
 
 

Regras Gerais do Portal O Tarot da Bru 
versão: 2 última atualização 03/02/2021 

 
Para agendar qualquer um dos serviços do Portal O Tarot da Bru é necessário, primeiro, 
concordar e aceitar todas as regras mencionadas neste presente documento que tem 
finalidade jurídica.  
 
Sendo estas: 
 

a) Não fazemos adivinhação de nenhum tipo; 
b) Os serviços holísticos trazem orientação e não promessa de resultados; 
c) Nunca abordamos questões relativas à saúde física/mental. Toda orientação feita 

sob esta temática tem única e exclusiva intenção de falar sobre a saúde energética 
da pessoa; 

d) Não falamos sobre coisas que não dizem respeito a você - Ex.: meu ex-namorado 
está feliz? 

e) Não respondemos perguntas sobre morte; 
f) Não respondemos perguntas sobre traição - e sim orientamos quanto à superação; 
g) Não respondemos perguntas sobre crimes e qualquer tipo de maldade; 
h) Não fazemos e não acreditamos em trabalhos espirituais e amarração nem de 

cadarço a Bru e o Dan fazem direito - nem ouse, rs; 
i) Não sabemos se você será mandado embora do seu emprego atual ou se você será 

promovido. O que fazemos é uma análise energética que resulta em orientações de 
como você deve agir para alcançar um objetivo ou sair da zona de conforto; 

j) Não respondemos perguntas sobre resultados de provas, concursos ou loterias* 
(*quem dera, rs); 

k) Se você brigou com alguém e quer saber se a pessoa vai voltar, achamos que você 
está querendo!!! Então, faça por onde. O Tarot não faz adivinhação (reforçamos 
aqui). Agora, se quiser saber o porquê de você viver sempre ciclos parecidos, aí sim 
cabe à Ygor e Dan; 

l) Não fazemos nenhum tipo de promessa de cura; 
m) Ao agendar serviços mediúnicos você concorda, aceita e endossa de forma 

irrevogável a existência de guias astrais, sendo a Bru ou qualquer um dos parceiros 
do Portal O Tarot da Bru simples interlocutores; 

n) Não é responsabilidade do Portal O Tarot da Bru a forma como você administrará as 
mensagens pertinentes à sessão agendada. Nenhum dos nossos serviços dá ordens 
(faça isso ou faça aquilo), e sim SEMPRE são passadas orientações energéticas e 
que cabe a você digeri-las e tomar para si um plano de ação por livre e espontânea 
vontade; 

o) Não trazemos seu amor de volta em 3 dias (e nem em 1.000.000.000 de dias); 
p) Pode ser que você leve "puxões de orelha" durante a sua sessão e por isso você 

concorda, antes de agendar a sua sessão, que está pronto e de acordo quanto a 
isso; 
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q) Não é culpa da nossa equipe se você ouviu em uma sessão algo que não gostou. 

Trabalhamos com a verdade energética que é acreditada por você, antes de 
agendar - e a verdade às vezes dói; 

r) Aonde está o carro roubado? Não sabemos.  
s) Seu orixá de cabeça? Se pretende fazer esta pergunta é porque não está inserida(o) 

em um grupo religioso sério - isso é função de um pai ou de uma mãe de santo. Não 
dizemos e também não concordamos com quem faz de forma deliberativa, pois 
saber e não estudar/cuidar/exercer é encrenca (tâmo fora); 

t) Não gravamos a sua sessão, por isso guarde-a com carinho; 
u) O preço é o preço e não damos desconto porque a pessoa é legal ou porque vai 

jogar em grupo; 
v) Se não vemos a sua foto no WhatsApp, ou se o seu e-mail ou sua conta do 

WhatsApp têm menos de 6 meses de uso: não te atenderemos; 
w) Não atendemos menores de 18 anos; 
x) O pagamento precisa ser feito com o seu cartão ou através da sua conta bancária - 

não aceitamos depósitos anônimos ou pagamento feito por terceiros; 
y) Não somos o SAMU por isso não atendemos urgências; 
z) Não atendemos pessoas que estão doentes ou passando por algum desequilíbrio de 

ordem emocional ou espiritual - há outros serviços no mundo que foram criados para 
isso, e não são os nossos; 

aa) Nem o Tarot, nem os búzios, nem a hipnose, nem a Mesa Quântica, assim como 
todos os serviços oferecidos pelo Portal O Tarot da Bru, não resolverão os seus 
problemas, tudo SEMPRE depende de você; 

