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SOMOS TODOS GABRIEL FERNANDEZ 
Um apelo da Bru sobre a importância da denúncia anônima 
 
Por favor, não se omitam frente à situações de violência, preconceito, maus tratos, abusos e 
crimes de qualquer natureza contra pessoas e animais. Se seus olhos viram, sua boca pode 
e deve denunciar. 
 
Colha o máximo de informações possíveis, rapidamente, e denuncie às autoridades locais 
competentes. É possível prestar denúncias de forma totalmente anônima através da central 
de atendimento da Polícia de seu país (no Brasil, através do número de telefone 190).  
 
O Tarot da Bru entra na luta pela conscientização da importância das denúncias de atos 
ilícitos, em memória e homenagem à Gabriel Fernandez (Estados Unidos, 2005-2013), o 
menino norte-americano de apenas 8 anos de idade, que foi torturado brutalmente durante 
meses pelo padrasto e pela própria mãe, dentro de casa, e assassinado por ambos durante 
uma das cotidianas sessões de espancamento a qual a criança era submetida.  
 
Os sinais de violência doméstica contra aquele menino eram evidentes para vizinhos, 
professores, pais de amiguinhos da escola e à quem pudesse vê-lo. 
Mesmo assim não houveram denúncias concretas às autoridades. 
 
A probabilidade de Gabriel Fernandez estar vivo, caso os adultos tivessem se encorajado a 
prestar denúncia anônima à polícia, é alta; Mas infelizmente para esta criança, isso já não 
importa mais. 
 
Deixo aqui o meu registro de profunda dor e indignação, prestando a minha mais sincera 
homenagem ao exemplo deste garotinho, que através deste texto que redijo em sua 
memória, o transformo em um poderoso super herói (quem sabe um capitão América) na 
intenção de encorajar a todos os visitantes, seguidores e consulentes do O Tarot da Bru a 
praticarem a denúncia anônima consciente às autoridades, sempre que se depararem com 
situações de violência de todo e qualquer tipo. 

 
Obrigada, menino Gabriel. Tenho certeza que a sua história ajudará muitas crianças 
mundo afora. 

 
Clique aqui para ler a matéria publicada pelo site UOL em 04/03/2020, sobre este caso que 
foi narrado em série exclusiva, produzida e veiculada pela Netflix. 

 
#SomosTodosGabrielFernandez 

 
Com amor, Bruna Maldonado 

(fundadora do “O Tarot da Bru” e do projeto filantrópico “Como Somos X”) 
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INTRODUÇÃO 
 
Este presente documento de Regras Gerais e Manual Completo de Serviços e            
Usabilidade do Portal tem como objetivo explicar a todos os interessados em            
adquirir qualquer um dos serviços do Portal O Tarot da Bru, todas as             
funcionalidades do site, detalhar os tipos de serviços holísticos oferecidos, explicar           
de forma didática o passo-a-passo para um bom desempenho das sessões           
agendadas, assim como deixar claro todas as exigências de conhecimento,          
tecnologia e infraestrutura do site. 
 
Ao longo deste presente documento você se deparará também com regras           
altamente relevantes e que precisam ser entendidas em sua totalidade, para que            
não haja embaraços ou ruídos de comunicação durante a sua experiência com o             
nosso PORTAL. 
 
Este documento tem validade jurídica e deve ser usado como provedor de conteúdo             
para busca de respostas acerca das suas dúvidas, referente ao nosso PORTAL. 
 
Este documento faz parte de um conjunto de documentos dos quais o interessado a              
agendar um serviço do PORTAL O Tarot da Bru, deve ler, compreender e dar o seu                
aceite antes da efetivação do agendamento. Ou seja, aceitar sem ler é tido por nós               
como uma infração grave, posto que coloca você contra o seu aceite. Por favor,              
leia-o na íntegra. 
 
A relação completa de documentos jurídicos que carecem do aceite do           
CONSULENTE está disponível de forma pública e separadamente em links          
específicos do nosso site, onde você também pode fazer download dos mesmos.            
São estes: 
 

● Termo de Responsabilidade do Consulente - www.otarotdabru.com/termo 
● Regras Gerais e Manual Completo de Serviços e Usabilidade do Portal -            

www.otarotdabru.com/regras 
● Código de Ética e Conduta - www.otarotdabru.com/etica 
● Política de estorno e cancelamento - www.otarotdabru.com/cancelamento 

 
Caso haja dúvidas sobre o conteúdo destes documentos, o potencial          
CONSULENTE deverá nos contatar através do nosso “Magic Fórum” (Fórum de           
Perguntas, respostas e trocas de experiência, no nosso site) sendo o link:            
www.otarotdabru.com/magic-forum. O Magic Fórum foi criado na intenção de         
aproximar os profissionais PARCEIROS do PORTAL O Tarot da Bru, de seus            
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CONSULENTES; Assim como tem o objetivo de ser um canal objetivo para sanar             
dúvidas (que muitas vezes são comuns).  
 
Para acessar o Magic Fórum é necessário que o internauta realize o seu cadastro              
em nosso site. O Fórum é dividido por categorias e para facilitar ainda mais a sua                
busca há a opção de “pesquisar” (campo com o ícone de uma lupa). 
 
Transparência, ética e seriedade são os nossos compromissos bases com os           
nossos CONSULENTES e com a sociedade, por isso este presente documento           
abordará desde pontos que parecerão óbvios até situações de alta complexidade,           
mas que requerem ser pontuadas. Pedimos desculpas por este necessário          
inconveniente. 
 
No demais, deixamos registrados já de início os nossos mais sinceros votos de que              
os nossos serviços e todos os nossos conteúdos divulgados, sejam de grande valia             
para você, e que através do nosso incentivo você inicie a sua busca pela melhoria               
do seu ser. 
 
Como um PORTAL que oferece serviços de natureza holística/esotérica é nosso           
dever deixar claro, assim logo de cara, que nenhum dos nossos serviços têm cunho              
de adivinhação, promessa de cura, propões ou prática trabalhos espirituais de           
nenhum tipo e que também jamais substituem ou têm conotação medicinal. 
 
Seja bem-vinda(o) a um sonho que virou realidade através da fé da Bru nas              
pessoas. A nossa corrente está ainda mais bonita com a sua chegada. 
 
E como diz o Cigano, “é um gosto” ter você com a gente. Obrigada por ler. 
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1. DA ÚLTIMA VERSÃO E DATA DE ATUALIZAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
 

Este documento pode ser alterado sem aviso prévio, por este motivo, todas as             
vezes que o CONSULENTE agendar um novo serviço com a gente, o mesmo será              
apresentado e requerirá o aceite do mesmo (assim como para os demais            
documentos jurídicos citados no tópico de introdução deste documento). 

 
Para saber se há alterações, compare sempre o documento que você já possui com              
este. Abaixo do título há as informações de versão e data de atualização - assim               
você poderá se balizar. 
 
Não informaremos quais alterações foram feitas, pois damos como importante o ato            
de ler e compreender cada detalhe e exigência aqui explicado. 

 
2. DAS PARTES CITADAS 

 
Este documento cita três partes importantes, que compõem todo o processo de            
fluxograma do O Tarot da Bru. Sendo estas: 
 
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 Portal de Vendas de Serviços,            
Produtos e Conteúdos Holísticos Clube do Cigano, registrado sob o Nome fantasia            
de O Tarot da Bru e Clube do Cigano, e devidamente inscrito sob o CNPJ de                
número 26.246.051/0001-91; 
 
PARCEIRO: prestador de serviço holístico e esotérico, devidamente auditado e          
cadastrado pelo PORTAL, com habilitação para oferecer serviços destes tipos aos           
CONSULENTES. Possuem contrato comercial e documentos jurídicos assinados e         
com as respectivas anuências acerca de todas as regras e exigências feitas pelo             
PORTAL. Os PARCEIROS respondem exclusivamente por si em situações de          
reclamações de CONSULENTES ou do PORTAL, na maioria dos casos, o que            
compete a sua auto-responsabilidade se do caso de acionamentos judiciais (o que            
nunca ocorreu e assim pretendemos seguir). 
 
CONSULENTE: toda e qualquer pessoa, na condição de consumidor que adquire           
através do site do PORTAL qualquer um dos serviços oferecidos. O CONSULENTE            
é exposto a todos os documentos citados no tópico introdutório deste presente            
documento e está sujeito às penalidades que serão descritas ao longo deste. É             
exigido, no ato do agendamento online, que o mesmo passe por etapas de             
comprovação de identidade e de comprovação de meios de contato, assim como            

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

responde legalmente se pelo descumprimento de alguma das exigências descritas          
em nossos documentos jurídicos. 
 

3. DA ANUÊNCIA DO CONSULENTE QUANTO AO CONTEÚDO DOS        
DOCUMENTOS JURÍDICOS  

 
As partes acima mencionadas celebram entre si, de forma incontestável, o presente            
documento de Regras Gerais e Manual completo de Serviços e Usabilidade do            
Portal, onde comprometem-se, individualmente, com o exímio cumprimento de         
todas as exigências contidas neste; Cientes, sobretudo, de suas responsabilidades          
legais e possível penalidades administrativas e jurídicas mencionadas ao longo          
deste presente instrumento jurídico. 
 
