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Consolidado nas áreas do Direito Empresarial, Civil, Tributário e 
Trabalhista, escritório inaugura sede moderna no bairro de Lourdes

Os sócios Camila Amir 
Cifuentes e Faiçal Assrauy no 
escritório recém-inaugurado: 

sede à altura da qualidade do 
serviço prestado aos clientes
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De casa nova
O serviço diferenciado de qualidade e a proxi-

midade com o cliente é o foco principal do Faiçal 
Assrauy Advogados e Consultores, que já possui 
aproximadamente 15 anos de experiência no mer-
cado. Os advogados Faiçal Assrauy – que além de 
Mestre em Direito Empresarial é ex-professor da 
PUCMG, palestrante e autor de diversos artigos 
publicados – e Camila Amir Cifuentes – pós gradu-
ada em Direito Civil e Direito Processual Público e 
Privado – comandam um quadro de profissionais 
fortemente qualificados, todos com especialização 
em suas respectivas áreas de atuação. Além do cor-
po jurídico interno, o escritório possui correspon-
dentes e parceiros em todo o território nacional e 
centrais de apoio em Brasília (DF) e São Paulo (SP).

Os sócios não abrem mão do contato direto 
com cada cliente. “Existem escritórios em que o 
cliente tem somente o contato com a equipe de 
advogados, sem ter esse relacionamento direto 
com os donos. Aqui, conhecemos cada caso de 
perto e estamos sempre em contato com nossos 
clientes”, afirma a sócia Camila Cifuentes.

A banca, que é voltada ao segmento empresa-

rial e pessoas físicas, possui grandes feitos jurídi-
cos em causas de repercussão em sua trajetória 
profissional. “Aqui, nós atendemos aqueles clientes 
que dão muito valor à sua causa e que não podem 
perdê-la em hipótese alguma. Nosso atendimento 
diferenciado promove soluções únicas e assertivas 
para cada cliente”, afirma sócio Faiçal Assrauy.

Atualmente, o escritório investiu em uma mo-
derna sede própria, de 300 m² no bairro de Lour-
des, em Belo Horizonte, com uma estrutura tão 
diferenciada quanto o serviço oferecido. “Temos a 
obrigação de oferecer uma sede que esteja à altura 
da qualidade do serviço que entregamos aos nos-
sos clientes. Isso é acompanhar nosso crescimento 
e sucesso profissional”, diz Assrauy. 

De acordo com os sócios, cada detalhe da nova 
sede foi minuciosamente planejado para um 
atendimento que proporcione maior conforto e 
qualidade aos seus clientes. Além do espaço inter-
no, a nova sede dispõe de um amplo auditório no 
prédio para a realização de coffee break, conven-
ções, palestras, atendimento a sindicatos e clientes 
de grande porte. z
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