bb) Não atendemos pessoas que estejam em condição de condenação judicial; 
cc) Denunciamos às autoridades todos os fakes que nos procuram; 
dd) Se você não confia no plano astral, os serviços do Portal O Tarot da Bru não são 

para você - sorry; 
ee) Não indicamos templos, igrejas, terreiros, seitas… Não fazemos apologia a 

nenhuma religião. Somos universalistas e tratamos Deus, Jesus Cristo, os Orixás, os 
anjinhos e os amigos espirituais de forma generalista; 

ff) A Bru não é taróloga, nem cartomante, nem mãe de santo. Ao agendar um serviço 
com a Bru você aceita e endossa a verdade incontestável de que ela passa pelo 
processo de "psicofonia" (que é o uso das cordas vocais para a transmissão das 
mensagens do astral) - por isso não a agradeça ou condene; 

gg) Nem a Bru e nem nenhum dos parceiros do Portal O Tarot da Bru são golpistas. 
Todos são pessoas idôneas e você DEVE checar a qualidade e reputação dos 
serviços oferecidos, antes de agendar/criticar; 

hh) Ah, mas eu não concordo com o que foi falado na sessão de búzios… Entenda: 
todos os serviços do Portal O Tarot da Bru dizem o que precisa ser dito e você dá o 
seu consentimento para tanto a partir do momento em que faz o agendamento para 
pedir a opinião/ sugestão de orientação ao plano astral; 

ii) Não sabemos fazer chover dinheiro - infelizmente - não insista; 
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jj) Ao agendar o serviço de leitura de tarot mediúnico com a Bru (completo, perguntas 

avulsas ou promoções) você concorda de forma incontestável que respeita e 
acredita na astralidade exposta, com o seu consentimento, exercida através dela; 

kk) Não falamos sobre sessões realizadas no passado (mesmo que ontem) e todos os 
nossos serviços têm um único objetivo: SUGERIR ORIENTAÇÕES. Por isso, se algo 
não ocorreu como você esperava no futuro, reveja a sua postura - ninguém aqui faz 
adivinhação (reforçando de novo) e as sugestões de orientações passadas são 
sempre muito concisas e direitas; 

ll) Ninguém está acima da lei maior do livre-arbítrio, por isso é de sua total 
responsabilidade fazer acontecer o melhor para si; 

mm) Não temos a obrigação de te atender porque você não está bem. Aliás, exigimos 
te atender no momento em que você tiver a mínima condição de prestar atenção à 
sessão e se doar por completo à mesma; 

nn) Não somos mercenários e o tempo de vida que despendemos para o cumprimento 
desta missão de ajudar é tremendo. Não julgue a nossa equipe, não é uma cruz fácil 
de carregar; 

oo) Imprevistos acontecem e será oferecida a oportunidade de 100% do estorno do valor 
investido se observada as regras de prazos de cancelamento: 

i) Cancelamentos feitos com menos de 12 horas do horário da sessão terão 
20% de multa, ou seja, será estornado apenas 80% do valor pago; 

ii) Cancelamentos feitos com entre 4 e 2 horas antes do horário agendado terão 
multa de 60% e será estornado apenas 40% do valor pago; 

iii) Cancelamentos feitos com menos de 2 horas de antecedência do horário 
agendado terão multa de 80% e será estornado apenas 20% do total pago. 

pp) Não existe pergunta que fica de crédito futuro, a menos que a Bru ou o Dan 
autorizem. Por isso esteja preparado e com as suas perguntas resenhadas em local 
de fácil acesso antes de começar a sua sessão; 

qq) Não praticamos nenhum tipo de crime de discriminação, preconceito, violência 
(física/verbal/moral) ou de julgamento, e não admitimos o mesmo de nossos 
consulentes; 

rr) Não somos curandeiros, benzedeiros e nem exorcistas (vai saber né, achamos bom 
registrar); 

ss) Não agende nenhuma sessão se você estiver sob efeito de álcool, drogas ou 
medicações; 

tt) Você pode perguntar sobre os seus familiares, mas saiba que quem responde 
saberá se é ou não por pura especulação, e que a resposta a ser recebida será 
SEMPRE sobre "como você emana a energia deles para nós". Atendimentos para 
eles, eles mesmos podem agendar; 

uu) Se você já sabe a resposta da pergunta que fará, não agende sessões de tarot ou 
de búzios esotérico; Já se você precisa de uma sugestão de orientação, pois não 
encontra saída, aí sim #PartiuTatot #PartiuBúzios (sic). 

