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1.0 DAS PARTES 
 
Este presente Código de Ética e Conduta tem como objetivo esclarecer todas as             
regras de postura, conduta, diálogo e tratativas que abrangem a atuação do            
PORTAL, dos seus PARCEIROS e seus CONSULENTES. Sendo tais partes: 
 
PORTAL: e-commerce de serviços, produtos e conteúdos holísticos que intermedia          
o interesse do CONSULENTE à disponibilidade de serviço e respectivo atendimento           
do PARCEIRO. O PORTAL refere-se à empresa O Tarot da Bru, registrada sob a              
razão social BM Marketing e Comunicação, e devidamente inscrito sob o CNPJ de             
número 26.246.051/0001-91; 
 
PARCEIRO: prestador de serviço holístico e esotérico, devidamente apurado e          
cadastrado pelo PORTAL para oferta de serviços destes tipos aos CONSULENTES.           
Possuem contrato comercial e documentos jurídicos com respectiva anuência às          
regras e determinações, devidamente assinados e arquivados pelo PORTAL.         
Respondem exclusivamente por si em situações de reclamações do CONSULENTE          
OU PORTAL, assim como em casos acionamento judicial pelos mesmos; 
 
CONSULENTE: toda e qualquer pessoa, na condição de consumidor que adquire           
através do site do PORTAL serviços oferecidos pelo PARCEIRO. O CONSULENTE           
é exposto ao “Termos de Responsabilidade do Consulente”, ao documento de           
“Regras Gerais”, ao documento de “Regras de Cancelamento e Reembolso”, à           
ações de “comprovação de identidade e comprovação de meios de contato”, assim            
como é parte responsável deste presente “Código de Ética e Conduta”.  
 
As partes acima mencionadas celebram entre si, de forma incontestável, o presente            
Código de Ética e Conduta, e comprometem-se individualmente com o cumprimento           
de todas as exigências contidas neste, ciente de suas responsabilidades legais e            
possível penalidades administrativas e jurídicas mencionadas no item “3.0” deste          
presente documento. 
 
 
 

BM Marketing e Comunicação 
CNPJ: 26.246.051/0001-91 

www.otarotdabru.com | www.clubedocigano.com 
otarotdabru@outlook.com | clubedocigano.loja@gmail.com 

http://www.otarotdabru.com/
http://www.clubedocigano.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
mailto:clubedocigano.loja@gmail.com


    Documentos Jurídicos Oficiais | O TAROT DA BRU E CLUBE DO CIGANO    

 
 

1.2 DO  PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONSULENTE 
 
 
Neste presente documento constam determinações e exigências, atos inconcebíveis         
e penalidades derivadas do descumprimento de qualquer regra imposta nesse          
presente Termo de Responsabilidade do Consulente. 
 
É de responsabilidade de todo e qualquer prestador de serviço PARCEIRO que atue             
por intermédio do PORTAL, seguindo à risca todas as práticas aqui determinadas,            
assim como estabelece-se o direito incontestável do CONSULENTE e interessado          
de abrir reclamações e registrar denúncias junto ao PORTAL e às autoridades            
competentes, quando do não cumprimento de quaisquer uma das condições aqui           
estabelecidas como sendo mínimas para o bom desempenho das atividades do           
PORTAL. 
 
É de responsabilidade do CONSULENTE que adquira serviços junto ao PORTAL           
seguir à risca todas as práticas aqui determinadas, assim como estabelece-se o            
direito incontestável do PORTAL e de seus PARCEIROS de abrirem reclamações e            
registrarem denúncias junto às autoridades competentes, quando do não         
cumprimento de quaisquer das condições aqui estabelecidas como mínimas para o           
bom desempenho das atividades do PORTAL. 
 
