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CCOOMMUUNNIICCAADDOO  GGRRUUPPOO  EEXXPPOOEENNTTEE  

  

  

 

O escritório de advocacia GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS comunica a toda a equipe de colaboradores do GRUPO 

EXPOENTE, a todos os alunos das ESCOLAS que integram o GRUPO 

EXPOENTE, bem como à suas famílias, assim como comunica à todos os 

interessados que de alguma forma possuam vínculos, contratos, créditos a 

receber, etc, relacionados ao GRUPO EXPOENTE, que: 

 

O GRUPO EXPOENTE estava, desde 09 de dezembro de 2009, em regime de 

Recuperação Judicial, sendo nomeado pelo Juízo o escritório de advocacia 

GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS para a função de 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, responsável portanto pela fiscalização da 

Recuperação Judicial. 

 

Em função das dificuldades de manutenção das atividades sem a obtenção de 

novos recursos, o GRUPO EXPOENTE pediu ao Juízo a conversão da 

Recuperação Judicial em Falência, sendo decretada a Falência em 22 de agosto 

de 2019. 

 

Com a decretação da Falência, o escritório de advocacia GUIMARÃES E 

BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS foi nomeado ADMINISTRADOR 

JUDICIAL da Falência, passando a ter a responsabilidade de gestão da 

continuidade das atividades do GRUPO EXPOENTE. 

 

O escritório de advocacia GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS esclarece que as atividades das empresas do GRUPO 

EXPOENTE seguirão de forma regular, com manutenção do pagamento da folha 
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salarial, manutenção do ano letivo em curso, e cumprimento de todas as demais 

obrigações normais do dia a dia das empresas. 

 

O escritório de advocacia GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS esclarece ainda que já está formatando, conforme decisão judicial 

proferia no processo de Falência, a venda imediata das empresas, as quais em 

período curto de tempo poderão ser assumidas por um novo grupo, que não irá 

herdar quaisquer dívidas anteriores, mantendo assim a integralidade das 

atividades das escolas e demais empresas que compõem o GRUPO EXPOENTE, 

não só para o ano de 2019 mas também para os anos seguintes, evitando-se 

assim qualquer prejuízo à comunidade acadêmica, no melhor interesse de alunos, 

colaboradores, credores e demais pessoas. 

 

O escritório de advocacia GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS esclarece ainda que a obtenção de recursos com a venda das 

empresas que compõem o GRUPO EXPOENTE gerará caixa para pagamento de 

credores, segundo as previsões legais. 

 

Quaisquer informações sobre o GRUPO EXPOENTE podem ser obtidas junto ao 

escritório de advocacia GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, cujo telefone de contato é 41-3402-3800, em horário comercial, ou 

presencialmente (via agendamento prévio), sendo que maiores informações 

podem ser obtidas em https://www.guimaraesebordinhao.adv.br/artigo/4/grupo-

expoente-informacoes-relevantes/. 

 

Curitiba, 23 de agosto de 2019. 
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