As partes acima mencionadas atestam que leram todos os documentos jurídicos           
mencionados no tópico introdutório deste presente documento e que não havendo           
dúvidas sobre seus respectivos conteúdos, dão o seu aceite de forma incontestável,            
assumindo todas as responsabilidades designadas individualmente em cada um dos          
importantes documentos. 
 
O aceite do PORTAL é compulsório, uma vez que todos os documentos jurídicos e              
seus respectivos conteúdos são de sua autoria. 
 
O aceite do PARCEIRO se dá via assinatura digital de todos estes documentos,             
arquivadas no ato da celebração contratual. 
 
O aceite do CONSULENTE se dá via ação pontual e rotineira de aceite, no ato do                
agendamento online de qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL, não           
sendo possível prosseguir com o agendamento sem tais anuências 
 
Todas as dúvidas sobre este ou sobre os demais documentos jurídicos relativos ao             
nosso negócio, deverão ser expostas pelos potenciais CONSULENTES em nosso          
Magic Fórum, citado de forma didática no ato introdutório deste, incluindo o            
procedimento correto sobre como sanar quaisquer dúvidas relativas ao PORTAL O           
TAROT da Bru. Por favor, fique à vontade para perguntar via Magic Fórum tudo o               
que você precisar, antes de optar pelo agendamento se qualquer um de nossos             
serviços. 
 
Para dirimir dúvidas oriundas deste presente instrumento, assim como de todos os            
documentos jurídicos mencionados no tópico introdutório deste, as partes elegem o           
Foro de São Paulo. 
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4. CORRENTE DE BEM: AÇÕES SOCIAIS E APOIO À ONGs 
 
Desde a concepção do projeto do O Tarot da Bru, que inicialmente não era um               
portal e sequer tinha a presunção de ser a empresa que hoje é, a caridade através                
de doações e campanhas promocionais com foco em angariar recursos para ONGs            
e até mesmo para CONSULENTES que precisavam de ajuda, já era parte do nosso              
DNA. 
 

a) Conheça a Como Somos X, o projeto social que nasceu das ações do O              
Tarot da Bru 
 

Com o crescimento dos atendimentos e a expansão internacional, a Bru decidiu            
criar um projeto social 100% filantrópico à parte do Tarot, onde ela passou a se               
dedicar efetivamente para dar nome, cara, fórmula e suor. O Resultado é o Como              
Somos X. 
  
A Como Somos X é uma projeto 100% filantrópico, onde a Bru cria, organiza,              
gerencia e otimiza ações de marketing, eventos, parcerias e implementação de           
processos de comunicação para ajudar ONGs do Brasil e da África a angariarem             
doações e continuarem os seus trabalhos de amor ao próximo. 
 
A Bru pesquisa ONGs, sonda-as, se envolve e passa a criar ações das mais              
diversas e cujo os resultados você pode acompanhar pelas redes sociais da Como             
Somos X: 
 
Instagram do Projeto Social Como Somos X  
Facebook do Projeto Social Como Somos X  
 

b) Conheça a ONG Moradores de Ruas e Seus Cães e ação fixa do nosso              
Portal para ajudá-los! 

 
A ONG Moradores de Rua e Seus Cães é um projeto social devidamente inscrito              
sob o CNPJ de número 30.147.584/0001-93, com atuação em dezessete cidades do            
Brasil. 
 
A ONG oferece dignidade aos nossos irmãos e aos animais que vivem à margem da               
vulnerabilidade social, em situação de rua. Através de suas ações mensais, esta            
turma leva ao moradores de rua, às famílias que vivem em ocupações e aos              
animais em situação de rua: alimentos, rações, kits e serviços de higiene, cestas             
básicas, serviços de saúde e higiene veterinária para os cãezinhos e gatinhos de             
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rua, roupas, brinquedos e recreação e um olhar de carinho e amor para quem              
muitas vezes é esquecido pela própria população. 
 
Conheça a MRSC: 
 
Instagram da ONG 
Facebook da ONG  
Youtube da ONG 
Site da ONG 
Lojinha da ONG no Mercado Livre 
 
A MRSC é uma das ONGs abraçadas pela Como Somos X e também foi a ONG                
escolhida pela Bru para receber o ato de doação fixa do PORTAL O Tarot da Bru. 
 
REGRA PÉTREA:  
 
Para agendar qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL, todo e qualquer            
CONSULENTE deverá fazer uma doação no valor de R$10,00/$5/5€ para a ONG            
Moradores de Rua e Seus Cães, através de link exclusivo da ONG contido no check               
out do processo de compra online, no site do PORTAL.  
 
Este valor simboliza a doação de uma marmita ou 150 gramas de ração. 
 
Não é possível agendar nenhum serviço se não houver a doação, reforçamos. O             
PORTAL O Tarot da Bru é uma corrente do bem e com isso queremos estender o                
benefício também aqueles que precisam. Nós, através da Como Somos X e o             
CONSULENTE através da sua doação. Esta é a forma que encontramos para            
responder uma pergunta que é muito feita a Bru, desde sempre: 
 
Como eu faço para agradecer o cigano? 
Ajude a MRSC. 
 
O link disponibilizado em nosso PORTAL, refere-se ao link oficial de recebimento de             
doações da própria ONG - ou seja, o valor em nenhuma hipótese passa pela              
administração do PORTAL - sendo este: 
 
https://painel.dupay.com.br/app/mrsc 
Faça uma doação avulsa, se assim sentir. 
 
No ato do agendamento online é solicitado o upload do comprovante da doação.             
Caso seja identificado qualquer tentativa de fraude, o valor pago pelo serviço não             

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

https://www.instagram.com/moradoresderuaeseuscaes/
https://www.facebook.com/moradoresderuaeseuscaes/
https://www.youtube.com/channel/UCIjCeY7BFTAc2dIjNQhEqcA
https://www.moradoresderuaeseuscaes.com.br/
https://lista.mercadolivre.com.br/_CustId_486574915
https://painel.dupay.com.br/app/mrsc
http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

será estornado, e sim doado em sua integralidade para a ONG MRSC, as             
autoridades serão notificadas através de denúncia feita pelo PORTAL e o infrator            
deverá arcar com as consequências aceitas por ele, neste presente documento, o            
que inclui multa indenizatória para o PORTAL e para o PARCEIRO. 
 
5. DIAS E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO E CANAIS DE ATENDIMENTO          
POR TIPO DE DEMANDA 
 
O PORTAL O Tarot da Bru possui horários e canais de atendimento específicos             
para cada tipo de fluxo de trabalho. No PORTAL O Tarot da Bru não temos               
atendimento ao cliente e nem todos os nossos serviços disponíveis para           
agendamento em situações de: véspera/emenda/dia de feriado nacional (no Brasil e           
em Portugal).  
 
Sobre os horários de atendimento, abaixo elencamos de forma didática          
separando-os por tipos de atuação, sendo estes: 
 
Disponibilidade de acesso ao site e à toda informação - via chatbot (automação) 
Disponível 24 horas por dias. 7 dias por semana 
 

● www.otarotdabru.com  
● www.instagram.com/otarotdabru 
● www.facebook.com/otarotdabru 
● www.youtube.com/otarotdabru 

 
Dias e Horários possíveis para agendamento de sessões - via www.otarotdabru.com  
De segunda à sexta-feira, das 10:30h às 21:00h 
Aos sábados das 10:30h às 19:00h 
Aos domingos, vésperas/emendas/dias de feriados nacionais (Brasil e Portugal) -          
conforme disponibilidade do profissional 
 
Dias e Horários passíveis para atendimento ao cliente/ interessado 
 
Atendimento via Magic Fórum -  via www.otarotdabru.com/magic-forum 
O prazo para feedback é de três dias úteis a partir da data de registro da pergunta. 
 

● Dúvidas sobre o conteúdo dos documentos jurídicos do PORTAL; 
● Dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo PORTAL; 
● Dúvidas sobre o Programa de Fidelidade. Tarot Banky; 
● Dúvidas sobre a criptomoeda, Moedyta; 
● Dúvidas sobre o plano de assinatura anual, Clube do Tarot; 
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● Dúvidas sobre acessos às sessões ou download de análises documentais. 
 
Atendimento via e-mail - via otarotdabru@outlook.com 
O prazo para feedback é de três a sete dias úteis a partir da confirmação de                
recebimento, enviada via resposta automática para o remetente. 
 

● Registro de reclamações ou denúncias 
● Pedido de cancelamento ou estornos 

 
Pré-atendimento, orientações básicas e orientações (chatbot - automação para         
chats) 
 

● www.otarotdabru.com  
● www.instagram.com/otarotdabru 
● www.facebook.com/otarotdabru 
● Link para pré-atendimento via WhatsApp 

 
O atendimento é realizado através dos chats, via automação robotizada. As           
mensagens são trocadas em tempo real. Não há a possibilidade de falar            
diretamente com um atendente, de imediato. Contudo, o interessado é orientado a            
buscar o canal correto para tanto. 
 
Importante: não possuímos canal de comunicação 24 horas pois não oferecemos           
serviços que atendam urgência ou emergência. Por favor, não insista. 
 
