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DECISÃO:
Declarada pelo Plenário Virtual a inexistência de
repercussão geral da matéria objeto do recurso extraordinário, requer o
recorrente, às fls. 841/844, a reconsideração da decisão sob a alegação de
inobservância de preliminar de negativa de prestação jurisdicional, tema
de repercussão geral já declarada no AI-QO-RG 791.292. Dessa forma,
entende que, havendo repercussão geral já declarada sobre esse tema, a
hipótese é de apreciação do mérito do recurso extraordinário.
Não cabe a esta Corte, na aferição da existência de repercussão geral
em recurso extraordinário, apreciar tema já objeto de outro recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida e já submetido a
julgamento. Eventual alegação de inobservância da orientação
estabelecida no recurso paradigma há de ser apreciada pela Corte de
origem.
Pelo exposto, e tendo em conta que afastada a existência de
repercussão geral, determino a imediata devolução dos autos ao Tribunal
Superior do Trabalho, cabendo àquela Corte o exame da aplicabilidade,
ao caso concreto, do que decido no AI-QO-RG 791.292.
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