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Construir argumentos vencedores e manejá-los com 
habilidade até a satisfação das necessidades jurídicas de 

nossos clientes, garantindo tranquilidade para que possam 
usufruir plenamente da vida!

Um novo conceito
em serviços 

jurídicos:

Entregamos

Tranquilidade



Beckhauser, Kroetz & Sócios - Escritório de 
Advocacia - OAB/SC 657/2001 - tem sede em Joinville 
(SC) e desde agosto de 2001 constrói argumentos 
vencedores  e os maneja com habilidade, trazendo 
tranquilidade aos clientes, para que possam aproveitar o 
melhor de suas vidas. A Sociedade de Advogados possui 

uma experiência contenciosa completa, seus sócios atuam no direito do consumidor, 
trabalho, previdenciário, bancário, empresarial, tributário, administrativo, sucessório, de 
família e ambiental. Cada Advogado na sede de Joinville está pronto para atendê-lo.

Na última década nosso escritório selecionou seus advogados pela excelência 
técnica, sendo cada um  capaz de garantir a geração de serviços, cujas características e 
benefícios satisfazem plenamente nossos clientes.

A competência administrativa da sociedade foi obtida com um planejamento 
estratégico eficaz, com foco no consumidor e na era da informação sendo a organização 
capaz de gerenciar todas as áreas do negócio jurídico, em perfeito alinhamento e em sintonia 
com o resultado planejado. 

O mercado identifica os nossos advogados como líderes e pioneiros na inovação 
tecnológica e comportamental.

A criação de estratégia inicial completa em cada uma das ações com a simulação dos 
prováveis cenários garante uma excelente assertividade no encontro da perfeita solução para 
o cliente, esse sistema de pensamento jurídico, que identificamos como nossa principal 
competência comportamental, nos diferencia das demais  bancas de advogados e constitui 
na característica que nossos clientes mais admiram, em outras palavras é o nosso "sparkling 
jurídico".

O escritório é dividido em dois segmentos independentes, todos  oferecendo ao cliente 
tranquilidade até implementação total da melhor solução jurídica.  O primeiro é Advocacia 
Contenciosa Cível e Trabalhista, neste segmento atuamos para casos específicos trazidos 
por pessoas físicas ou jurídicas, seja solucionando demanda de responsabilidade civil, como 
dano moral,  relação de trabalho ou eventos e acidentes ambientais.

 Os Sócios atuam tanto na defesa como na conquista dos direitos dos clientes.  Para  
contratação dos serviços, nesta modalidade, o cliente deve entrar em contato com nosso 
escritório para definição de qual sócio será designado ao atendimento. A escolha é realizada 
em razão das especialidades de cada um.                 

 Após a análise do caso concreto o Sócio poderá oferecer uma estratégia de ação para 
solução do litígio, identificando a restrição e provendo as soluções, apresentando um 
orçamento aquedado as expectativas da solução e da tranquilidade esperada pelo cliente. Ao 
final do contato inicial o Cliente saberá qual o resultado que  espera do conhecimento do 
escritório.

Em outro segmento,  na Advocacia Empresarial o escritório representa empresas que 
contratam nossos serviços de forma permanente, essa modalidade de prestação de serviços 
está limitada apenas para um número máximo de clientes com objetivo de garantir a 
dedicação pessoal de cada um dos sócios para o parceiro.

Beckhauser, Kroetz & Sócios adota como princípios fundamentais de sua atuação 
profissional: o pleno conhecimento dos fatos e/ou  área de negócios do cliente; o atendimento 
personalizado, voltado para solução da restrição; a presteza e agilidade na tomada de 
decisões; a comunicação permanente e interativa; a continua capacitação técnica e o 
desenvolvimento da equipe e dos advogados. 

Luís André Beckhauser
Sócio Fundador



Michele Kroetz - Advogada, OAB/SC 17.374, natural de Joinville (SC) , nascida 
em 1978, foi membro da comissão de Fiscalização do Exercício Profissional, da 
OAB/SC , subseção Joinville (2003-2005), Conselheira Estadual da Seccional da 

OAB/SC (2016-2018). Graduada em Direito pela UNIVALI  na 
especialidade de direito do trabalho (1997-2002), pós-graduada em 
Direito Processual Civil pelo Instituto de Ciências Jurídicas – 
INCIJUR (2003-2004). Fluente em Inglês e Italiano. Com cursos de 
oratória e liderança, direito empresarial, direito das sucessões e 
extensão em direito previdenciário. Advoga em toda Santa 
Catarina, coordenando as áreas de Direito Bancário e 
Correspondência para advocacia corporativa, com foco especial 
em logística jurídica e recuperação de crédito.