6. SOBRE AGENDAMENTO, CANCELAMENTO E SOLICITAÇÃO DE ESTORNO 
 

a) Sobre o agendamento 
 
Como já vimos repetindo ao longo deste documento, todo e qualquer agendamento            
dos serviços oferecidos por nós é realizado exclusivamente através do site do nosso             
PORTAL. Abaixo elencamos um fluxo tradicional e recomendado ao interessado,          
que contempla todo o nosso processo de atendimento: 
 
Responsável pela execução das etapas abaixo: o internauta / potencial 
CONSULENTE. 

 
1. Análise de oportunidades de serviços;  
2. Sanar todas as dúvidas sobre o(s) serviços escolhidos; 
3. Decidir sobre a melhor opção de serviço para si; 
4. Acessar a página do serviço escolhido e selecionar a opção para agendar; 
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5. Ler atentamente todo o conteúdo do quatro documentos jurídicos do          
PORTAL 
5.1. Termo de Responsabilidade do Consulente 
5.2. Regras Gerais e Manual Completo de Serviços e de Usabilidade do           

Portal 
5.3. Código de Ética e Conduta 
5.4. Política de Estorno e Cancelamento 

6. Sanar todas as dúvidas sobre os conteúdos dos documentos jurídicos          
mencionados no item “e” acima; 

7. Dar o seu aceite sobre todas as exigências e condições impostas nos já             
referidos documentos jurídicos; 

8. Preencher o formulário de cadastro com todas as informações pessoais          
solicitadas; 

9. Confirmação de identidade; 
10. Validação de número de telefone; 
11. Validação de endereço de e-mail; 
12. Responder pré-questionário de atendimento; 
13. Apenas para “Leitura de Tarot e Jogo de Búzios dos tipos personalizados” -             

Informar as questões que gostaria de fazer à sessão, respeitando as regras 
14. Escolher o melhor dia e horário para receber o material da sua sessão/             

agendar atendimento ao vivo; 
15. Aceite ou não participar do Programa de Fidelidade “Tarot Banky” 
16. Realizar a doação de R$10,00/$5/€5 para a ONG Moradores de Rua e Seus             

Cães - pagamento via link exclusivo da ONG; 
17. Fazer o upload do comprovante da doação para a ONG MRSC 
18. Realizar o Pagamento Online; 
19. Checar o recebimento de “e-mail de confirmação de agendamento” com          

todos os detalhes da sua aquisição e agendamento, assim como dicas de            
preparo e exigências de infraestrutura - tratadas anteriormente nos         
documentos jurídicos; 

20. Organizar-se para a sua sessão/ recebimento de material de sessão e           
ajustes tecnológicos e de infraestrutura necessários; 

21. Apenas para os casos de sessões do tipo “ao vivo” - esteja online no dia e                
horário agendado, através do link enviado no “e-mail de confirmação de           
agendamento” (tolerância máxima: dez minutos); 

22. Apenas para os casos de serviços do tipo “gravadas” - acesse o link recebido              
e assista a sua sessão. O link ficará disponível por sete dias corridos a contar               
da data da sua sessão. Você terá três dias corridos, a contar da data do               
recebimento do link de acesso à sua sessão, para sanar dúvidas acerca do             
conteúdo do seu atendimento; 
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23. Apenas para os casos de serviços do tipo “documental” - faça o download do              
documento enviado para você por e-mail, no dia e horário agendado. Você            
terá três dias corridos, a contar da data de recebimento do e-mail com o              
respectivo documento acerca da análise holística contratada, para sanar         
dúvidas acerca do mesmo; 

24. Envie suas eventuais dúvidas acerca do serviço prestado à você, através do            
link enviado a você por e-mail, ao término da sua sessão/recebimento de            
documento holístico, no prazo de três dias corridos a partir da data de             
recebimento deste link; 

25. Avalie a sua experiência através do mesmo link enviado em seu e-mail, ao             
término da sua sessão/recebimento de documento; 

26. Ao final do link do feedback há a possibilidade de fazer perguntas 
27. Acesse a sua conta no Tarot Banky e check o recebimento de suas Moedytas              

- informações passadas por e-mail, junto ao “e-mail de confirmação de           
agendamento”. 

 
b) Regras para solicitação de cancelamento; Regras para pedido de          
reagendamento; Possibilidades de estorno 
 
Sabemos que imprevistos podem acontecer, com todas as partes mencionadas          
neste presente documento. Por isso, durante o agendamento online, o          
CONSULENTE é exposto ao nosso documento jurídico “Política de Cancelamento          
e Estorno’, sendo o aceite desta também impreterível para a conclusão do            
agendamento online de qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL, e que            
complementam de forma significativa todas as orientações abaixo descritas. 
 
Na intenção de resguardar os direitos assim como a de zelar pelos deveres de todas               
as partes envolvidas neste presente documento, definimos as seguintes diretrizes -           
que devem ser também consentidas no já referido documento jurídico de “Política            
de Estorno e Cancelamento”-:  
 

1. Quando o PORTAL precisa cancelar um serviço agendado pelo         
CONSULENTE - Isso pode ocorrer pelos seguintes motivos: 
 

a. identificação de tentativa de fraude de qualquer natureza, sem         
comprovação de erro de análise da equipe do PORTAL, solicitada ao           
CONSULENTE antes da efetivação do cancelamento; 
 

i. O valor pago não será estornado e será aberta denúncia contra           
o internauta, às autoridades competentes. O PARCEIRO recebe        
pelo agendamento; Quando possível, devido ao prazo do        
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sistema governamental, será cancelada a Nota Fiscal emitida        
anteriormente e será providenciada uma nova constando a        
descrição da multa como indicativo do não estorno; Este         
cancelamento pode ser realizado até cinco minutos antes do dia          
horário agendado pelo CONSULENTE para recebimento do       
serviço escolhido. 
 

b. Quando da existência de falhas tecnológicas dos servidores,        
softwares, hardwares, serviços de tecnologia e segurança ou provedor         
de internet, do PORTAL; 
 

i. CONSULENTE E PARCEIRO serão notificados e será proposta        
uma nova data e horário para re-agendamento. Podendo o         
CONSULENTE requerer o cancelamento e estorno, que neste        
caso é feito na íntegra, no prazo de cinco dias úteis a contar da              
data de abertura de solicitação de estorno - enviada por e-mail           
ao CONSULENTE. Neste caso o PARCEIRO não recebe        
pagamento. Este cancelamento pode ocorrer a qualquer       
instante (o que compreende o momento do “durante” a sessão/          
recebimento de arquivo holístico - infelizmente não temos como         
prever falhas tecnológicas; 
 

c. Cancelamento por motivos de força maior que não envolvam o          
CONSULENTE 

i. Este cancelamento pode ocorrer a qualquer instante (o que         
compreende o momento do “durante” a sessão/ recebimento de         
arquivo holístico - infelizmente não temos como prever falhas         
tecnológicas; Neste caso o CONSULENTE pode optar por        
re-agendar o serviço (se desta possibilidade apresentada pelo        
PORTAL), ou solicitar o cancelamento e estorno, que        
acontecerá no prazo de cinco dias úteis, a contar da data de            
abertura de solicitação de estorno - enviada por e-mail ao          
CONSULENTE. Neste caso o PARCEIRO não recebe       
pagamento.  

 
2. Quando o PARCEIRO precisar cancelar um serviço agendado pelo         

CONSULENTE - Isso pode ocorrer pelos seguintes motivos: 
 

a. Quando da existência de falhas tecnológicas dos servidores,        
softwares, hardwares, serviços de tecnologia e segurança ou provedor         
de internet, do PARCEIRO; 
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i. CONSULENTE E PORTAL deverão ser notificados e será        

proposta uma nova data e horário para re-agendamento.        
Podendo o CONSULENTE requerer o cancelamento e estorno,        
que neste caso é feito na íntegra, no prazo de cinco dias úteis a              
contar da data de abertura de solicitação de estorno - enviada           
por e-mail ao CONSULENTE. Caso o CONSULENTE opte pelo         
cancelamento, o PARCEIRO não receberá pagamento e as        
taxas administrativas do PORTAL referente ao agendamento       
em questão serão descontadas do PARCEIRO. Este       
cancelamento pode ocorrer a qualquer instante (o que        
compreende o momento do “durante” a sessão/ recebimento de         
arquivo holístico - infelizmente não temos como prever falhas         
tecnológicas; 
 

b. Cancelamento por motivos de força maior que não envolvam o          
CONSULENTE 

 
i. Este cancelamento pode ocorrer a qualquer instante (o que         

compreende o momento do “durante” a sessão/ recebimento de         
arquivo holístico - infelizmente não temos como prever falhas         
tecnológicas; CONSULENTE e PORTAL devem ser notificados       
de imediato sobre a impossibilidade de prestação de serviço.         
Neste caso o CONSULENTE pode optar por re-agendar o         
serviço (se desta possibilidade apresentada pelo PORTAL), ou        
solicitar o cancelamento e estorno, que acontecerá no prazo de          
cinco dias úteis, a contar da data de abertura de solicitação de            
estorno - enviada por e-mail ao CONSULENTE. Neste caso o          
PARCEIRO não recebe pagamento.  

 
c. Identificação de tentativa de fraude de qualquer natureza, reportada         

imediatamente ao PORTAL por e-mail, que abrirá análise        
investigatória acerca da denúncia (com anexo de provas e evidências          
claras e objetivas anexadas pelo PARCEIRO) contra o        
CONSULENTE;  
 

i. Se comprovada a tentativa de fraude pelo CONSULENTE: valor         
pago não será estornado e será aberta denúncia contra o          
internauta, às autoridades competentes. O PARCEIRO recebe       
pelo agendamento; Quando possível, devido ao prazo do        
sistema governamental, será cancelada a Nota Fiscal emitida        
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anteriormente e será providenciada uma nova constando a        
descrição da multa como indicativo do não estorno;Este        
cancelamento pode ser realizado até cinco minutos antes do dia          
horário agendado pelo CONSULENTE para recebimento do       
serviço escolhido. 
 