O presente documento também está disponível de forma pública para acesso e            
download na respectiva página do PORTAL:      
www.otarotdabru.com/documentos-legais sendo este link sempre enviado junto ao        
e-mail de confirmação de agendamento de serviço, do PORTAL para o           
CONSULENTE. É recomendado que este seja baixado para fins de análise e usos             
devidos, se do caso. 
 
Este presente documento pode sofrer alterações sem prévio aviso e, para tanto, o             
PORTAL disponibiliza no cabeçalho deste as informações de “versão” e “última data            
de alteração”, permitindo assim que todos possam acompanhar tais alterações          
mencionadas sem sofrer danos. É recomendado que sempre sejam consultadas tais           
informações e comparadas às antigas em posse do PARCEIRO e do           
CONSULENTE.  
 
Quaisquer dúvidas sobre o conteúdo deste ou para os casos de denúncias            
derivadas do descumprimento de qualquer uma das regras aqui impostas pela           
equipe do PORTAL, devem ser sanadas/realizadas através do e-mail         
otarotdabru@outlook.com (use o assunto “Denúncia”), dentro do prazo de 3 (três)           
dias corridos, a contar da data da conclusão do serviço contratado/executado. O            
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prazo do PORTAL para retorno é de 3 (três) dias úteis, a contar da data de                
recebimento do registro da ocorrência; E para feedback acerca da apuração do caso             
e da análise investigativa é de 7 (úteis) dias úteis, a contar da data de recebimento                
do registro da ocorrência. 
 
É de ciência de todas as partes que o PORTAL envia e-mails automáticos que              
acusam o recebimento das mensagens enviadas. Caso a parte reclamante não o            
tenha recebido, deverá checar o endereçamento ou em caso de dificuldades           
apontar tal dificuldade via formulário de atendimento disponível no site do PORTAL            
na página www.otarotdabru.com/contato.  
 
Os prazos de retorno são contados a partir da data de recebimento de mensagem              
automática de recebimento de mensagem e reclamações deste tipo poderão ser           
feitas unicamente através do e-mail mencionado acima. 
 
Fica estabelecido que quando do caso de conflitos entre PARCEIRO e           
CONSULENTE, que resultem em reclamações judiciais e de ordem policial, ambas           
as partes eximem por completo a responsabilidade do PORTAL sobre tal           
ocorrência, sendo devido apenas mencionar o PORTAL como intermediador e          
testemunha - este último em prol da parte que estiver com a razão, após feedback               
investigatório emitido pelo PORTAL. 
 
Fica estabelecido que como forma de dirimir e sanar amigavelmente problemas           
oriundos do não cumprimento de qualquer uma das exigências contidas neste           
presente Código, o PORTAL sugere que tanto o CONSULENTE quanto o           
PARCEIRO, primeiramente registrem a reclamação/denúncia via PORTAL, através        
do e-mail acima já mencionado. Desta forma, o PORTAL terá condições de            
investigar o ocorrido e prover uma intermediação pacífica entre as partes, se do             
interesse das mesmas. 
 
Todos os serviços oferecidos pelo PORTAL são de caráter pessoal, assim sendo o             
PORTAL não armazena arquivos de nenhum tipo acerca das sessões ou dos            
documentos de análises holísticas enviados a seus CONSULENTES. Posto isso, é           
de responsabilidade do CONSULENTE, assim como do PARCEIRO, proverem         
registros comprobatórios autênticos, claros e objetivos para comprovarem a         
denúncia realizada ao PORTAL. 
 
Este presente documento é assinado digitalmente pelo PORTAL assim como por           
seus PARCEIROS, e recebe o aval e ciência do CONSULENTE a cada novo ato de               
agendamento de qualquer um dos serviços oferecidos no site do PORTAL.  
 
As partes elegem este presente documento e dão a este validade legal/jurídica para             
dirimir dúvidas e eventuais entreveros inerentes ao conteúdo do mesmo, assim           
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como para ser usado como ferramenta comprobatória para todos os fins de            
cumprimento e aplicação da lei. 
 
