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27/01/2020 Vistos. O Administrador Judicial postula a remessa dos autos à Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS, criada por meio da
Resolução nº 1252/2019- COMAG. O pedido possui, como argumento, ao tempo de tramitação, a complexidade deste processo somada à grande
diversidade e demanda de outras ações que tramitam na Vara Judicial desta Comarca. A Resolução acima mencionada prevê em seu art. 3° a
competência Regional, abrangendo a presente Comarca, no entanto sem redistribuição. Entretanto, a justificativa para o pedido está no fato de que,
embora já tenham transcorridos dois anos da tramitação, trata-se de falência de grande porte e complexa, que já tramita durante longo tempo, sem
expectativa de encerramento em breve. Nessas circunstâncias, considerando que a criação da Vara Especializada objetiva acelerar o andamento dos
processos falimentares, bem como tendo em vista a complexidade do presente processo falimentar, tenho que merece acolhida o pedido do
Administrador Judicial, pelo que determino a redistribuição do feito à Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo/RS. Desde já
determino, caso acolhido processo falimentar na Vara Regional Empresarial, a remessa de todas as Habilitações de Créditos e demais impugnações
incidentais da falência, àquele juízo. Além disso, determino a transferência de todos os valores ainda depositados no Banrisul desta Comarca e
vinculados a estes autos, ao Banrisul, Posto bancário do Foro de Novo Hamburgo, vinculado ao processo falimentar. Dil. Legais. 
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