vv) Está em busca de autoconhecimento? Mapa Astral, Numerologia Pessoal e Análise 
Energética do nome são os serviços sugeridos por nós; 
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ww) Não consegue sair de uma situação ou precisa de auxílio para reforçar 

tratamentos psicológicos (feitos por psicólogos) para superar traumas, vencer vícios 
e dores emocionais? A hipnose é o serviço que sugerimos; 

xx) Está se sentindo energeticamente empacado? Conheça a Mesa Quântica Estelar - 
para limpeza e reforço de energia (mas só agende se você acreditar na Mesa); 

yy) Precisa de um auxílio da natureza para te ajudar com as dores emocionais que você 
já trata com psicólogo ou médico habilitado? Sugerimos a sessão de florais de Bach 
como reforço; 

zz) Está enfrentando um momento de queda energética pois está triste com algo, ou 
ansioso por algo que está para acontecer? Sugerimos as sessões de Reiki; 

aaa) O dan não é o Búzios, a Emi não é extraterrestre, o Alan não é Freud e a Bru 
não é o cigano e nem a cigana (quem dera); 

bbb) Dúvidas sobre a sua sessão devem ser enviadas por WhatsApp no máximo até 
60 minutos após o encerramento da mesma. Não responderemos sobre após este 
prazo; 

ccc) Para agendar qualquer serviço do Portal O Tarot da Bru (incluindo as 
promoções) é necessário fazer uma doação de R$10/5€/$5 para a ONG Moradores 
de Rua e Seus Cães (em link da própria ONG - não recebemos dinheiro e nem 
repassamos), ou seja, sempre serão dois pagamentos DISTINTOS e você precisará 
nos enviar o comprovante da doação; 

i) Sobre o trabalho do nosso Portal com a ONG (Doe!): 
https://youtu.be/xpFgjuqM7UI 

ii) Conheça a MRSC: https://linktr.ee/moradoresderuaeseuscaes 
iii) Sobre os trabalhos de caridade realizados pela Bru através da sua rede de 

apoio à ONGs, Como Somos X: 
https://instagram.com/comosomosx?igshid=kfrjabex43cy 

iv) Somos Todos Gabriel Fernandez (um apêlo da Bru a todos): 
https://www.otarotdabru.com/post/somos-todos-gabriel-fernandez 

ddd) Os estornos, independente do motivo, são realizados no prazo de 5 dias úteis a 
contar da data do cancelamento da sua sessão, e considerando as deduções de 
multa (se do caso); 

eee) Há preços diferenciados para o Clube do Tarot - o plano de assinatura anual do 
Portal O Tarot da Bru; 

fff) Se você mora na Europa pagará em Euros, se você mora no Brasil pagará em Reais 
Brasileiro e se você mora em outros países que não o Brasil ou países pertencentes 
à Zona do Euro então você pagará em dólares americanos. Há preços e meios de 
pagamentos singulares para cada situação e nós facilmente detectamos e 
denunciamos tentativas de fraudes. Sejamos justos; 

ggg) Caso queira fazer alguma reclamação ou denúncia você também pode registrar 
através do e-mail otarotdabru@outlook.com. Ainda não temos nenhum registro de 
reclamação ou de feedback negativo, contudo julgamo correto abrir este canal para 
tanto, se da ocorrência; 
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hhh) Ao agendar qualquer uma das nossas sessões você declara que não foi 

obrigado(a), persuadido(a) ou intimado(a) a tanto, afirmando que assim o faz/fez por 
livre e espontânea vontade; 

iii) Ao agendar qualquer um dos nossos serviços você concorda 100% com todos as 
regras, obrigações e diretrizes estabelecidas no "Código de Ética e Conduta" do 
Portal O Tarot da Bru: 

i) https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_07
45025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf 
 

jjj) Ao agendar qualquer um dos nossos serviços você concorda 100% com todos as 
regras, obrigações e diretrizes estabelecidas no "Termo de Responsabilidade do 
Consulente" do Portal O Tarot da Bru: 

i) https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_07
45025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf 

 
kkk) Você autoriza o Portal O Tarot da Bru a utilizar o seu feedback (texto/áudio) nos 

canais de comunicação oficial, sem expor a sua identidade; 
lll) Você declara que todos os dados passados por você ao Portal O Tarot da Bru são 

seus e verdadeiros, e autoriza a equipe do Portal a solicitar comprovações que se 
façam necessárias em caso de divergências/dúvidas; Você assume, portanto, a 
responsabilidade legal e penal sobre atos de falsa identidade, tentativa de fraude ou 
falsidade ideológica; 

