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Thiago Dayan & Castilho advogados 
associados é um escritório de advocacia, 
atualizado e moderno, sediado na Capital 
do Estado de Mato Grosso, Cuiabá.

Atualmente coordenado pelos sócios 
fundadores, Thiago Dayan da Luz Barros 
e Mario Fernando da Silva Castilho. Há 
mais de 10 anos atuando nos diversos 
ramos do direito somos pautados pela 
prestação de serviços com seriedade, 
profundo senso ético, criatividade, dina-
mismo e agilidade, buscamos sempre a 
identificação da melhor estratégia para o 
cumprimento das metas e o atendimento 
às necessidades de nossos clientes 
primando pelo oferecimento de soluções 
com segurança jurídica e objetividade.



Acreditamos que, mais do que conquistar clientes, 
é preciso ter competência para mantê-los.

E é seguindo essa premissa que trabalhamos 
com o compromisso de desenvolver soluções jurí-
dicas com total foco nas necessidades atuais e 
futuras de nossos clientes, buscando com serie-
dade alcançar resultados efetivos e eficazes para 
as tarefas que nos são confiadas. 

Em nosso quadro de profissionais contamos 
com advogados e colaboradores capacitados 
em aliar experiência, tradição e excelência a 
uma prestação de serviços eficiente, ágil e 
orientada, e para que isso seja possível avança-
mos e nos modernizamos a cada dia, buscando 
constantes atualizações e especializações, 
visando prestar um serviço jurídico de extremo 
rigor técnico e especializado em consonância 
com as necessidades e desafios de nossos 
clientes e do mercado. 

NO TRATAMENTO DAS SOLUÇÕES ADEQUADAS E EFICAZES ÀS
 QUESTÕES DOS CLIENTES NOS DIVERSOS CAMPOS DO DIREITO.

CONFIABILIDADE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES
DIREITO TRIBUTÁRIO 
DIREITO EMPRESARIAL
DIREITO CIVIL 
DIREITO AMBIENTAL
DIREITO ADMINISTRATIVO



Os processos licitatórios são extremamente rigorosos, 
tanto na documentação exigida, qualificação técnica e 
execução do objeto contratado. Nosso suporte começa 
com a análise da documentação existente, atestados e 
cadastros nos órgãos públicos e eventuais sistemas 
licitatórios, federal, estadual e municipal.

Trabalhamos com todas as modalidades de licitações 
do mercado, como por exemplo: Convites, tomadas de 
preços, concorrências, pregões presenciais e, com 
destaque para os pregões eletrônicos. Atuamos prepa-
rando as empresas para participar nas mais variadas 
modalidades de licitação, fazendo análise contábil, 
técnica e documental.

Fazemos a análise do edital, questionamentos e impugna-
ções, nos responsabilizando à acompanhar todos os atos 
do processo licitatório, solução de dúvidas, emissão de 
relatórios atualizados de cada fase processual, composi-
ção de planilha de preços, elaboração de propostas e 
habilitação no certame, representação da empresa nas 
determinadas modalidades de licitação, interposição de 
recursos e contrarrazões, assinatura de contratos e 
eventuais medidas judiciais. Para demonstrar a excelên-
cia e qualidade nos serviços prestados, a maior parte dos 
honorários só é faturado no êxito da causa, ou seja, o 
escritório só faz o faturamento de honorários se o cliente 
tiver êxito no certame.

SOLUÇÕES
LICITAÇÕES
SOLUÇÕES INTELIGENTES EM



Além de eliminar os custos de mão de obra e encargos administrativos, elimina 
também custos com treinamento, logística, jurídico, material permanente, dentre 
outros. Oferecemos uma equipe inteira ao seu dispor acarretando consequente 
economia com folha de pagamento, encargos salariais e passivos trabalhistas.

