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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. 
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1.2 DO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E ANUÊNCIA DE         
RESPONSABILIDADES DADAS PELAS PARTES ENVOLVIDAS 

 
 
Neste presente documento constam determinações e exigências, atos inconcebíveis         
e penalidades derivadas do descumprimento de qualquer regra imposta neste          
presente Código de Ética e Conduta. 
 
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)           
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dias corridos, a contar da data da conclusão do serviço contratado/executado. O            
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.  
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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           
como para ser usado como ferramenta comprobatória para todos os fins de            
cumprimento e aplicação da lei. 
 
 
1.3 DA ÉTICA E CONDUTA ESPERADA DO PORTAL E SEUS PARCEIROS           
PARA COM OS INTERESSADOS E CONSULENTES 
 

1.3.1 Nossos compromissos com os CONSULENTES, com os PARCEIROS         
e com a Sociedade: 
 

a) O PORTAL compromete-se com os CONSULENTES e PARCEIROS a         
manter a sua comunicação sempre 100% (cem por cento) elucidativa e           
verdadeira, não fazendo uso de termos comerciais ambíguos que gerem          
dúvidas acerca dos serviços oferecidos; 

 
b) O PORTAL compromete-se em disponibilizar uma vez por ano o relatório de            

comprovação acerca das doações recebidas pela ONG Moradores de Rua e           
Seus Cães, com vídeo do presidente da ONG atestando o valor recebido            
para validação; 

 
c) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, comprometem-se com a usabilidade de          

seus serviços, com foco em proverem o melhor acesso e atendimento           
também aos nossos irmãos que possuem quaisquer tipos de deficiência; 

 
d) O PORTAL compromete-se com a boa prática fiscal e envia sempre Notas            

Fiscais aos seus consulentes, para que os mesmos possam se valer dos            
seus direitos enquanto consumidor e contribuinte; 

 
e) O PORTAL compromete-se com a divulgação/manutenção de catálogo de         

serviços e respectivos preços sempre atualizados em seu site; 
 

f) O PORTAL compromete-se em cumprir regras de estorno e cancelamento,          
seguindo as normas do código de proteção do consumidor brasileiro, tendo           
todas tais regras descritas em seu documento de “Regras Gerfais” disponível           
publicamente para acesso e download página do site:        
www.otarotdabru.com/documentos-legais; 

 
g) O PORTAL se compromete em averiguar a verdade de toda e qualquer            

denúncia contra PARCEIROS ou CONSULENTES de forma imparcial e justa,          
sempre; 
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h) O PORTAL se compromete em prover aos seus CONSULENTES e          
PARCEIROS o acesso à todos os documentos jurídicos de Regras, Termos,           
Condições e Código de Ética (como do caso); 

 
i) O PORTAL se compromete em agir energicamente contra toda ação de           

crime, em todas as esferas e categorias, que possam a vir ser cometidos por              
parte de PARCEIROS ou CONSULENTES, atuando dentro das        
recomendações da lei; 

 
j) O PORTAL se compromete em prover condições de pagamento online que           

facilitem os agendamentos de serviços; 
 

k) O PORTAL se compromete em cumprir com eximidade todas as condições           
estabelecidas contratualmente junto à seus PARCEIROS; 

 
l) O PORTAL se compromete com a segurança de seus CONSULENTES e           

PARCEIROS, provendo análises de verificação de identidade e validação de          
meios de comunicação através de tecnologia de ponta; 

 
m) O PORTAL, por intermédio também de SEUS PARCEIROS, se compromete          

com o respeito à comunidade esotérica, astral e espiritual provendo regras           
que são impostas aos CONSULENTES antes do agendamento de quaisquer          
serviços e que delimitam o seu poder de pergunta e de intenção mal             
intencionada dos serviços oferecidos pelo PORTAL; 
 

 
 