 

ii. Se não comprovada a denúncia feita pelo PARCEIRO contra o          
CONSULENTE: 
  

1. Caso a denúncia feita pelo PARCEIRO não seja        
procedente, o PORTAL oferecerá ao CONSULENTE as       
opções de: estorno integral do valor investido - que         
ocorrerá dentro do prazo de até cinco dias úteis após a           
confirmação de solicitação de estorno, feita através de        
link que é enviado por e-mail -; Reagendamento da         
sessão/alteração de serviço, com outro PARCEIRO - se        
esta for a opção do CONSULENTE, o mesmo receberá         
um crédito em Cupom de Desconto do PORTAL, no valor          
de R$100,00 (Cem Reais), que poderá ser usado apenas         
por ele para a aquisição online de qualquer um dos          
serviços oferecidos no site do PORTAL. Este Cupom de         
Desconto será válido por três meses. Tal crédito será         
descontado do repasse futuro ao PARCEIRO, pelo       
PORTAL. Neste caso o PARCEIRO sofrerá a suspensão        
de sessenta dias, não podendo realizar atendimentos       
através do PORTAL. Neste caso, fica a critério do         
CONSULENTE fazer a reclamação judicial, para a qual        
terá o PORTAL como testemunha e o PARCEIRO como         
acusado. 
 

3. Quando o CONSULENTE precisar cancelar um serviço agendado pelo         
CONSULENTE - Observando as regras, penalidades e condições impostas         
abaixo. 

 
Para o Caso do não comparecimento do CONSULENTE à sessão, ou           
comparecimento com atraso superior ao prazo de tolerância (que é de dez            
minutos a contar do horário agendado) - estes dois pontos válidos para            
serviços do tipo “ao vivo” -, e para o caso de solicitações de cancelamento ou               
de reagendamento feitas pelo CONSULENTE, faltando menos de doze horas          
para o início do serviço contratado junto ao PORTAL: 
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Nestes casos o cancelamento será feito e não haverá a possibilidade de estorno. O              
valor será totalmente absorvido pelo PORTAL e o PARCEIRO receberá o devido            
pagamento; O CONSULENTE não poderá realizar um novo agendamento junto ao           
PORTAL no período de noventa dias a contar da data do referido agendamento,             
mesmo que este CONSULENTE seja membro do clube anual de assinaturas, Clube            
do Tarot. Se participante do Programa de Fidelidade Tarot Banky, será penalizado            
com subtração de 10MY$ (caso não haja saldo ficará em negativo, para ser paga              
posteriormente, conforme novos acúmulos) e também não poderá acumular         
Moedytas durante o período de suspensão de noventa dias. Quando possível,           
devido ao prazo do sistema governamental, será cancelada a Nota Fiscal emitida            
anteriormente e será providenciada uma nova constando a descrição da multa como            
indicativo do não estorno; 
 
Para o caso de pedido de cancelamento ou de reagendamento por parte do             
CONSULENTE, feito dentro do prazo estabelecido para tanto, que neste caso           
aplica-se para solicitações destes tipos feitas com mais de doze horas para o             
início da execução do serviço contratado junto ao PORTAL: 

 
a. Quando da existência de falhas tecnológicas dos servidores,        

softwares, hardwares, serviços de tecnologia e segurança ou provedor         
de internet, ou qualquer outro entrevero geral, por parte do          
CONSULENTE; 
 

i. O PORTAL deverá ser notificado no prazo máximo de doze          
horas antes do horário do dia agendado, ou seja se o           
CONSULENTE tem uma sessão agendada para às 14:00h de         
amanhã, terá até às 02:00 am de amanhã para solicitar, por           
e-mail, o cancelamento ou reagendamento da sessão. Neste        
caso serão aplicadas as seguintes regras: 

 
1. Se da opção do CONSULENTE pelo cancelamento: será        

estornado apenas 50% do valor pago, no prazo de cinco          
dias úteis após a solicitação de cancelamento, que deve         
ser feita pelo e-mail, conforme indicado “tópico 4” deste         
presente documento. 25% do valor retido será       
repassado ao PARCEIRO. Quando possível, devido ao       
prazo do sistema governamental, será cancelada a Nota        
Fiscal emitida anteriormente e será providenciada uma       
nova constando a descrição da multa como indicativo do         
não estorno integral; 

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

 
a. Caso o CONSULENTE participe do Programa de       

Fidelidade Tarot Banky, as Moedytas referente à       
referida compra serão abatidas da Banky do       
CONSULENTE; Também será registrada a     
primeira infração (devido ao cancelamento), à      
terceira (contada de forma vitalícia, ou seja,       
enquanto houver relação comercial entre     
CONSULENTE e PORTAL), o CONSULENTE     
perderá o direito de participar do Programa de        
Fidelidade, perdendo automaticamente todo e     
qualquer saldo acumulado e válido. Se da quarta        
ocorrência de infração, o CONSULENTE será      
banido vitaliciamente da relação comercial junto      
ao PORTAL, este último que não mais prestará        
serviços ao mesmo. 

 
2. Para realizar um novo agendamento o CONSULENTE       

deverá primeiro solicitar o cancelamento do presente       
serviço em aberto, junto ao PORTAL; Após o        
recebimento do percentual de estorno feito pelo       
PORTAL, o CONSULENTE poderá seguir com um novo        
agendamento, pelas vias normais, apontadas no “tópico       
4” deste presente documento. 
 

a. Caso o CONSULENTE participe do Programa de       
Fidelidade Tarot Banky, as Moedytas referente à       
referida nova compra serão contabilizadas     
normalmente na Banky do CONSULENTE;     
Também será registrada a primeira infração      
(devido ao cancelamento anterior), à terceira      
(contada de forma vitalícia, ou seja, enquanto       
houver relação comercial entre CONSULENTE e      
PORTAL), o CONSULENTE perderá o direito de       
participar do Programa de Fidelidade, perdendo      
automaticamente todo e qualquer saldo     
acumulado e válido. Se da quarta ocorrência de        
infração, o CONSULENTE será banido     
vitaliciamente da relação comercial junto ao      
PORTAL, este último que não mais prestará       
serviços ao mesmo. 
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b. Identificação feita pelo CONSULENTE acerca do descumprimento do        

PARCEIRO de qualquer uma das exigências feitas ao mesmo via          
documento jurídico “Código de Ética e Conduta”. 
 
Se da ocorrência, o CONSULENTE deverá prover registros que se          
caracterizem provas concisas e passíveis de análise pela equipe do          
PORTAL; Imediatamente após a coleta de provas deverá encerrar a          
sessão; O CONSULENTE deverá enviar a sua denúncia contra o          
PARCEIRO, juntamente com todas as provas coletadas, para o e-mail          
do PORTAL, sob o endereço e prazos de retorno estabelecidos no           
“tópico 4” deste presente documento.  
 

i. Se comprovada a infração do PARCEIRO: o valor do serviço          
pago será estornado em sua totalidade para o CONSULENTE,         
no prazo de cinco dias úteis contados a partir da solicitação de            
cancelamento, a ser feita via link, enviado por e-mail. O          
PARCEIRO não receberá pelo serviço; Quando possível, devido        
ao prazo do sistema governamental, será cancelada a Nota         
Fiscal emitida anteriormente e será providenciada uma nova        
constando a descrição do estorno; Este cancelamento deve ser         
informado no ato do ocorrido, com envio de provas cabais,          
conforme já orientado neste presente documento. 
 

ii. Se não comprovada a infração do PARCEIRO, denunciada pelo         
CONSULENTE:  
 

1. Caso a denúncia feita pelo CONSULENTE não seja        
procedente, não será realizado o estorno do valor        
investido; O PARCEIRO receberá pelo serviço; O       
CONSULENTE será suspenso do PORTAL por duzentos       
e quarenta dias a contar da data do feedback do          
PORTAL sobre o ocorrido - ou seja, o CONSULENTE         
não poderá fazer negócios com o PORTAL durante este         
período de suspensão. Fica a critério do PARCEIRO        
decidir, neste caso, se optará por fazer uma reclamação         
judicial ou não, tendo o PORTAL como sua testemunha.  
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7. DECLARAÇÃO DE MAIORIDADE, DE BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE FÍSICA          
E SAÚDE EMOCIONAL, E DA CONDIÇÃO DE LIBERDADE CIVIL, DO          
CONSULENTE 
 
Ao agendar qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL O Tarot da Bru, o              
potencial CONSULENTE atesta que é maior de idade, que responde legalmente por            
si e por seus atos, que se encontra em plenas condições de saúde física, saúde               
emocional e gozando de liberdade (ou seja, que não se encontra em situação de              
encarceramento ou com mandado de prisão expedido contra si) no ato do            
agendamento online; Assim como o CONSULENTE atesta que está ciente de que            
deverá solicitar o adiamento/cancelamento de sua consulta/recebimento de        
documentos holísticos, adquiridos junto ao PORTAL, caso o CONSULENTE não se           
encontre nas impostas condições de maioridade, responsabilidade legal sobre si e           
seus atos, saúde e liberdade civil, mencionadas neste mesmo parágrafo. A condição            
do CONSULENTE é de total responsabilidade do mesmo, e PORTAL e           
PARCEIROS são eximidos de toda e qualquer responsabilidade oriunda do          
descumprimento destas imposições por parte do CONSULENTE. 
 