Ao invés de treinar um profissional, que levaria anos para obter todo o conhecimento que os processos 
de licitação necessitam sua empresa terá acesso imediato e contínuo a consultores especialistas no 
assunto. Profissionais qualificados e com larga experiência em licitações públicas, minimizando falhas 
no processo licitatório e promovendo vendas ao setor público.

Buscamos identificar possíveis falhas que possam prejudicar o interesse dos clientes  promovendo a 
adequação jurídica da proposta do cliente aos requisitos do edital.

. Documentação necessária para participar do processo;

. Cadastro das empresas (CRC, SICAF e Outros);

. Relatórios de todas as fases e solução de eventuais dúvidas;

. Elaboração dos Envelopes de Habilitação e Propostas;

. Apresentação de impugnações ao edital.

Resguardo no interesse dos clientes e impugnando a participação de eventuais concorrentes que não 
apresentem a documentação adequada exigida.

Dispomos de um setor especifíco de divulgação da ata para diversos órgãos estaduais, por possuirmos 
contato direto com as prefeituras municipais  principalmente no estado de Mato Grosso fazendo-se assim 
com que sua empresa multiplique os resultados obtidos nas licitações que sagrar-se vencedora.

DIVULGAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES JUDICIAIS

REDUÇÃO DE CUSTOS

SERVIÇO ESPECIALIZADO

ANÁLISE PORMENORIZADA DOS EDITAIS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS

PESQUISA SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ÓRGÃO LICITANTE



Nesse ramo do direito o escritório conta com advogados com 
amplo conhecimento técnico e prático, sendo constituído de 
profissionais preparados para prestar assessoria com alta 
especialização, num setor de importância vital para a saúde 
financeira das empresas: O Direito Tributário (Contencioso e 
Consultivo) – Tributos Federais, Estaduais e Municipais – 
Esferas Administrativas e Judiciais.

Perseguindo sempre a excelência dos serviços, a represen-
tação dos clientes ante aos atos do Fisco pauta-se pelos 
critérios: Especialização, domínio técnico dos tributos, pro-
cessos e procedimentos; e trabalho em equipe.

Todos os atos praticados são pautados pela segurança, para 
não causar agravamento injustificado de riscos. Tendo como 
Coordenador da área tributária o Dr. Thiago Dayan da Luz 
Barros (Pós Graduado em Direito Constitucional pela Funda-
ção Escola do Ministério Público do Estado de Mato Grosso; 
Pós Graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de 
Direito no Estado de São Paulo, Pós Graduado em Direito do 
Agro Negócio pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa no 
Estado de São Paulo e Mestrando em Direito Constitucional 
com enfase em Direito Tributário no Instituto Brasiliense de 
Direito Público (IDP) - Brasília).

TRIBUTÁRIO

Dr. Thiago Dayan
da Luz Barros.

DIREITO



Esse serviço consiste na identificação de créditos 
que as empresas acumulam ao longo dos anos. Se 
realiza por meio de um estudo de qualificação e 
quantificação destes créditos para que, depois, 
possam ser repetidos, restituídos ou compensados 
com valores de tributos vencidos e vincendos, para 
que, assim, haja diminuição da carga tributária.

PLANEJAMENTO

TRIBUTÁRIO
Oferecemos um serviço especializado auxilia ade-
quadamente e tempestivamente na revisão fiscal 
de obrigações principais e assessorias de tributos 
federais, estaduais e municipais, objetivando, 
assim, que seus procedimentos fiscais apresen-
tem máxima aderência aos preceitos da legislação 
aplicável e, ao mesmo tempo, que possam ter sua 
carga tributária otimizada, através da identificação 
de oportunidades de economia fiscal e do levanta-
mento de créditos tributários.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS

PIS, CONFIS, IPI, ICMS



AUDITORIA
TRIBUTÁRIA
Busca de soluções tributárias com o intuito de redu-
zir a carga tributária e buscar fluxo de caixa, alavan-
cando os índices de lucratividade e competitividade.