1.3.2 Sobre a nossa forma de comunicação com o CONSULENTE e           
com o PARCEIRO: 
 
 

a) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, comprometem-se em prestar um         
atendimento atencioso e respeitoso a todos os interessados e         
CONSULENTES, SEMPRE sanando as dúvidas dos interessados,       
utilizando de argumentos verdadeiros e passíveis de constatação; 
 

b) O PORTA e SEUS PARCEIROS, comprometem-se em agir com         
imparcialidade, não incentivando o desespero do CONSULENTE e        
deixando claro que não é prestado atendimento de socorro ou para           
urgências e emergências; 

 
c) O PORTAL compromete-se em prover ao CONSULENTE um material         

didático e elucidativo que o permita conhecer a metodologia do serviço           
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agendado e as recomendações de preparo para o atendimento         
escolhido por ele; 

 
d) O PORTAL compromete-se em sempre prover conteúdos que        

engrandeçam o ser humano, através de seus canais de comunicação          
oficiais; 

 
e) O PORTAL compromete-se em responder a todos os interessados,         

através de suas ferramentas oficiais de comunicação, dentro do prazo          
estipulado para tanto. São consideradas ferramentas oficiais de        
contato com o PORTAL: email otarotdabru@outlook.com, automação       
robotizada no chat do site www.otarotdabru.com, automação       
robotizada nos chats de redes sociais www.instagram.com/otarotdabru       
e www.facebook.com/otarotdabru, formulário de contato no próprio site        
www.otarotdabru.com/contato e automação robotizada no WhatsApp      
através do número +5511999085140. O prazo para retorno é de 3           
(três) dias úteis; 
 

f) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, comprometem-se com o apoio à          
liberdade de expressão e à liberdade religiosa, buscando de forma          
imparcial deixar todos os CONSULENTES livres para falarem sobre         
suas escolhas religiosas, contudo sem fazer alusão/menção de apoio         
ou julgamento à qualquer doutrina religiosa; 
 

g) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, fazem uso dos termos “amém”,          
“Deus”, “Jesus Cristo”, “amigos espirituais/astrais”, “Orixás e seus        
nomes” e “anjinho da guarda” em suas comunicações, expressando de          
forma universalista a crença da nossa equipe, sem fazer alusões,          
citações ou convites à religiões ou doutrinas religiosas; 

 
 

h) O PORTAL e SEUS PARCEIROS se comprometem com a verdade          
sempre, e nunca oferecem serviços de adivinhação de futuro, ou com           
finalidades medicinais, ou com promessas de cura, ou que tenham          
caráter taxativo de orientação ou caráter religioso; 
 

i) O PORTAL compromete-se em manter seus PARCEIROS sempre        
treinados e alinhados com as suas regras, assim como com as           
novidades oferecidas; 
 

j) O PORTAL é regido pela Bru que possui forte opinião, força de            
expressão e senso de justiça apurado, junto à sociedade que a           
acompanha. Ciente disso, em todas as comunicações que faz ela          
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demonstra pessoalidade, proximidade e autenticidade, deixando claro       
que é tão humana quanto quem procura o seu PORTAL. Todas as            
automações, e-mails, conteúdo de marketing são elaborados por ela,         
que preza pela manutenção da identidade que desde 2017 ela aplica           
às atividades do O Tarot da Bru. Ou seja, mesmo quando o            
interessado/CONSULENTE interagem com a automação do      
WhatsApp, devem ter a certeza de que cada interação foi criada por            
ela com amor e total intenção em prestar um excelente atendimento.           
Até mesmo as redações jurídicas são escritas por ela, antes de ser            
passadas aos profissionais habilitados para a revisão e adequação.         
Nada, em sua mais expressiva tradução deste termo, é realizado no           
PORTAL, sem a participação incisiva de sua fundadora, vulgo Bru. Por           
isso, pedimos aos CONSULENTES e PARCEIROS que sejam        
humanos e respeitosos com esta história representada através de um          
PORTAL, e garante-se neste presente documento que todas as partes          
envolvidas podem esperar do PORTAL tudo aquilo que a Bru          
demonstra em seus canais de comunicação: humanidade, força pelo         
bem e respeito. 
 