Sócios
Luís André Beckhauser - Advogado, OAB/SC 15698-B e 
Bacharel em Administração de Empresas, natural de Blumenau 
(SC), nascido em 1975, julgador no Conselho de Contribuintes de 
Joinville (SC) (JURAT) (2003-2016), 
integrante da 2ª Turma do Tribunal de 
Ética e Disciplina da Ordem dos 
Advogados do Brasil da Seccional de 
Santa Catarina (2016-2018), presidente 
do Núcleo de Advogados da ACIJ (2004-
2005), vice-presidente do Núcleo de 
Advogados da AJORPEME (2004), 
vice-presidente da comissão de Direito 
Ambiental e presidente da comissão de 
Telemát ica,  ambas da OAB/SC, 
subseção Joinvi l le (2003-2005). 
Secretário Adjunto da Comissão de 
Esportes Subseção de Joinville (2010-
2012). Secretário Geral Adjunto da CAASC - Caixa de Assistência 
dos Advogados de Santa Catarina (2013-2015). Membro da 
Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB/SC (2013-
2015). Graduado em Direito pela PUC-PR (1993-1997) e em 
Administração de Empresas (1993-1998)  com especialização em 
Marketing (1998) e Materiais (1998) pela UFPR. Com MBA em 
Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas  (2001-2003) e 
Pós-graduado em Gestão Empresarial (1998-2004), também 
pela Fundação Getúlio Vargas. Pós-graduado em Direito 
Ambiental pela UNINTER (2009-2010) e Processo Civil pela LFG 
(2010-2011).  Fluente em Inglês. Com cursos nas áreas de 
liderança, oratória, gestão empresarial, mediação, arbitragem, 
direito das sucessões, direção e gestão de hotéis, agências de 
viagem e urbanismo ESTB - Espanha. Advogado em Santa 
Catarina, nas áreas de direito tributário e empresarial, com foco 
em estratégia jurídica. 

Sócios



Felipe Volkmann - Advogado, OAB/SC 25.331, natural de Joinville (SC) 
nascido em 1982, formado pela UNIVILLE (SC) (2001-2005), com curso de 
oratória e liderança pelo COL, e Pós-
graduado em Gestão e Desenvolvimento 
Sustentável pela UNINTER (2011-2012) e, 
também, pós-graduado em Direito Público 
pela LFG (2011-2012). Fluente em Inglês. 
Com experiência profissional em licitações, 
atuando também na área civil e securitária. 
Sócio do escritório de advocacia Beckhauser, 
Kroetz & Sócios desde 2011.

Angelita Ecker Ferreira - Advogada, OAB/SC 24. 046, natural de União da Vitória 
(PR), nascida em 1984. Bacharel em Direito pela UNIVILLE (SC) (2001-2006) e 
Técnica em Administração de Empresas pela UNIVAP (SP). Fluente em Espanhol. 

Atuando preponderantemente no Direito do Trabalho 
desde 2007. Advogada sócia do escritório Beckhauser, 
Kroetz & Sócios desde 2015, atual coordenadora da área 
trabalhista.

Valderlânia Sales Ferreira Luna - Advogada, 
OAB/SC 18.843, natural de Iguatu (CE), nascida em 
1976. Fluente em Italiano. Bacharel em Direito pela 
Faculdade de Direito de Joinville (1998-2002), com 
cursos de direito empresarial (ESA), oratória e 
liderança pelo COL e ESMESC - Escola de 
Magistratura do Estado de Santa Catarina (2003), 
pós-graduada em Direito Constitucional pela LFG 
(2011-2012), atuando preponderantemente no 
Direito Previdenciário e de Família.

Sócios



BKS EXPRESS

 Advocacia para pessoas físicas e jurídicas, comporta 
serviços nas áreas: civil, previdenciária, de família e sucessões.

 Após a análise do caso concreto o Sócio poderá oferecer 
uma estratégia de ação para solução do litígio, identificando a 
restrição e provendo as soluções, apresentando um orçamento aquedado as 
expectativas da solução e da tranquilidade esperada pelo cliente. Ao final do contato 
inicial o Cliente saberá qual o resultado que  espera do conhecimento do escritório.