Conhecemos as soluções legais para os casos mais 
complexos de carga tributária em todos os tipos de 
negócios. Nossos profissionais atuam nas áreas de 
auditoria fiscal e tributária, como Impugnações, Recur-
sos, Exames de Escritas Fiscais para apuração de 
Ressarcimentos e Restituições de Créditos Tributários.

Se trata de uma gestão tributária inteligente, uma técni-
ca para pagar menos impostos que depende do com-
pleto entendimento da legislação correlata. Adotar 
elisão fiscal significa seguir as melhores práticas de 
gestão tributária, se valendo de permissões da lei ou 
omissões dela para reduzir o peso dos impostos no 
orçamento.

ANÁLISE E 

COM OBJETIVO DE REDUZIR IMPOSTOS
CARGA TRIBUTÁRIA

ELISÃO FISCAL

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO COM OBJETIVO DE REDUZIR A

FOLHA DE PAGAMENTO
De posse de todas as informações sobre a folha de 
pagamento, identificamos as alíquotas, formas de con-
tratação e apresentamos o regime tributário mais eco-
nômico para o cliente.



Atentos aos constantes desafios enfrentados pelos 
empreendedores brasileiros, principalmente com 
relação às questões trabalhistas, tributárias, inadim-
plências, demandas de consumidores e alternativas 
de mercado, desde o seu nascedouro apresenta um 
serviço especializado e personalizado de Assessoria 
Jurídica Empresarial.

Formatamos um modelo de atuação que alcança 
todas as necessidades jurídicas das empresas, ofe-
rendo serviços consultivos e contenciosos, com apre-
sentações de defesas trabalhistas, defesas em pro-
cessos de consumidores, cobranças administrativas 
e judicias para recebimentos de créditos, assessoria 
completa em licitações e em Direito Tributário.

Nos propomos a elaborar um planejamento de atua-
ção que atenda às necessidades de cada empresa 
que assessoramos, respeitando suas características 
individuais e personalizadas. A frente dessa área de 
atuação o Advogado Dr. Mario Fernando da Silva 
Castilho – Especialista em Direito Civil e Processo 
Civil pela Escola Paulista de Direito; Especialista em 
Direito Tributário pelo IBET – Instituto Brasileiro de 
Estudos Tributários.

EMPRESARIAL
DIREITO

Dr. Mario Fernando
da Silva Castilho 



ATUAÇÃO ESPECIALIZADA PERANTE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Contamos com uma equipe especializada na defesa técnica no 
Tribunal de Contas do Estado de MT, Tribunal de Contas da União, 
processos de tomada de contas especial, auditorias, denúncias e 
representações. Com vasta experiência em Direito Administrativo, 
em especial na seara do controle da Administração Pública pelos 
Tribunais de Contas, o escritório possui disponibilidade para 
assessoria jurídica, consultoria e atuação no contencioso adminis-
trativo e judicial. Defendendo os interesses dos nossos clientes em 
processos relacionados à área de infraestrutura, defesa de socie-
dades empresariais, políticos e, principalmente gestores públicos 
perante os diversos Tribunais de Contas.

ATUAÇÃO ESPECIALIZADA PERANTE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Contamos com uma equipe especia-
lizada na defesa técnica no Tribu-
nal de Contas do Estado de MT, 
Tribunal de Contas da União, pro-
cessos de tomada de contas espe-
cial, auditorias, denúncias e repre-
sentações. Com vasta experiência 
em Direito Administrativo, em es-



SERVIÇOS
Atuação e consultoria em 
procedimentos investigativose processos administrativos disciplinares;

Atuação em ações constitucionais 
ação civil pública, mandado de segurança);

Consultoria em termos de ajustamento de conduta;

Defesa em crimes de responsabilidade e crime 
contra a administração pública;
Defesa em representações e denúncias perante os TCE e TCU;

Defesa em processos por ato de improbidade administrativa;

Defesa em crimes econômicos, fiscais e financeiros; 
inquéritos, investigações e CPI’s;

Assessoria técnica em demandas nos Tribunais de Contas.