 

1.3.3 Sobre as práticas condenadas pelo PORTAL e não praticada em           
hipótese alguma 

 
a) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, NUNCA realizaram, realizam ou         

realizarão amarrações, trabalhos espirituais, cirurgias espirituais,      
atendimentos espirituais, ações de descarrego, ações de limpeza        
energética/espiritual, atos de exorcismo, pedidos de entregas de        
sacrifícios/presentes/oferendas à qualquer entidade/santo/todo o tipo      
de classificação que caiba à esta descrição, ou qualquer outro tipo de            
“trabalho” de cunho espiritual/astral/holístico; 
 

b) O PORTAL e SEUS PARCEIROS NUNCA revelarão suas respectivas         
doutrinas religiosas, sendo esta uma pergunta proibida de ser         
respondida pelos PARCEIROS; 
 

c) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, JAMAIS indicarão através de seus          
serviços: medicamentos, exames, sugestões de consultas médicas,       
tratamentos de qualquer natureza o qualquer outro tipo de informação          
que tenha relação com a medicina; 
 

d) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, NUNCA e em nenhuma hipótese          
farão promessas de cura ou apresentarão seus serviços com         
finalidades de atendimento psicológico clínico, assim como JAMAIS        
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apresentarão os seus serviços como alternativa substitutiva aos        
tratamentos clínicos existentes. TODOS os serviços oferecidos pelo        
PORTAL tem natureza exclusivamente HOLÍSTICA e ESOTÉRICA,       
não sendo permitido aos PARCEIROS o uso de qualquer expressão          
que dê abertura à este tipo de conclusão pelo CONSULENTE; 
 

e) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, JAMAIS prestarão qualquer tipo de          
orientação para quaisquer tipos de atos criminosos e é da          
responsabilidade do PORTAL e de seus PARCEIROS prestarem        
denúncia imediata às autoridades quando expostos à tal situação,         
assim como serão realizado o imediato cancelamento do serviço         
agendado/em andamento, não sendo possível o reembolso ao        
CONSULENTE. Toda e qualquer ação de omissão por parte do          
PARCEIRO será considerada pelo PORTAL como conivência e        
também constará no documento de denúncia às autoridades; 
 

f) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, JAMAIS expressarão discursos de         
ódio ou que façam alusão à qualquer tipo de crime e maldade; 
 

g) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, em respeito à individualidade do          
ser humano, NUNCA responderá questões que não sejam sobre você.          
Não insista. 
 

h) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, NUNCA responderão questões de         
saúde com a finalidade de prognóstico, diagnóstico,       
previsão/promessa de cura, ou sobre qualquer direcionamento que        
tange à medicina. Todas as respostas de saúde tratam a          
SAUDABILIDADE ENERGÉTICA do CONSULENTE, exclusivamente,     
e é proibido aos PARCEIROS gerarem quaisquer argumentos que         
desrespeitem esta REGRA PÉTREA; 
 

i) O PORTAL e SEUS PARCEIROS, CONDENAM ENERGICAMENTE       
toda e qualquer ação que tenha relação com os tópicos abaixo           
elencados, e JAMAIS praticaram, praticam ou praticarão e se quer          
toleram qualquer tipo de comunicação ou ação que englobem (mesmo          
que de forma subentendida) qualquer dos atos abaixo: 
 

● Crimes de todos os tipos e de todos os níveis; 
● Abuso de todos os tipos, de todos os níveis, contra crianças,           

mulheres e animais; 
● Homofobia, em todas as suas esferas de expressão e ação; 
● Feminicídio, em todas as suas esferas de expressão e ação; 
● Uso e comércio de drogas ilícitas; 
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● Abuso humano profissional com salários abaixo do praticado        
pelo mercado e com condições de trabalho que os exponham o           
profissional a riscos de todos os tipos; 

● Atos/intenções de fofoca de todos os níveis e de todas as           
formas; 

● Atos/intenções de falsidade/traição contra amigos, namorados,      
cônjuges, colegas de trabalho, familiares e à sociedade de         
forma geral; 