 
1.3 DAS RESPONSABILIDADES INTRANSFERÍVEIS DO CONSULENTE 
 
Ao concordar com este presente Termo de Responsabilidade do Consulente, o           
CONSULENTE declara estar ciente, de total acordo e atesta como verdade           
incontestável as suas seguintes responsabilidades para com o PORTAL e todos os            
seus PARCEIROS: 
 

a) O CONSULENTE declara estar em plenas condições de saúde física, mental           
e espiritual durante o agendamento e a execução de sessões realizadas junto            
ao PORTAL; 
 

b) O CONSULENTE declara e atesta que em nenhum momento foi coagido,           
induzido ou forçado a acreditar nos conteúdos e serviços oferecidos pelo           
PORTAL em todos os seus canais de comunicação e mídias, sendo de sua             
própria responsabilidade a decisão pelo agendamento ou para o ato de           
acompanhar conteúdos publicados pelo PORTAL, nos canais de        
comunicação e mídias; 
 

c) O CONSULENTE declara gozar de liberdade civil, não estando o mesmo em            
condições de cumprimento de pena legal em regime fechado, semiaberto,          
aberto ou de qualquer outro tipo de classificação relativa; 
 

d) O CONSULENTE declara que todos os dados informados no ato do           
agendamento são seu e são verdadeiros; 
 

e) O CONSULENTE declara ser maior de 18 (dezoito) anos; 
 

f) O CONSULENTE declara e atesta de forma irrevogável que é adepto às            
práticas de serviços holísticos, e assim concede aos serviços oferecidos pelo           
PORTAL total anuência e fé tendo os como verdadeiros; 
 

g) O CONSULENTE concorda e endossa a sua responsabilidade de entrega          
honesta e verdadeira às sessões, ciente de que as mesmas só se fazem             
possível quando desta premissa; 
 

h) O CONSULENTE atesta que todas as perguntas enviadas, aos serviços que           
assim as permitem, são verdadeiras e não caracterizam-se como teste (ato           
de testar a veracidade/eficiência de algo); O CONSULENTE declara para          
todos os fins que a prática de tal ato fraudulento constitui crime de falsa              
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identidade e endossa a prática de denúncia às autoridades e a abertura de             
ação judicial contra ele que se dará por parte do PORTAL, se do ocorrido; 
 

i) O CONSULENTE concorda e autoriza o uso de cookies, caches e           
codificações de programação e rastreio que são instaladas pelo         
site/aplicativo/redes sociais/e-mail do PORTAL em seus respectivos       
dispositivos acessantes, sempre na intenção de melhorar a sua experiência          
(CONSULENTE) do mesmo com o site e redes sociais do PORTAL, assim            
como para verificar sua identidade e validar seus meios de comunicação;  

 
j) O CONSULENTE cede ao PORTAL por tempo indeterminado o direito de uso            

de imagem, áudio e vídeo relativos ao seus feedback sobre a sessão            
realizada, desde que não sejam expostos seu nome, fotografia/face passível          
de identificação ou quaisquer dados pessoais;  
 

k) O CONSULENTE concorda e autoriza por tempo indeterminado, em reforço,          
o uso de suas mensagens de voz enviadas ao PORTAL com a finalidade de              
Feedback; 
 

l) O CONSULENTE declara que o número de telefone e endereço de e-mail            
fornecidos no ato do agendamento são nominais a si e autoriza o PORTAL a              
realizar checagens necessárias para constatar tal informação; 
 

m) O CONSULENTE declara ter lido e compreendido todo o conteúdo do           
documento de “Regras Gerais” referentes às regras de formulação de          
perguntas, possibilidades de rejeição de perguntas e prazo para o reenvio           
destas; 
 

