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RESUMO: A pesquisa versa sobre a figura do mediador de conflitos frente a 
terceira onde renovatória do direito processual civil que culminou na inclusão dos 
meios alternativos de solução de conflitos na legislação federal brasileira, 
tornando-os obrigatórios no início do rito ordinário. Nesse cenário, a pesquisa 
pretende responder indagações acerca do regime jurídico desses profissionais 
cujo status fora elevado ao de auxiliar da Justiça. Busca demonstrar que os 
mediadores se equiparam aos servidores públicos no exercício da função 
jurisdicional bem como demonstrar a necessidade da formação rígida e 
capacitação condizente com tal condição. A pesquisa se justifica pelo fato de o 
regime jurídico do servidor público se traduzir em idoneidade e presunção de 
boa-fé dos profissionais envolvidos e, consequentemente, da prática da 
mediação, uma vez serem os facilitadores os principais responsáveis pela 
credibilidade desse instrumento. Para tanto, o estudo objetiva demonstrar o 
conjunto de princípios e regras referentes a direitos, deveres e demais normas 
de conduta que regem a relação jurídico/funcional entre o facilitador, as partes e 
o Poder Público, com o intuito de elucidar os pormenores dos institutos e 
contribuir para o legítimo acesso à justiça. A produção se apoia, em especial, no 
trabalho dos doutrinadores Francisco Cahali, Luiz Antônio Scavone Junior, 
Fernanda Tartuce e Águida Barbosa, sem exclusão de nenhuma das diversas 
obras de relevância acadêmica na temática da pesquisa. Por meio do método 
dedutivo, trata-se de pesquisa bibliográfica e documental. Inicialmente, a 
pesquisa percorre o histórico do chamado Tribunal Multiportas, em especial da 
mediação no ordenamento jurídico brasileiro, para em seguida levantar no 
Direito Positivo a legislação pertinente bem como o posicionamento doutrinário 
e jurisprudencial sobre o tema. Por fim, visa elucidar o regime jurídico deste 
facilitador judicial. Espera-se com a pesquisa zelar pela idoneidade da mediação 
de conflitos como instrumento de pacificação social e pelo desenvolvimento 
sustentável dos meios adequados de solução dos litígios, em especial dos litígios 
civis. 
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