BKS IN COMPANY (Advocacia Premium)

 Departamento Jurídico: Criação ou reorganização do departamento 
responsável pelo planejamento jurídico da empresa, o sistema é gerenciado por um 
de nossos Diretores Jurídicos. A Contratação passa pela elaboração de um plano 
jurídico que identifica no DNA da empresa as principais características, como os 
valores, políticas e crenças para apresentar uma estratégia jurídica que auxilie o plano 
estratégico, organizacional e de marketing da contratante. 

 Principais benefícios: - sinergia entre ações judiciais e interesses empresariais 
- diminuição do passivo trabalhista - menor risco financeiro, através de recuperação 
de créditos e aumento do fluxo de caixa - facilitação da sucessão familiar - cobertura 
securitária eficaz.

 O Diretor Jurídico: O  responsável pela estratégia jurídica da empresa 
contratante será um advogado sócio ou associado ao escritório “Beckhauser, Kroetz & 
Sócios",  não havendo vínculo empregatício. O diretor jurídico tem o objetivo de 

Serviços



avaliar as políticas da empresa e aconselhar sobre propostas e teses jurídicas, bem 
como gerenciar os passivos fiscais, trabalhistas e comerciais. Divide-se em três 
segmentos:

A -No work: O diretor Jurídico trabalhará dentro da empresa 
conforme a necessidade apresentada, sendo que o Escritório 
Beckhauser, Kroetz & Sócios, não prestará serviço contencioso à 
empresa contratante. Sendo que apenas indicará os profissionais 
que poderão realizar os serviços de forma adequada.

B - Concorrência: Os serviços do Escritório Beckhauser, Kroetz & 
Sócios poderão ser utilizados, entretanto serão realizados 
orçamentos entre os possíveis prestadores do serviço. 

C - Full: é a união do Diretor Jurídico com o departamento jurídico, 
sendo que todas as demandas judiciais ou extrajudiciais serão 
administradas pelo escritório Beckhauser, Kroetz & Sócios. 

BKS PARA OPERADORES DO DIREITO

Prestação de serviços jurídicos para advogados e escritórios de advocacia, a 
remuneração é em razão do serviço, procedimento ou estudo realizado. Sendo o 
contratante um advogado ou sociedade civil de advogados e a contratada 
Beckhauser, Kroetz & Sócios.

BKS TESTAMENTARIA 

 Auxílio no planejamento de testamentos públicos e 
cerrados, incluindo sua guarda e propondo sua abertura no 
momento do falecimento do cliente. A guarda do testamento 
cerrado pode ser disponibilizada, sendo que será mantido 
em um cofre especial nas dependências do escritório. 

DIVISÕES DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E DIREITO 
BANCÁRIO

Busca a recuperação de créditos de empresas privadas e 
públicas, através de cobrança judicial dos valores devidos. 



BKS APOIO JURÍDICO 

 Os advogados de nosso escritório dão apoio e prestam 
correspondência, controle processual, diligências e audiências em 
toda Santa Catarina, para advogados e escritórios de todo o Brasil. 
Realizamos o controle de movimentação no sistema on-line dos 
cartórios diariamente e acompanhamos a publicação no diário de 

justiça, sendo que as informações, movimentação e cópias digitais do processo são 
remetidas ao interessado através do correio eletrônico ou nossa nuvem.

BKS AMBIENTAL

 Defesas administrativas e judiciais e infrações ambientais 
- FATMA, IBAMA e fundações e secretarias de meio ambiente 
municipais.

BKS PME

 O programa Pequena e Microempresas busca viabilizar a 
pequenos empreendimentos a utilização de serviços advocatícios 
da linha Premium, que somente estão disponíveis para empresas 
que contratam assessoria mensal do escritório. Essa modalidade de 
serviço foi planejada em razão de vários clientes possuírem 
demanda extrajudicial progressiva, porém sem necessidade de 

acompanhamento em tempo real. Assim, nesta modalidade de prestação de 
serviços a remuneração do escritório será por hora de trabalho – timesheet – com um 
valor pré-estabelecido, porém com pós pagamento. Essa forma de contratação dá 
suporte jurídico a empresa, porém sem custos fixos mensais, sendo ideal para 
pequenas e microempresas, pois cria um vínculo entre nossos advogados e o 
negócio do cliente facilitando a troca de informações e a dinâmica do 
relacionamento, em especial com área de recursos humanos, que pode decidir com 
mais confiança e assertividade os diversas conflitos diários nas relações de  
emprego e trabalho.