n) O CONSULENTE declara e atesta que falhas cujas corretas diretrizes          
estejam descritas em qualquer um dos documentos Legais do PORTAL -           
sendo estes o documento de “Regras Gerais”, O “Código de Ética e Conduta”             
e o presente “Termo de Responsabilidade do Consulente”, todos expostos ao           
CONSULENTE e passíveis de download no endereço eletrônico        
www.otarotdabru.com/documentos-legais -, são de sua total responsabilidade       
e concorda com o fato de que se faz correto a aplicação das penalizações              
também descritas nos referidos documentos, assim como impossibilidade de         
estorno e possíveis denúncias e ações judiciais - se do caso; 
 

o) O CONSULENTE declara ter lido, ter sanado todas as dúvidas e ter aceito             
por livre e espontânea vontade todas as condições, penalidades, diretrizes e           
regras contidas nos documentos “Regras Gerais”, “Código de Ética e          
Conduta”, e do presente “Termo de Responsabilidade do Consulente”; Não          
havendo nada a reclamar publicamente ou judicialmente sobre tais; 
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p) Quando do agendamento de leitura de tarot/análise da energia do nome           

feitas de forma mediúnica pela Bru, o CONSULENTE atesta como verdade           
absoluta e incontestável a existência de guias astrais, estando ciente e de            
total acordo com o fato de que não poderá, em nenhuma hipótese, penalizar,             
caluniar ou transferir quaisquer tipos de responsabilidades - sejam essas          
cíveis, morais, judiciais, pública ou penais - acerca das mensagens recebidas           
durante a sua sessão, à Bru ou ao PORTAL; 
 

q) O CONSULENTE declara que todas as informações prestadas por ele no ato            
do agendamento online, no site do PORTAL, são verdadeiras e autoriza o            
PORTAL a realizar checagens que se façam necessárias para a constatação           
de tais informações. 
 

r) O CONSULENTE se declara maior de 18 anos; 
 

s) O CONSULENTE declara estar de acordo com a cobrança de multas que            
serão aplicadas ao mesmo se do caso de constatação de fraude/infração           
cometida pelo CONSULENTE contra o PORTAL, atestando estar em pleno          
acordo com a forma e prazo de pagamento estabelecidos no documento de            
“Regras Gerais”; 
 

t) O CONSULENTE declara ser o único responsável pelos seus atos jurídicos,           
penais e cíveis, não estando sob tutela/guarda/supervisão/responsabilidade       
de terceiros; 
 

u) O CONSULENTE declara ser o único responsável financeiro sobre si e atesta            
que possui total liberdade para a contratação de serviços junto ao PORTAL,            
assim como atesta estar em plenas condições físicas e psicológicas para a            
realização de transações financeiras - à exemplo das aquisições feitas junto           
ao PORTAL; 
 

v) O CONSULENTE atesta estar no país que informou estar no ato do            
agendamento online e declara estar de pleno acordo, de forma irrevogável,           
com as penalizações cíveis, de caráter de denúncia policial, de abertura de            
processo judicial, assim como está em pleno acordo com a aplicação de            
multas, todas estas ações a serem executadas pelo PORTAL contra o           
CONSULENTE uma vez constatada a tentativa de fraude; 
 

w) O CONSULENTE declara que foi informado sobre a impreteribilidade de          
realizar a doação de R$10/ $5/ 5 para a ONG Moradores de Rua e Seus               
Cães, em link oficial da própria ONG contido no site do PORTAL, estando em              
pleno acordo que a não realização da mesma acarreta no cancelamento           
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imediato do agendamento e não permitirá estorno do valor investido devido o            
ato de tentativa de fraude; 

 
x) O CONSULENTE atesta que possui todos os conhecimentos tecnológicos         

exigidos no documento de “Regras Gerais”      
(www.otarotdabru.com/documentos-legais) e que está ciente de que o        
PORTAL não presta serviços de treinamentos ou quaisquer tipos de suporte           
tecnológicos deste tipo; Sendo, portanto, de inteira e exclusiva         
responsabilidade do CONSULENTE o ato de estar apto para o agendamento,           
acesso à sessão e pós-sessão junto ao PORTAL; 
 