mmm) Você declara que em nenhuma instância enviará perguntas falsas a cunho de 
teste, eximindo a responsabilidade do Portal O Tarot da Bru se da ocorrência destas; 

nnn) Você declara que leu e tirou todas as suas dúvidas referente à este presente 
documento, assim como acerca de todo o procedimento/cronologia/método da 
sessão que você agendou; Assim como concorda 100% como todo o conteúdo, teor, 
diretrizes, exigências e regras estabelecidas neste, antes de agendar a sua sessão; 

ooo) Você declara que sente-se apto, gozando de pleno estado de saúde física, 
emocional e espiritual no ato do seu agendamento e que assim você estará durante 
a sua sessão; Que sente-se seguro para o agendamento e que está ciente e 100% 
de acordo com todas as suas obrigações e responsabilidades na condição de 
consulente/cliente do Portal O Tarot da Bru, exigidas neste presente documento e 
em todos os documentos citados neste; 

ppp) Você concorda e endossa que este documento tem poder judicial de 
esclarecimento e que deverá ser usado como base de definições acordadas entre as 
partes (Portal/Parceiros do Portal/Você, na condição de consulente); 

qqq) Você concorda com a eleição do foro da Comarca de São Paulo para dirimir 
quaisquer dúvidas ou entreveros de cunho judicial que se façam necessários, 
doravante deste presente documento, assim como sobre infrações cometidas 
durante a sua sessão agendada. 

 
-- 
 

www.otarotdabru.com / www.otarotdabru.pt 
Atendimento ao cliente (SAC) de seg a sáb das 09h00 às 17h (horários de São Paulo e 

Lisboa) 

https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_0745025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf
https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_0745025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf
https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_0745025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf
https://d4515ff6-21b1-456e-b92c-1eed34049dcc.filesusr.com/ugd/b026c7_0745025acef54c99ba84bb1469c6d88e.pdf
http://www.otarotdabru.com/
http://www.otarotdabru.pt/


 
Sobre o Portal O Tarot da Bru (Brasil): 
https://www.otarotdabru.com 
 
Sobre o Portal O Tarot da Bru (Portugal e demais países): 
https://www.otarotdabru.pt 
 
Possui dúvidas sobre os serviços? Dê uma espiadinha em nosso "Magic Fórum" e 
mande-nos a sua pergunta por lá: 
https://www.magic-forum.com 
 
Quer entender como funciona o processo de psicofonia que a Bru passa? Pesquise 
sobre e também assista aos ensinamentos passados pelo Cigano Ygor (e que a Bru 
transforma em conteúdo de vídeo gratuito) para perceber como funciona com ela 
(inscreva-se no nosso canal, se gostar e se quiser - claro, rs): 
https://youtube.com/c/OTarotdaBru 
 
A Bru possui mais de 750 feedbacks em 24 países, em menos de 3 anos e nenhum 
feedback negativo (pode pesquisar). Confira todos estes acessando as nossas redes 
sociais e aproveite para acompanhar as nossas novidades e conteúdos astrais: 
https://www.instagram.com/otarotdabru 
https://www.facebook.com/otarotdabru 
 
Avaliações no Google: 
https://g.page/OTarotdaBru/review?nr 
https://g.page/o-tarot-da-bru-portugal?gm 
 
Todo domingo lançamos novos episódios do nosso "PODERCast!", o podcast 
semanal do O Tarot da Bru, escuta só (Spotify/Apple Podcast/Google Podcast/ 
Pocketcast): 
https://open.spotify.com/show/5pIno9fv6ecROvL6rWZrCw?si=EJJ7k80iQDqzSg64lw31Pw&
utm_source=copy-link 
 
Às quartas-feiras, às 20h, vai ao ar ao vivo no YouTube e no Facebook do nosso 
Portal a nossa série ao vivo, "Papo com Tarot", que terá 12 episódios imperdíveis e 
que trazem para a pauta debates necessários e inteligentes, além de demonstrações 
ao vivo e a cores dos serviços oferecidos pelo Portal O Tarot da Bru. Assista aos 
últimos episódios: 
https://youtube.com/playlist?list=PLekc1qziItiWT0jGKLFU9feZ5_2MAQqfo 
 

"Agradecemos pelo seu tempo e disposição em ler este documento. Trabalharmos 
com seriedade pois trabalhamos para você. Conte com a gente!"  

Equipe O Tarot da Bru 
 

--FIM-- 
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