BKS SINDICAL

 Credenciamento: Os advogados de 
Beckhauser, Kroetz & Sócios serão 
credenciados como assistentes judiciais do 
sindicato, sendo analisado os casos dos 
sócios da entidade, sendo apenas devida 
uma porcentagem sobre o proveito 
econômico positivo obtido ao final da 

Serviços



demanda judicial. Há, ainda, a possibilidade plantão semanal na sede da instituição. 

 Partido: A contratação de Beckhauser, Kroetz & Sócios para prestação de 
serviços ao sindicato e seus sócios nas diversas áreas de atuação do escritório. Não 
há vínculo empregatício, apenas remuneração mensal a Sociedade Simples de 
advogados pelos serviços postos a disposição da entidade. 

ADVOCACIA E CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO E 
LICITAÇÕES

 Nossa equipe é composta de profissionais com atuação 
consolidada no direito administrativo e público, com grande 
experiência para atender as necessidades de nossos clientes 
quando contratam com o poder público. Participamos desde a 
elaboração da proposta, execução dos contratos e sua 
consumação. 

 Atuamos na área de consultoria em direito público, de 
forma preventiva visando garantir o melhor negócio às empresas que contratam junto 
ao poder público, e no âmbito contencioso administrativo e judicial, como elaborando 
recursos em processos de licitação ou ações judiciais para exercer o controle externo 
dos atos administrativos ilícitos decorrentes de abuso de poder ou desvio de conduta 
em processos licitatórios. 

 Nossos serviços incluem: 

Ÿ revisão de propostas de habilitação em processos licitatórios; 

Ÿ revisão e análise de editais de abertura de licitação;

Ÿ  revisão e análise de minutas de contratos administrativos, 
contratos regidos pelo direito público - primordialmente pela Lei 
8.666/93, como de concessão, licitações, convênios, PPP; 
assessoramento na constituição e estruturação de consórcios 
para participação em licitações; exame de documentação de 
concorrentes e impugnação de documentação incorreta; 

Ÿ elaboração de recursos, esclarecimentos e impugnações em 
processos licitatórios;

Ÿ  defesas em autos de infração; 

Ÿ ajuizamento de ações para anular atos administrativos do poder 
público eivados de vícios de ilegalidade em processos 
licitatórios e/ou em contratos administrativos; 

Ÿ elaboração de parecer jurídico. 



BKS CONSULTORIA TRABALHISTA 

Dispomos de profissionais com ampla atuação 
e experiência em Direito do Trabalho, auxiliando nossos 
clientes a solucionar as controvérsias instauradas nas 
relações de trabalho, independente da modalidade 
contratual. 

 Atuamos na área de consultoria trabalhista com foco nas rotinas de RH e de 
Segurança e Medicina do Trabalho, de forma preventiva, visando não só a 
preservação dos direitos dos trabalhadores mas criando estratégias para viabilizar 
a atividade econômica de nossos clientes, almejando a máxima segurança 
jurídica.

  Na área consultiva nosso serviços incluem: 

Ÿ assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho com foco 
em Acidente de Trabalho e Normas Regulamentares; 

Ÿ assessoria em legislação trabalhista aplicada aos contratos 
de trabalho e rotinas de RH; 

Ÿ inquérito para apuração da falta grave e aplicação de justa 
causa; 

Ÿ revisão de RH através de cronograma, com ênfase em 
análise de riscos; 

Ÿ elaboração de parecer jurídico, documentos e contratos; 

Ÿ treinamentos em company abordando os temas de Dano 
Moral e Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho, Aplicação 
de Medidas Disciplinares, Atuação de Preposto, voltados 
para o aprimoramento dos profissionais das empresas; 

Ÿ assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho com foco 
em Acidente de Trabalho e NRs; assessoria em Direito 
Coletivo do Trabalho, auxiliando na elaboração de 
Instrumentos Coletivos de Trabalho; 

 Já na área contenciosa atuamos tanto no administrativo como no judicial, 
através de elaboração de defesas e recursos perante o MTE, acompanhamento de 
Procedimentos Preparatórios e Inquérito Civil Público perante o Ministério Público 
do Trabalho e na defesa dos direitos de nossos clientes em Ações Trabalhistas, 
através de elaboração de peças processuais, acompanhamento em audiências, 
elaboração de recursos e sustentação oral nos Tribunais. 



Localização

advocacia@beckhauser.adv.br

Desde 2001, garantido 
tranquilidade para centenas de 

clientes
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