● Atos/intenções de calúnia, difamação e assédio moral; 
● Julgamentos de valores morais de todos os tipos e todas as           

formas de provê-lo; 
● Atos/intenções de brigas, guerras e discórdia; 
● Abandono e maus tratos de todos os tipos contra crianças,          

idosos e animais; 
● Adivinhações de futuros de todos os tipos; 
● Censura à liberdade de expressão e à liberdade religiosa; 
● Qualquer tipo de expressão/intenção/pensamento/atos de     

preconceito, de todos os tipos, em todos os níveis; 
● Prática ilegal de Medicina, também através da mediunidade; 
● Desigualdade Social; 
● Fome Mundial; 
● Falta de saneamento básico para todos; 
● Falta de acesso à saúde para todos; 
● Discriminação com os nossos irmãos Africanos; 
● Consumismo desnecessário; 
● Poluição e todo tipo de agressão à fauna, à flora e ao meio             

ambiente; 
● Uso de religiões para justificar guerras ou qualquer tipo de mal           

feitoria; 
● Práticas de sacrifícios ilegais de animais; 
● Desmatamento; 
● Caça ilegal; 
● Espancamento e punições não educativas à crianças; 
● Falta de acesso à cultura e à educação para todos os povos; 
● Hegemonia de todos os tipos; 
● Controle excessivo de dados que extinguem o nosso direito a          

liberdade de expressão; 
● Imposição de obrigações de casamento à mulheres; 
● Exploração sexual de todo e qualquer tipo contra crianças e          

mulheres; 
● Desrespeito de todos os tipos; 
● Falta de gentileza de todos os tipos; 
● Violência de todos os tipos; 
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● Vitimismo de todos os tipos; 
● Egocentrismo de todos os tipos; 
● E principalmente: falta de amor próprio. 

 
 

 
2. DO COMPORTAMENTO E CONDUTA ÉTICA EXIGIDAS DO CONSULENTE         
PARA COM OS ATOS JUNTO AO  PORTAL E SEUS PARCEIROS  
 
 
Todos os CONSULENTES devem estar de pleno acordo com todo o conteúdo deste             
presente documento. 
 
Ao concordarem com este presente Código de Ética e Conduta, no ato do             
agendamento de qualquer serviço junto ao PORTAL, o mesmo passa a estar sob             
regras éticas de intenções, pensamentos e ações que agregam responsabilidades e           
penalidades  - esta última descrita no “item 3.0” deste presente documento. 
 
Fica estabelecido que é DEVIDO pelo CONSULENTE às seguintes tratativas ao           
PORTAL, aos PARCEIROS e à Sociedade em geral: 
 

a) O CONSULENTE não faltará com a verdade durante o ato de agendamento            
de qualquer serviço do PORTAL, assim como durante o atendimento com o            
serviço contratado  e no pós-atendimento; 
 

b) O CONSULENTE respeitará de forma exímia todo o conteúdo do documento           
de “Regras Gerais”, onde constam todas as condições de perguntas,          
intenções e expectativas. Tal documento é apresentado previamente ao         
CONSULENTE no ato de agendamento do serviço junto ao PORTAL, sendo           
também citado ao longo de toda a comunicação recebida pelo PORTAL; Este            
mesmo documento de “Regras Gerais” está disponível publicamente para         
acesso e download em link exclusivo disponibilizado pelo PORTAL:         
www.otarotdabru.com/documentos-legais 

 
c) O CONSULENTE se responsabilizará totalmente por todas as condições         

exigidas no “Termo de Responsabilidade do Consulente”, onde constam         
todas as diretrizes, exigências e responsabilidades do CONSULENTE ao         
adquirir/agendar qualquer um dos serviços do PORTAL. Tal documento é          
apresentado previamente ao CONSULENTE no ato de agendamento do         
serviço junto ao PORTAL, sendo também citado ao longo de toda a            
comunicação recebida pelo PORTAL; Este mesmo documento de “Termo de          
Responsabilidade do Consulente” está disponível publicamente para acesso        
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e download em link exclusivo disponibilizado pelo PORTAL:        
www.otarotdabru.com/documentos-legais 