y) O CONSULENTE atesta que possui toda a infraestrutura exigida pelo          
PORTAL conforme consta no documento de “Regras Gerais”        
(www.otarotdabru.com/documentos-legais), assim como declara estar ciente      
de que o PORTAL não presta serviços de treinamentos ou quaisquer tipos de             
suporte tecnológicos; Sendo, portanto, de inteira e exclusiva responsabilidade         
do CONSULENTE o ato de estar apto para o agendamento, acesso à sessão             
e pós-sessão junto ao PORTAL; 
 

z) O CONSULENTE declara estar em total acordo com todas as normas e            
penalidades referentes à política de cancelamento e estorno, conforme         
descrito no documento de “Regras Gerais” do PORTAL; 
 

aa)O CONSULENTE declara que não agendou o serviço do PORTAL em busca            
de adivinhação de nenhuma espécie e atesta ainda que esteve e está ciente             
de que qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL são de natureza            
holística e cem por cento focados em orientação; 
 

bb)O CONSULENTE declara que o pagamento realizado para o PORTAL, assim           
como a doação para a ONG Moradores de Rua e seus Cães foram feitas de               
conta bancária/cartão de crédito ou débito de sua titularidade (ou seja, que            
estão em nome do CONSULENTE), e atesta, assim como endossa, que está            
ciente sobre as penalidades contidas no documento de “Regras Gerais” do           
PORTAL, inerentes à este assunto; 
 

cc) O CONSULENTE declara e atesta para todos os fins ser o único responsável             
por seus atos antes, durante e após a sessão realizada junto ao PORTAL e              
aos seus PARCEIROS, não tendo estes últimos nenhuma responsabilidade         
sobre suas ações, pensamentos ou intenções; 
  

dd)O CONSULENTE declara para todos os fins que foi informado sobre a            
exigência de tirar toda e qualquer dúvida acerca dos serviços oferecidos pelo            
PORTAL, antes do agendamento do serviço, e concorda que a ausência de            
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dúvidas tem pleno significado e valia judicial de que o mesmo estava e está              
em total acordo com todas as regras, diretrizes e exigências impostas nos            
documentos legais do PORTAL, os quais foram disponibilizados ao         
CONSULENTE para download através do endereço eletrônico       
www.otarotdabru.com/Documentos-Legais; 
 

ee) O CONSULENTE declara que deu e dá cem por cento de sua acreditação e               
que atesta como verdade irrevogável a existência de guias astrais, que           
exercem apenas o bem e, que regem os serviços de aspectos mediúnicos            
oferecidos pelo PORTAL; O CONSULENTE permite, portanto, que as         
mensagem - que sempre possuem teor respeitoso - cheguem até ele da            
forma como o(s) guia(s) astral(ais) desejem passar; O CONSULENTE se          
compromete, portanto, a pedir explicações à equipe do PORTAL se do caso            
da percepção de discurso de ódio ou ofensas, em qualquer uma das            
informações passadas antes, durante ou após a sua sessão junto ao           
PORTAL; 

ff) O CONSULENTE atesta, ao agendar quaisquer serviços de natureza         
mediúnica oferecidos pelo PORTAL, que é de seu saber e conhecimento o            
fato de que guias astrais apresentados pelo PORTAL jamais nos ofendem, ou            
falam de maldades, ou dão ordens ou pedem coisas/indicam trabalhos          
espirituais; O CONSULENTE declara ainda estar ciente de que não há           
nenhum registro de reclamações desta ou de qualquer outra natureza contra           
o PORTAL até o presente momento; 
 