PRINCIPAIS



Atendemos também questões pertinentes aos con-
cursos públicos, cerdidões administrativas, prestação 
de serviços públicos e responsabilidade civil do 
Estado, entre outras partes do direito administrativo.

Propomos medidas judiciais contra órgãos ou agen-
tes administrativos, visando a apuração de irregulari-
dades praticadas na gestão da coisa pública e a 
defesa do patrimônio público e das liberdades indivi-
duais, em especial mandados de segurança, ações 
populares, ações civis públicas ou de improbidade 
administrativa, bem como representações endereça-
das às autoridades competentes para a fiscalização 
dos atos da Administração.

ADMINISTRATIVO
DIREITO



A questão ambiental representa hoje preo-
cupação vital para empresas atuantes em 
diversos setores da economia. Em razão 
de uma legislação complexa e em cons-
tante alteração, os advogados que lidam 
com o Direito Ambiental têm de estar per-
manentemente atualizados.

Oferecemos aos nossos clientes soluções 
jurídicas embasadas não apenas nas 
questões legais, mas também na visão de 
mercado e aspectos práticos do mundo 
corporativo. 

Prestamos consultoria jurídica visando 
minimizar riscos ambientais relacionados 
desde a estruturação do sistema até a 
negociação com fornecedores e subcon-
tratados.

O escritório acompanha todas as matérias 
legais relacionadas ao meio ambiente e 
está apta a atender a qualquer demanda 
de seus clientes na área ambiental. 

AMBIENTAL
DIREITO



O Agronegócio é a força motriz do Brasil e, princi-
palmente, do Estado de Mato Grosso. Hodierna-
mente, o Agro corresponde a 1/3 da produção 
nacional, em se falando de exportações, o Agro 
representa 40% do total nacional, objetivando 
assim o crescimento acentuado a cada ano.

No entanto, com todo esse crescimento acele-
rado surgem obstáculos que impedem o cresci-
mento saudável, podemos enumerar 3 motivos 
que mais impedem o crescimento, tais como: 
Logística e infraestrutura do transporte; infraes-
trutura do armazenamento e sistema tributário. 
Com base nisso, a Thiago Dayan & Castilho 
Advogados visando relacionar a ordem econô-
mica ao regime jurídico atual, criou soluções 
para enfrentar eventuais problemas enfrenta-
dos no setor e, com uma visão mais abrangente 
sobre o funcionamento dos sistemas agroindus-
triais, especializou-se na relação e conceitua-
ção dos negócios jurídicos realizados.

O escritório conta com advogados com participa-
ção efetiva e uma integração mais clara de todo o 
contexto (Agro) negocial e legal dos contratos, 
títulos e regime legal do uso da terra, assim como 
suas restrições.

Nossos objetivos principais são: explanar a res-
peito dos sistemas agroindustriais e seu regime 
jurídico no país; instituir metodologias para com-
preender as principais características e preocu-
pações práticas para a elaboração e análise dos 
principais instrumentos contratuais utilizados no 
Agronegócio e recomendar a solução de contro-
vérsias adequadas envolvendo questões relacio-
nadas ao mercado do Agro.

AGRONEGÓCIO
DIREITO DO



MATO GROSSO
O escritório Thiago Dayan & Castilho tem 
crescido muito nos últimos tempos devido ao 
comprometimento de sua equipe em adquirir 
conhecimento técnico nas suas áreas de 
trabalho. Recentemente os sócios do escritó-
rio publicaram um livro que tem como título:  
Processo Administrativo Tributário no Mato 
Grosso. Visando desmistificar a legislação 
estadual mato-grossense, principalmente no 
que tange aos processos administrativos. 

O livro serve como um manual para advoga-
dos, empresários, contadores e consultores 
com enfoque bem didático para ajudar na 
preparação tributária.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

 TRIBUTÁRIO NO