 
d) O CONSULENTE JAMAIS expressará ao PORTAL ou ao PARCEIRO,         

qualquer tipo de comunicação/intenção, feita de forma direta ou indireta, que           
vá em desencontro a qualquer um dos apontamentos feitos no item “1.3.3”,            
em respectivo subitem “i”, deste presente documento, e que são abominados           
e JAMAIS praticados pelo PORTAL ou por seus PARCEIROS; 
 

e) O CONSULENTE JAMAIS agendará um serviço junto ao PORTAL e seus           
PARCEIROS na condição de desespero, urgência ou emergência. Sendo         
inadmissível QUALQUER tipo de pressão psicológica para tanto. Tal tentativa          
será tida pelo PORTAL como tentativa de fraude e o          
interessado/CONSULENTE estará sujeito às penalidades inerentes; 

 
f) O interessado/CONSULENTE JAMAIS usará as suas dores emocionais para         

barganhar descontos, regalias, oportunidades de atendimento ou tratamento        
diferenciado. Tal tentativa será tida pelo PORTAL como tentativa de fraude e            
o interessado/CONSULENTE estará sujeito às penalidades inerentes; 
 

g) O interessado/CONSULENTE não tem o direito de prover pré-julgamentos         
sobre o PORTAL ou sobre os seus PARCEIROS, sem a devida comprovação            
de tais acusações. Tal ato será tido pelo PORTAL e por seus PARCEIROS             
como ato de calúnia e assédio moral e o interessado/CONSULENTE estará           
sujeito às penalidades inerentes; 
 

h) O interessado/CONSULENTE JAMAIS agendará um serviço junto ao         
PORTAL em busca de cura ou informações voltadas para a área de            
medicina; Todas as tentativas deste tipo serão tidas pelo PORTAL como           
desrespeito às “Regras Gerais” e o interessado/CONSULENTE será        
impedido de forma vitalícia a ter acesso à qualquer um dos nossos serviços             
novamente; 
 

i) O CONSULENTE deverá, antes de agendar qualquer serviço junto ao          
PORTAL, atestar a sua maioridade, assim como a sua perfeita condição           
física, mental, espiritual e emocional para a realização do mesmo. Eximindo,           
assim. o PORTAL e o PARCEIRO de qualquer culpabilidade oriunda de           
argumentos que afirmam o contrário; 
 

j) O CONSULENTE deverá compreender a necessidade de adiamento da         
sessão por motivos de força maior, solicitada pelo PARCEIRO e devidamente           
comprovados ao PORTAL e ao CONSULENTE; 
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k) O CONSULENTE fica proibido de maltratar, insultar ou caluniar os          
atendentes do PORTAL ou seus PARCEIROS, em qualquer fase de contato           
(pré, durante e pós serviço), devendo qualquer reclamação serem feitas          
unicamente através do e-mail otarotdabru@outlook.com; 
 

l) O CONSULENTE deverá compreender de bom grado todas as possibilidades          
e impossibilidades de estornos oriundos de cancelamentos, detecção de         
tentativa de fraude, atrasos do CONSULENTE ou por motivos de força maior,            
tendo como base o documento de “Regras de Cancelamento e Estornos”           
apresentado ao CONSULENTE no ao do agendamento via site do PORTAL,           
e também disponível publicamente para acesso e download através de link           
exclusivo dedicado pelo portal: www.otarotdabru.com/documentos-legais; 
 

m) O CONSULENTE está ciente de que TODA E QUALQUER tentativa de           
fraude contra o PORTAL ou o PARCEIRO acarretará em imediata denúncia           
às autoridades, juntamente com dossiê COMPLETO contendo os dados         
passados pelo CONSULENTE ao PORTAL e também os dados recolhidos          
via tecnologia de “cookies e demais parâmetros digitais”, utilizados com a           
anuência do CONSULENTE tanto no “Termo de Responsabilidade do         
Consulente” quanto ao acessar o site do PORTAL, em pop up exclusivo e             
comum à todos os visitantes; 
 