Oportunamente, registramos neste tópico o fato incontestável de que o PORTAL O            
Tarot da Bru não presta atendimentos de urgência ou de emergência. Caso o             
CONSULENTE esteja passando por situações de crises (físicas, emocionais ou          
espirituais) ou em situação de vítima de crime de qualquer natureza, recomendamos            
que o mesmo busque por auxílio junto às autoridades competentes. Abaixo listamos            
telefones (do Brasil e de Portugal) de serviços públicos, a fim de zelar pelo bem               
estar do CONSULENTE: 
 
Brasil 
ligação gratuita também a partir de celulares 
 

● Apoio psicológico (CVV - Centro de valorização da vida): 188 
● Serviço de emergência para socorro médico (SAMU): 191 
● Polícia Militar: 190 
● Corpo de Bombeiros: 192 

 
Portugal 
ligação gratuita também a partir de telemóvel 
 

● Serviço de apoio emocional (Voz de Apoio): 225506070 
● Serviço de emergência para socorro médico (INEM), Polícia ou Corpo de           

Bombeiros: 112 
● E-mail do Consulado do Brasil em Portugal: cg.lisboa@itamaraty.gov.br; 
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● Caso precise encontrar um Consulado específico em Portugal, pesquise pelo          
mesmo no Google ou em um buscador de sua preferência. 
  

Outros Países 
 
Consulte os números de emergência do país onde você está, pesquisando no            
Google ou em um buscador de sua preferência os termos a seguir: 
 

● “Telefone de emergência Médica +[nome do país]”; 
● “Telefone de emergência Polícia + [nome do país]”; 
● “Telefone de emergência Bombeiro + [nome do país]”; 
● “Telefone de apoio psicológico + [nome do país]” 
● “Telefone do Consulado do Brasil (ou do seu país de origem) + [nome do              

país]”. 
 
8. SOBRE O DOMÍNIO DO IDIOMA, SOBRE A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA          
E SOBRE O CONHECIMENTO TECNOLÓGICO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA A         
REALIZAÇÃO DE SESSÕES/ENVIO DE DOCUMENTOS HOLÍSTICOS  
 
Todos os serviços do PORTAL O Tarot da Bru são realizados no modo online, 100%               
à distância, via aplicativos específicos, exclusivamente no idioma português         
brasileiro (PT-BR) sob as variações de sotaques regionais “paulista” (relativo à São            
Paulo), “mineiro” (relativo à Minas Gerais) e “baiano” (relativo à Bahia). É            
impreterível que o CONSULENTE tenha total condição de ler, escrever, de           
interpretar de forma auditiva e de falar o idioma indicado. 
 
É de total responsabilidade do CONSULENTE estar apto ao uso das tecnologias            
exigidas para o bom desempenho dos serviços que possuem sessões de           
atendimento, assim como para acesso a documentos de análises holísticas          
oriundos de serviços que assim resultem. 
 
Também é de total responsabilidade do CONSULENTE a existência da          
infraestrutura necessária para o bom desempenho dos serviços agendados junto ao           
PORTAL. 
 
Atrasos oriundos de falhas, despreparos ou problemas técnicos inerentes à          
infraestrutura do cliente serão deduzidos do tempo de duração da sessão (quando            
do caso de serviços que contemplem atendimento do tipo “ao vivo”.  
 
Abaixo elencamos os conhecimentos tecnológicos e a infraestrutura mínima exigida          
pelo PORTAL dos CONSULENTES, para a prestação de serviço. 
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Exigências aplicáveis a todos os serviços oferecidos 
 

● Infraestrutura tecnológica exigida 
○ Possuir dispositivo móvel (celular) ou dispositivo do tipo desktop         

(computadores, notebooks e tablets) que não apresente falhas; 
○ Possuir acesso à rede wi-fi ou rede móvel estável - para acesso à             

internet. 
○ Possuir aplicativo de leitura de documentos do tipo PDF; 
○ Possuir aplicação de câmera fotográfica; 
○ Possuir endereço de e-mail ativo e registrado em seu próprio nome há            

mais de 12 meses; 
○ Possuir linha de telefone ativa e registrada em seu próprio nome ativa            

há mais de 12 meses; 
○ Possuir fones de ouvido em ótimo estado de funcionamento; 
○ Possuir câmera acoplada ao dispositivo e em ótimo estado de          

funcionamento; 
○ Possuir microfone acoplado ao dispositivo e em ótimo estado de          

funcionamento; 
○ Possuir conta ativa no Youtube e vinculada ao dispositivo. 

 
● Conhecimentos exigidos 

○ Compreender sem a necessidade de nenhum auxílio externo (pessoa         
ou tecnologia), o idioma Português brasileiro, falado sob os sotaques          
paulista, mineiro  e baiano; 

○ Saber usar dispositivo móvel (celular/telemóvel) ou dispositivo do tipo         
desktop (computadores, notebooks e tablets); 

○ Saber acessar e habilitar a rede wi-fi ou rede móvel do dispositivo por             
onde o serviço será executado/acessado - para acesso à internet; 

○ Saber acessar e utilizar serviços de e-mail; 
○ Saber acessar e utilizar aplicativo de SMS (mensagem de texto para           

celulares/telemóveis); 
○ Saber acessar aplicativos de leitura de documentos em formato PDF e           

utilizá-los; 
○ Saber fazer download de documentos; 
○ Saber habilitar funções de áudio e vídeo do dispositivo; 
○ Saber tirar e enviar fotos via aplicação do próprio dispositivo; 
○ Saber fazer cadastros em sites; 
○ Saber acessar vídeos do Youtube; 
○ Saber testar todas as funcionalidades do dispositivo antes do início da           

sessão; 
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○ Saber salvar/armazenar documentos. 
 
Sempre recomendados que todos os CONSULENTES executem testes de         
usabilidade dos aplicativos, assim como teste de fones de ouvido, volume,           
qualidade da captura da câmera, nível de bateria e qualidade sinal de internet, pelo              
menos uma hora antes de acessar qualquer um dos serviços contratados junto ao             
PORTAL. 
 
A exigência de número de telefone com mais de doze meses de atividade em nome               
do CONSULENTE, assim como a exigência de endereço de e-mail com mais de             
doze meses de atividade em nome do CONSULENTE, têm a ver com as nossas              
etapas de “confirmação de identidade” e de “validação de meios de comunicação”,            
ambos do CONSULENTE, que serão tratadas com especificidade no próximo          
tópico. 
 
9. SOBRE AS EXIGÊNCIAS DE CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE E DE          
VALIDAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE E ENDEREÇO DE E-MAIL DO          
CONSULENTE 
 
Para garantir a privacidade e autenticidade de todos os CONSULENTES, o           
PORTAL O Tarot da Bru possui um rigoroso processo de checagem de identidade,             
que se repete a cada novo agendamento. 
 
Durante o preenchimento do formulário de agendamento online, disponível no site           
do PORTAL, o potencial CONSULENTE deverá passar pelas etapas de confirmação           
de identidade e de validação de meios de comunicação, sendo estes últimos,            
respectivamente, o número de telefone e o seu endereço de e-mail. 
 
-- 
Em cumprimento às exigências expostas no nosso documento jurídico de “Código           
de Ética e Conduta”, que também foi lido e recebeu o aceite do CONSULENTE -               
após este ter todas as suas dúvidas sanadas -, reforçamos que toda a tentativa de               
fraude de identidade ou de meios de comunicação, serão denunciadas, de imediato,            
às autoridades competentes, e que todos os dados captados através do uso            
autorizado de cookies e caches do site do PORTAL, serão anexados à denúncia             
para identificar o criminoso. 
-- 
 
Para adquirir qualquer um dos serviços do PORTAL, o CONSULENTE deverá           
apresentar as seguintes comprovações, no ato do agendamento online: 
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a) Comprovação de identidade 
 
Nesta etapa do preenchimento de formulário de agendamento, via site do PORTAL,            
o CONSULENTE deverá enviar fotos de seus documentos de identidade, assim           
como uma foto do tipo selfie, executando comandos específicos de gestuais. 
 
Caso as imagens enviadas durante esta etapa não estejam em ótimos níveis de             
qualidade, ou seja possibilitando a imediata identificação e leitura dos dados do            
documento, assim como a feição e traços de reconhecimento facial do           
CONSULENTE, a equipe do PORTAL entrará em contato com o CONSULENTE, via            
e-mail, requisitando outras comprovações como por exemplo: ink de redes sociais           
ativas ou agendamento de uma vídeo-chamada comprobatória. O mesmo se aplica           
para a identificação de tentativa de fraude de país de localização. 
 