gg) O CONSULENTE declara que ao agendar qualquer um dos serviços           
oferecidos pelo PORTAL está se comprometendo de imediato com a sua           
própria evolução, e jamais repassará ao PORTAL a responsabilidade de          
tanto; O CONSULENTE declara ainda estar ciente de que quaisquer serviços           
holísticos oferecidos pelo PORTAL constituem apenas sugestões para        
melhoria/expansão de mente e não dão, em nenhuma hipótese, quaisquer          
garantias de resultados, assim como também não possuem caráter medicinal          
e nem há promessa de cura; 

 
hh)O CONSULENTE concorda que respostas à perguntas que objetivem         

sugestões de futuro de qualquer natureza, sempre compreenderão        
exclusivamente análises astrais/holísticas/esotéricas e que jamais podem ser        
utilizadas como verdades incontestáveis; 
 

ii) O CONSULENTE declara estar em total acordo e ciente de todas as suas             
responsabilidades, assim como sobre todas as regras, sobre todas as          
exigências, sobre todas as diretrizes e sobre todas penalidades contidas no           
“Código de Ética e Conduta”; 
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jj) O CONSULENTE declara que em nenhuma instância compartilhará sua         
sessão junto ao PORTAL com terceiros, assim como declara que não           
compartilhará seus documentos astrais - ao exemplo da Análise         
Numerológica (serviço de Numerologia) -, com terceiros; 
  

kk) O CONSULENTE declara, sob pena de lei, estar ciente de que não pode, em              
nenhuma hipótese, baixar o conteúdo das sessões e gravá-las em áudio ou            
vídeo; 

ll) O CONSULENTE reconhece, de forma incontestável, a veracidade e poder          
judicial deste presente documento e concede ao mesmo o poder de           
documento para esclarecimento e decisão, se do caso de problemas que           
sejam compreendidos como de esfera jurídica de qualquer tipo entre as           
partes envolvidas. 

  
 
 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Ao dar o aceite, durante o ato de agendamento de serviços, no site do PORTAL,               
sobre este presente documento, o CONSULENTE passa a ter inteira e           
intransferível responsabilidade sobre os seus respectivos atos e sobre as exigências           
descritas neste documento, assim como nos documentos citados neste presente          
termo; Não podendo, portanto, retroceder à sua decisão sobre a conclusão do            
serviço adquirido (não reembolsável se deste caso - em adendo), e não cabendo,             
portanto, situações de contestações presentes e futuras sobre tais determinações;  
 
Faz-se saber, em reforço, que este presente Termo de Responsabilidade do           
Consulente, assim como todos os demais documentos com finalidades jurídicas que           
são apresentadas pelo PORTAL ao CONSULENTE e estão disponíveis para          
download no endereço eletrônico www.otarotdabru.com/documentos-legais, deverão      
ser lidos e ter o aceite todas as vezes que o CONSULENTE optar por agendar um                
novo serviço oferecido pelo PORTAL; 
 
Todas as partes declaram estar de acordo com a eleição do foro de São Paulo para                
dirimir quaisquer divergências jurídicas acerca das tratativas assumidas neste         
presente Termo de Responsabilidade. 
 
Sem mais, PORTAL e PARCEIRO subscrevem-se - via assinatura digital registrada           
no pela empresa Adobe Sign, em documento oficial de igual teor, arquivados sob a              
responsabilidade do PORTAL - e dão fé e validade legal sobre o mesmo para todos               
os fins; E sem mais, o CONSULENTE subscreve-se através do ato de aceite dado              
na etapa de agendamento online de serviço junto ao PORTAL, via formulário online             
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do site do PORTAL, ato este legalmente arquivado pelo PORTAL para devidos            
usos, por 10 (dez anos), a contar da data do aceite. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Documento original assinado, arquivado sob posse da empresa. Validação de oficialidade           
deste documento feita através de visto digital pelo PORTAL e pelos PARCEIROS, via             
aplicação Adobe Sign, à qual PORTAL e PARCEIRO dão fé e atestam como legal para               
todos os fins. FIM. 
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