n) O CONSULENTE deverá estar com toda a infraestrutura em perfeitas          
condições para a realização seu atendimento 30 (trinta) minutos antes da           
realização da consulta ou do recebimento de produto digital adquirido junto           
ao PORTAL, estando ciente de que a tolerância de espera (para os casos de              
sessões do tipo “ao vivo”, é de dez minutos, e que a sessão será cancelada               
se do prazo ultrapassado extinguindo o direito ao estorno do valor pago pelo             
CONSULENTE), assim como com o fato de que todo e qualquer atraso            
oriundo de falhas, entreveros ou atrasos do CONSULENTE durante a sessão           
serão abatidos do tempo da mesma, não podendo o PARCEIRO cumprir com            
toda a cronologia de seu serviço, por este motivo; 
 

o) O CONSULENTE ao agendar qualquer um dos serviços disponibilizados pelo          
PORTAL declara-se 100% (cem por cento) e incontestavelmente CRENTE         
sobre as ciências inexatas e não comprovadas de ordem: mediúnica,          
astrológica e holística. Não podendo o CONSULENTE, portanto, reclamar         
(em qualquer esfera) sobre a inexistência destas, a sua não credibilidade           
pessoal ou acerca de aspectos de inexatidão (em todas as esferas); 
 

p) Ao adquirir qualquer um dos serviços do PORTAL, o CONSULENTE JAMAIS           
terá o direito de insultar o PORTAL, assim como os PARCEIROS ou            
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Seguidores do PORTAL por suas crenças Holísticas/Esotéricas/Mediúnicas       
praticadas pelos mesmos.  

 
 
 
3.0 DA DENÚNCIA ÀS AUTORIDADES, PENALIDADES JUDICIAIS E        
APLICAÇÃO DE MULTAS 
 
 
Caso qualquer uma das exigências citadas neste presente documento sejam          
desrespeitadas pela parte responsável competente, e tais atos sejam comprovados          
pelo PORTAL, estarão as partes sujeitas às seguintes ações punitivas e legais: 
 
 
 
PORTAL (o que exclui atos dos PARCEIROS): 
 

● Sujeito à Denúncia às autoridades e Reclamação judicial 
 
 
 
PARCEIRO 
 

● Imediato rompimento de contrato comercial com o PORTAL; 
● Não recebimento do valor do atendimento reclamado e com causa          

comprovada; 
● Denúncia às autoridades e Reclamação judicial realizadas pelo PORTAL e          

CONSULENTE; 
● Pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais brasileiros) ao            

PORTAL como indenização por desrespeito ao presente Termo - montante          
este que será descontado do repasse vigente e acrescido (se do caso) de             
boleto com pagamento para 30 (trinta) dias corridos à partir da comprovação            
do ocorrido; 

● Pagamento de indenização extrajudicial ao CONSULENTE no valor de         
R$5.000,00 (cinco mil Reais brasileiros) à vista, no prazo máximo de 30            
(trinta) dias corridos após a comprovação do ocorrido. 
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CONSULENTE 
 
 

● ImpossibilIdade vitalícia de novo agendamento dos serviços do PORTAL; 
● Imediato banimento dos canais de comunicação do PORTAL; 
● Não recebimento do reembolso referente ao valor do atendimento reclamado          

e com causa comprovada pelo PORTAL; 
● Denúncia às autoridades e Reclamação judicial feitas pelo PORTAL e          

PARCEIRO; 
● Pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais brasileiros) ao            

PORTAL, como indenização por desrespeito ao presente Termo - via boleto           
com pagamento para 30 (trinta) dias corridos à partir da comprovação do            
ocorrido; 

● Pagamento de indenização extrajudicial ao PARCEIRO no valor de         
R$5.000,00 (cinco mil Reais brasileiros) à vista, no prazo máximo de 30            
(trinta) dias corridos após a comprovação do ocorrido. 

 
 
4.0 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              
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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             
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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