar com a
contratação de advogados.  Portanto, tendo em vista que o Direito
Empresarial se renova através das práticas e tendências do mercado e
conforma-se às necessidades econômicas e à mecânica social que lhe
envolve, não é possível efetivar-se um aprendizado pleno se este estiver
desligado da prática. Desse modo, a relevância pedagógica da AJHE
decorre do caráter interdisciplinar da atividade. Para que possam auxiliar
os empresários, os estudantes precisam compreender a realidade
econômica, contábil e administrativa das empresas, o que propicia a
construção de um conhecimento aderente à realidade integral dos
fenômenos jurídico-socais associados ao exercício da atividade.