O não reconhecimento da identidade do potencial CONSULENTE acarretará no          
imediato cancelamento do agendamento e consequente estorno do valor e          
cancelamento de Nota Fiscal. Em caso de identificação de tentativa de fraude, o             
infrator será contatado e, se não comprovada a real identidade, o PORTAL            
formalizará denúncia junto às autoridades competentes, não estornará o valor pago           
e re-emitirá o documento fiscal apontando tais baixas. O infrator também perderá o             
direito de usufruir de qualquer serviço prestado pelo PORTAL, vitaliciamente. 
 
O agendamento de qualquer serviço do PORTAL O Tarot da Bru é individual e              
intransferível, ou seja, não é possível ser agendado e pago por um indivíduo e              
usufruído por outro. O profissional parceiro que fará o atendimento/sessão fará           
checagens e também terá a total anuência do PORTAL para realizar o            
cancelamento imediato da sessão, caso identifique qualquer tipo de fraude.  
 
Para o caso de tentativas de fraudes durante a execução do serviço prestado, tal              
tentativa também será denunciada às autoridades e não será devido o estorno do             
investimento feito pelo CONSULENTE, este que não poderá mais voltar a fazer            
negócios com o PORTAL. 
 

b) Validação de número de telefone e de endereço de e-mail  
 
Na etapa de agendamento online de serviços, que é realizado pelo potencial            
CONSULENTE, via site do PORTAL, são requeridas as validações de número de            
telefone e endereço do e-mail do potencial CONSULENTE. 
 
Não são permitidos cadastros com números de telefone que tenham menos de doze             
meses de uso e que estejam em nome de outra pessoa ou empresa, assim como               
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não são permitidos cadastros de endereços de e-mails com menos de doze meses             
de uso e cadastros em nome de outra pessoa ou empresa, que não o              
CONSULENTE.  
 
Telefones do tipo VOIP, números descartáveis, ou qualquer outro número de           
telefone relacionado à internet e não à rede analógica telefonia, não serão aceitos. 
 
O endereço de e-mail deve estar vinculado a alguma rede social que comprove a              
identidade do CONSULENTE. 
 
O número de telefone deve ser de linha ativa do país onde reside o potencial               
CONSULENTE. 
 
Informamos aqui que são cruzadas, através de tecnologia habilitada para tanto, as            
informações de localização do usuário do PORTAL com as informações de número            
de telefone e de endereço de e-mail informados durante a etapa de agendamento             
online. Assim sendo, é detectado imediatamente, toda e qualquer tentativa do           
interessado em obter vantagens sobre a moeda estrangeira (ou seja, um brasileiro            
que mora na Europa, porém cadastra no formulário de agendamento online um            
número de telefone do Brasil - na tentativa de fingir estar no Brasil para então pagar                
pelo serviço desejado em Real brasileiro e não em Euro - ação sujeita ao crime de                
estelionato e falsidade ideológica), que resultará em imediata denúncia às          
autoridades do Brasil e do país onde se encontra o infrator, assim como não será               
estornado o valor pago pelo infrator e será analisado o interesse do PORTAL e do               
PARCEIRO em iniciar uma reclamação judicial. 
 
Não é permitido, portanto, utilizar endereços de e-mail assim como números de            
telefone que não sejam do potencial CONSULENTE, que tenham menos de doze            
meses de ativação, ou que não estejam vinculados a perfis de redes sociais. 
 
Tais validações são realizadas através de aplicações tecnológicas homologadas e          
reconhecidas do mercado, e estamos abertos para contestações dos resultados e           
intermediação de análise da verdade. 
 
10. SOBRE A CATEGORIZAÇÃO DE CONSULENTES 
 
Os CONSULENTES são divididos em dois grupos distintos, sendo estes: 
 
Usuário Comum: referente a todo CONSULENTE que adquire um serviço no           
PORTAL O Tarot da Bru, contudo não opta por assinar o plano anual Clube do               
Tarot. Este tipo de CONSULENTE tem acesso limitado à realização de leitura de             
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tarot com a Bru, sendo que há apenas três jogos disponibilizados por ela, por mês,               
para CONSULENTES desta categoria. O preço dos serviços para usuários comuns           
é o preço de tabela, apresentado na descrição de qualquer um dos serviços no              
PORTAL. 
 
Sócyo: referente a todo CONSULENTE que adere ao plano anual Clube do Tarot.             
Os sócyos possuem vantagens exclusivas aplicadas sobre todos os serviços          
oferecidos pelo site do PORTAL, sendo estas: 
 

● Acesso ilimitado a agendamentos de Leitura de Tarot com a Bru (e a preços              
exclusivos); 

● Descontos consideráveis em todos os serviços do site - os sócyos pagam o             
“Preço do Clube” apresentados na descrição de cada um dos serviços, no            
PORTAL; 

● Prioridade de atendimento; 
● Acúmulo de Moedytas potencializados; 
● Cambyo de Moedytas diferenciado; 
● Acesso exclusivo à pacotes especiais de serviços; 

 
11. SOBRE OS PREÇOS, FACILIDADES DE PAGAMENTO, MEIOS DE         
PAGAMENTO E CUPONS DE DESCONTO 
 

a) Moedas aceitas 
 
Todos os serviços do PORTAL O Tarot da Bru são precificados nas seguintes             
moedas: 
 

● Real brasileiro (R$/ BRL) - exclusivo para residentes do Brasil; 
● Euro (€/EUR) - exclusivo para residentes de países que são parte da Zona do              

Euro; 
● Dólar Americano ($/USD) - moeda aplicada para residentes de todos os           

demais países não contemplados nos tópicos anteriores. 
 
Os valores não são equivalentes entre as moedas, e sim praticados de acordo com              
análise econômica do(s) país(es) referente(s), feita pela equipe do PORTAL. 
 
Importante: reforçamos que, se do caso de tentativa de fraude por parte do potencial              
CONSULENTE para se beneficiar de pagamento em moedas estrangeiras, o          
agendamento será de imediato cancelado, o reembolso não será realizado e serão            
feitas denúncias para as autoridades competentes de ambos países. 
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b) Tipos de precificação de serviços 
 
Todos os serviços do PORTAL O Tarot da Bru possuem três tipos de preços              
diferenciados, apresentados em suas descrições. São estes: 
 
Preço de Tabela: valor que deve ser pago por CONSULENTES da categoria            
Usuários Comuns; 
 
Preço do Clube: valor que deve ser pago por CONSULENTES da categoria            
Sócyos; 
 
Preço em “Moedytas”: A Moedyta (MY$) é a criptomoeda do PORTAL O Tarot da              
Bru e que são acumuladas por todos os CONSULENTES que aceitam participar do             
Tarot Banky (programa de fidelidade do O Tarot da Bru, que é gratuito e possível a                
todos os CONSULENTES, independente da categorização). É possível adquirir         
quase todos os serviços oferecidos pelo PORTAL com Moedytas, com exceção da            
compra de Moedytas. 
 

c) Meios de Pagamento 
 
Para o agendamento de qualquer um dos serviços oferecidos no site do PORTAL, é              
necessário que o pagamento seja realizado no ato do agendamento online, ou seja:             
com antecedência. 
 
No site estão disponíveis as seguintes opções de meios de pagamento e            
respectivas facilidades: 
 
Via PagSeguro 
Para CONSULENTES que residem no Brasil 
 

● Cartão de crédito (em até 3x) - vide bandeiras no site do PagSeguro 
● Cartão de débito online - vide bandeiras no site do PagSeguro 
● PIX 

 
PayPal 
Para todos CONSULENTES 
É necessário ter conta no PayPal 
 

● Cartão de crédito (à vista) -  vide bandeiras no site do PayPal 
● Cartão de débito online - vide bandeiras no site do PayPal 
● Transferência entre contas PayPal (à vista) 
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TransferWise 
Para CONSULENTES que residem em Portugal ou em outros países 
É necessário ter conta TransferWise 
 

● Transferência entre contas TransferWise 
  
Importante: só são aceitos pagamentos feitos com cartões ou de contas que sejam             
da titularidade do próprio CONSULENTE. Do contrário, o agendamento será          
cancelado e será estornado apenas 70% do valor pago. 
 

d) Cupom de Desconto e Vale-Astral 
 

As Moedytas acumuladas pelo CONSULENTE, podem ser trocadas por         
‘Vale-Desconto’ ou pelo “Vale-Astral’, sendo estes: 
 
Vale-Desconto: o CONSULENTE poderá requerer a troca de qualquer quantia de           
Moedytas em sua Banky, por Vale-Descontos. Não há mínimo de Moedytas exigidos            
para a troca. Esta troca será solicitada através da página Tarot Banky, no site do               
Portal, via formulário “Moedyta’s Exchange”. O Bankyer receberá um email no prazo            
de um dia útil, a contar da data de envio da requisição de troca, contendo o                
Vale-Desconto que deverá ser usado no período de sete dias corridos a partir da              
data de emissão, e não há a possibilidade de desistência por parte do             
CONSULENTE. O código do Vale-Desconto deve ser aplicado no campo “Cupom           
de Desconto”, durante a etapa de pagamento online, no site do PORTAL, e o valor               
do vale será deduzido do total a ser pago pelo CONSULENTE 
 
Vale-Astral: o CONSULENTE poderá requerer a troca da quantia exata de           
Moedytas referente ao preço em Moedytas de um determinado serviço oferecido           
pelo PORTAL, por uma “Vale-Astral”, que corresponde a um vale-serviço com           
desconto de 100% para o serviço desejado. Esta troca será solicitada através da             
página Tarot Banky, no site do Portal, via formulário “Moedyta’s Exchange”. O            
Bankyer receberá um email no prazo de um dia útil, a contar da data de envio da                 
requisição de troca, contendo o Vale-Astral que deverá ser usado no período de             
sete dias corridos a partir da data de emissão, e não há a possibilidade de               
desistência por parte do CONSULENTE. O código do Vale-Astral deve ser aplicado            
no campo “Cupom de Desconto”, durante a etapa de pagamento online, no site do              
PORTAL, e o valor do vale será deduzido do total a ser pago pelo CONSULENTE,               
gerando um produto sem custo. 
 
12. MOEDYTA: A CRIPTOMOEDA DO PORTAL O TAROT DA BRU 
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A Moedyta é a criptomoeda oficial do PORTAL O Tarot da Bru, que são              
administradas através do Programa de Fidelidade Tarot Banky.  
 
A Moedyta foi criada pela Bru para recompensar todos os CONSULENTES que            
adquirem serviços junto ao PORTAL, independente da sua categoria. 
 
As Moedytas possuem um câmbio exclusivo chamado “Câmbyo”, que equipara as           
Moedytas ao Real brasileiro, ao Euro e ao Dólar.  
 
Os CONSULENTES da categoria Sócyos possuem um Câmbyo diferenciado - que é            
mais uma das vantagens de aderir ao plano de assinatura anual, Clube do Tarot. 
 
Para aprimorar a experiência dos CONSULENTES com o PORTAL O Tarot da Bru,             
o Tarot Banky propõe uma dinâmica única, inteligente e repleta de vantagens para             
todos os participantes. 
 

a) O que fazer com as Moedytas 
 

As Moedytas podem ser juntadas para aquisição de serviços do PORTAL. Todos os             
serviços oferecidos no site possuem preço de tabela, preço do Clube e também o              
preço em MY$. 
 
As MY$ podem ser trocadas pelo Vale-Desconto ou pelo Vale-Astral, e não há um              
mínimo para troca - ou seja, o CONSULENTE pode trocar 1MY$ pelo valor             
correspondente de sua moeda local, que será creditado em um cupom de desconto,             
este que poderá ser utilizado no site do PORTAL.  
 
Para saber qual o valor do cupom de desconto que o seu saldo atual em Moedytas                
renderia, o CONSULENTE deverá checar o “Câmbyo” do dia, na página do Tarot             
Banky, no PORTAL (www.otarotdabru.com/tarot-banky). 
 
É possível utilizar/administrar as Moedytas de maneiras diferentes, abaixo         
elencamos e explicamos todas estas oportunidades. 
 

● Juntar MY$ para trocar por Vale-Astral (vale-serviço) 
○ Para tanto basta que o Bankyer verifique qual o preço em Moedytas do             

serviço pretendido e ter o mesmo valor em Moedytas para solicitar a            
troca via Formulário “Moedyta’s Exchange”, na página Tarot Banky, no          
PORTAL; 
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● Trocar Moedytas por Vale-Desconto 
○ O Bankyer pode trocar as suas Moedytas por um Vale-Desconto, no           

valor a ser definido por ele, ao analisar o Câmbyo do dia. Não há              
mínimo de Moedytas exigidos pelo PORTAL para a troca. 

 
● Comprar Moedytas para completar o saldo e então trocar por Vale-Astral 

○ O CONSULENTE pode, também na página do Tarot Banky, comprar          
Moedytas extras para completar o seu saldo de MY$ existentes, para           
então adquirir um dos serviços do PORTAL. Para tanto é necessário           
avaliar se o Câmbyo do dia é oportuno para esta ação. 

 
13. TAROT BANKY: O PROGRAMA DE FIDELIDADE DO O TAROT DA BRU 
 
Todo e qualquer CONSULENTE, independente se Sócyo ou Usuário Comum, ao           
preencher o formulário de agendamento online de serviço do PORTAL, será           
convidado a participar gratuitamente do Programa de Fidelidade Tarot Banky.  
 
Uma vez aceito o convite, o CONSULENTE receberá um e-mail com o link para              
acesso à sua banky, juntamente com o seu Y-CODE (que é único e intransferível) e               
já pode começar a  acumular MY$ (símbolo das Moedytas).  
 
Ao se inscrever no Tarot Banky já são creditadas na Banky! 
 

a) Categorias de Bankyers 
 
Os CONSULENTES participantes do Tarot Banky são chamados de Bankyers e são            
divididos em duas categorias, sendo estas:  
 

● Bankyer Premium - para os Sócyos participantes do Tarot Banky (Lembrete:           
Sócyos são os CONSULENTES que aderem ao plano anual de assinaturas,           
Clube do Tarot); 
 

● Bankyer Basic - para os Usuários Comuns participantes do Tarot Banky           
(Lembrete: Usuários Comuns são os CONSULENTES que não aderem ao          
plano anual de assinaturas, Clube do Tarot). 

 
b) O PODEROSO Y-CODE DOS BANKYERS 

 
O Y-CODE é o código do Bankyer (CONSULENTE que adere ao Tarot Banky),             
trata-se do código que o identifica em nosso sistema.  
 

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

Este código deve ser guardado a sete chaves, pois será utilizado pelo Bankyer nas              
seguintes situações: 
 
Para acumular MY$ a cada nova aquisição feita no PORTAL  
Ao adquirir novos serviços, o Bankyer deverá informar o seu Y-CODE, no campo             
específico durante o agendamento do serviço. Cada serviço adquirido gera a           
seguinte quantidade de Moedytas para o Bankyer: 
 
Bankyer Premium 
  

● 5MY$ (se do total da compra abaixo de R$100/$50/50€) 
● 10 my$ (se do total da compra acima de R$100/$50/50€) 

 
Bankyer Basic  
 

● 2MY$ (se do total da compra abaixo de R$100/$50/50€) 
● 5 my$ (se do total da compra acima de R$100/$50/50€) 

 
Para passar às suas indicações  
Toda pessoa que é indicada pelo Bankyer e fecha um dos serviços do PORTAL,              
deve inserir o Y-CODE d Bankyer que a indicou, no campo específico, durante o              
agendamento online, e assim o Bankyer acumula por pessoa indicada (perceba que            
é “por pessoa” e não “por compra da pessoa”, ou seja o crédito é pago apenas uma                 
única vez): 
 
Bankyer Premium  

● 10MY$ 
 

Bankyer Basic  
● 3MY$ 

 
Para efetuar transferências de Moedytas 
Os Bankyers podem usar o “Magi Fórum”, citado no “tópico 4” deste presente             
documento, para negociar a venda de suas Moedytas que estão para vencer, junto             
à Bankyers interessados em comprá-las. Caso cheguem a algum acordo, essa           
transferência acontece na página do Tarot Banky, através do formulário online           
Moedyta’s Exchange, e ambos Y-CODES deverão ser informados para a conclusão           
da operação. 
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14. O CÂMBYO DO TAROT BANKY 
 
O “Câmbyo” refere-se ao câmbio das Moedytas, ou seja ao preço que a nossa              
criptomoeda vale no mercado quando comparado ao Real brasileiro, ao Dólar           
Americano ou ao Euro.  
 
Assim como ocorre no mercado de investimentos, quanto mais pessoas (neste caso            
Bankyers) usando as criptomoedas do PORTAL, mais as Moedytas valorizam          
(barateando o valor em Moedytas dos serviços oferecidos pelo PORTAL).  
 
O Câmbyo é atualizado constantemente e é através dele que o Bankyer consegue             
entender quanto, na sua moeda local, vale 1MY$, para então decidir o que deseja              
fazer com elas. 
 

a) Avaliando o Câmbyo do dia 
 
Vamos imaginar a seguinte situação: 
 
Um Bankyer Premium possui um saldo de 200MY$ em sua Banky e deseja agendar              
uma serviço “X”, que é oferecido pelo PORTAL pelos seguintes preços: 
 
-- 
Preço de Tabela: R$400,00 
Preço do Clube: R$200,00 
Em Moedytas: 300MY$  
--. 
 
E o Câmbyo do dia para Bankyers Premium informa que: 
 
-- 
Para troca por “Vale-Desconto” ou por “Vale-Astral” 
1MY$ = R$0,50 
 
Para compra de Moedytas 
1MY$ = R$2,00 
-- 
 
Com estas informações do Câmbyo do dia, o Bankyer Premium inicia a sua análise: 
 
Análise 
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● Se este Bankyer Premium optar por trocar todo o seu saldo em MY$ por um               
“Vale Desconto” - visto que ele não possui as 300MY$ para trocar por um              
Vale-Astral, o total do Vale-Desconto, se trocado neste mesmo dia, seria de            
R$100,00; 
 

● Se este Bankyer Premium quiser comprar mais 100MY$ e assim completar           
as 300MY$ para adquirir o serviço “X”, o total investido, com base no             
Câmbyo do dia, seria de R$200,00; 
 

Resultado da Análise: 
 

● Preço do Clube: R$250,00; 
● Preço do serviços caso o Bankyer Premium troque as suas MY$ por            

uma Vale-Desconto: R$150,00 (=”Preço do Clube” [R$250,00] menos        
[R$100,00] “Valor do Vale Desconto”); 

● Preço para aquisição de mais 100MY$ e adquirir um Vale-Astral:          
R$200,00 (=”Câmbyo do dia para Bankyer Premium” [R$2,00] vezes [100] “a           
quantidade de MY$ necessárias”). 

 
-- 
Logo é possível notar que, neste instante, vale mais a pena para este Bankyer              
Premium trocar as suas Moedytas por um Vale-Desconto e utilizá-lo no ato da             
aquisição do serviço “X”. 
-- 
 

b) Vender/Comprar Moedytas próximas à data de vencimento 
 
As Moedytas acumuladas/adquiridas valem para o ano vigente (de um de janeiro a             
trinta e um de dezembro), ou seja, se você acumular 100MY$ em 30/12/2021 terá              
que utilizá-las até 31/12/2021, pois em 01/01/2022 seu saldo será zerado. 
 
Por isso é importante que o Bankyer acesse sempre a sua Banky, fazendo login no               
Tarot Banky - cujo link para cadastro é enviado por e-mail, se o CONSULENTE              
aceitar fazer parte deste Programa de Fidelidade, no ato do agendamento online de             
serviço. 
 
No site do PORTAL há o “Magic Fórum” onde o socyo ou usuário comum pode se                
registrar se quiser: www.otarotdabru.com/magic-forum. 
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No Magic Fórum há a categoria “Troca de Moedytas”, onde todos os Bankyers do              
Mundo inteiro podem acessar e fazer suas ofertas (que, claro, precisam estar mais             
atrativas que o Câmbyo do dia). 
 
Outros Bankyers poderão então analisar as propostas publicadas e contatar aqueles           
Bankyers que estão fazendo a oferta - e assim começar a negociação. Uma vez              
fechada, o Bankyer vendedor deverá requerer a “transferência de Moedytas”, que           
deve ser feita através do formulário “Moedyta’s Exchanege”, na página Tarot Banky,            
no site do PORTAL, informando: 
 

● O Y-CODE do Bankyer vendedor; 
● O Y-CODE do Bankyer comprador; 
● O total de Moedytas a ser transferidas. 

 
Vale lembrar que só é possível acumular Moedytas se o CONSULENTE - no ato do               
preenchimento formulário de agendamento online, no site do PORTAL-, concordar          
em participar do Tarot Banky (programa de fidelidade do PORTAL O Tarot da Bru). 
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PARTE  3 
 

 
15. OS SERVIÇOS OFERECIDOS NO PORTAL 
16. INFORMAÇÕES REQUERIDAS E AS PERGUNTAS QUE DEVEM SER 

RESPONDIDAS DURANTE A ETAPA DE AGENDAMENTO ONLINE 
17. TIPOS DE ATENDIMENTO 
18. SERVIÇOS: LEITURA DE TAROT E JOGO DE BÚZIOS 
19. TIPOS DE PERGUNTAS (TAROT/BÚZIOS): PERGUNTA PADRÃO E PERGUNTA 

PERSONALIZADA 
20. REGRAS PARA PERGUNTAS PERSONALIZADAS (TAROT E BÚZIOS) 
21. TERAPIAS HOLÍSTICAS:, FLORAIS DE BACH, REIKI + THETAHEALING, 

HIPNOTERAPIA, FLORAIS DE BACH  E MESA QUÂNTICA ESTELAR 
22. SERVIÇOS: NUMEROLOGIA, MAPA ASTRAL E ANÁLISE ENERGÉTICA DE 

NOMES 
23. PREPARO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA 

SESSÃO OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTO HOLÍSTICO 
24. SOBRE O DOCUMENTO JURÍDICO: CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  
25. DO COMPORTAMENTO E CONDUTA ÉTICA EXIGIDAS DO CONSULENTE 

SOBRE OS SEUS ATOS E RESPONSABILIDADES JUNTO AO PORTAL E AOS 
PARCEIROS 

26. DA DENÚNCIA ÀS AUTORIDADES, DAS PENALIDADES JUDICIAIS E DA 
APLICAÇÃO DE MULTA INDENIZATÓRIA 

27. CONSIDERAÇÕES FINAIS E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
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15. OS SERVIÇOS OFERECIDOS NO PORTAL 
 
O PORTAL O Tarot da Bru oferta serviços de atendimento 100% online, com             
finalidades exclusivamente holísticas e esotéricas, sendo estes: 
 

● Leitura de Tarot Personalizada 
● Leitura de Tarot Padrão 

○ Amor para Solteiros 
○ Amor para Casais 
○ Amor para Términos de Relacionamento 
○ Autoestima 
○ Área Profissional 

● Leitura de Tarot - Perguntas Avulsas 
○ Pack 1: uma pergunta ao Tarot 
○ Pack 2: duas perguntas ao Tarot 
○ Pack 4: quatro perguntas ao Tarot 

● Jogo  de Búzios Personalizado 
● Jogo  de Búzios Padrão 

○ Amor para Solteiros 
○ Amor para Casais 
○ Amor para Términos de Relacionamento 
○ Autoestima 
○ Área Profissional 

● Jogo de Búzios - Perguntas Avulsas 
○ B-Pack 1: uma pergunta ao Tarot 
○ B-Pack 2: duas perguntas ao Tarot 
○ B-Pack 4: quatro perguntas ao Tarot 

● Florais de Bach 
○ Análise de Anamnese 
○ Uma sessão de atendimento para atendimento sobre Florais com a          

Terapeuta Floral - indicação 
○ Uma sessão + um retorno de atendimento sobre Florais com a           

terepeuta Floral - indicação e retorno 
● Hipnoterapia 

○ Avaliação de Anamnese 
○ Pacote com duas sessões de hipnose 
○ Pacote com quatro sessões de hipnose 
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○ Pacote com oito sessões de hipnose 
● Reiki + Thetahealing 

○ Pacote com duas sessões de Reiki + Thetahealing 
○ Pacote com quatro sessões de Reiki + Thetahealing 

● Mesa Quântica Estelar 
● Numerologia 

○ Numerologia Pessoal 
○ Numerologia para Negócios 
○ Numerologia para Residências/Moradas 

● Elaboração de Mapa Astral Completo 
○ Mapa Astral Completo 
○ Interpretação de Mapa Astral Completo  

● Análise Energética do Nome 
 
16. INFORMAÇÕES REQUERIDAS E AS PERGUNTAS QUE DEVEM SER         
RESPONDIDAS DURANTE A ETAPA DE AGENDAMENTO ONLINE 
 
Para agendar qualquer um dos serviços oferecidos pelo PORTAL O Tarot da Bru,             
todos os potenciais CONSULENTES deverão preencher um formulário, no ato do           
agendamento onde serão solicitadas os seguintes dados fixos obrigatórios, assim          
como as seguintes informações variáveis obrigatórias - estas abaixo separadas por           
serviço pretendido: 
 
Dados fixos (para fins de cadastro e emissão de documento fiscal) 
Preenchimento obrigatório. 
 

● Nome completo sem abreviações; 
● CPF (Brasil)/ Bilhete de identidade (Portugal)/ Número do Passaporte         

(demais países); 
● Data de nascimento; 
● Endereço completo; 
● Número de telefone, incluindo código internacional e código regional; 
● Endereço de email; 
● Fotos de frente e verso do RG com CPF (Brasil) / Fotos de frente e verso do                 

Bilhete de Identidade (Portugal) / Foto das páginas de dados do Passaporte            
(outros países); 

● Foto tipo selfie segurando o Documento de Identidade, de forma específica e            
realizando uma determinada expressão corporal, que será sugerida no ato do           
agendamento online, via site do PORTAL; 
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● Para o caso de serviço de Numerologia para Negócios será necessário           
informar o número do CNPJ - e deverá constar o nome do CONSULENTE             
como proprietário ou sócio, na ficha cadastral (será consultado); 

 
Dados variáveis (para fins de compreensão da necessidade do serviço solicitado e            
auxílio para a compreensão do seu caso, feita pelo profissional que prestará o             
atendimento). Preenchimento Obrigatório. 
 

a) Para serviços de Leitura de Tarot e Jogo de Búzios 
 
Leitura de Tarot Completa/Jogo de Búzios Completo 

● Envio de seis questões, que estejam de acordo às regras estabelecidas neste            
documento; 

● Detalhamento das questões - informando os detalhes para que seja possível           
a total compreensão do caso.  

○ Exemplo 1: caso formule uma questão de cunho profissional, explique          
qual a sua área de atuação, se está empregado ou desempregado e            
descreva o caso; 

○ Exemplo 2: caso uma ou mais questões envolvam terceiros         
(respeitando a regra contida neste presente documento que limita a          
formulação de questões deste tipo), envie o primeiro nome da pessoa,           
a data de nascimento e conte em detalhes o ocorrido; 

○ Exemplo 3: caso uma ou mais questões tenham cunho de autoestima,           
explique como você se sente, a quanto tempo se sente assim, qual a             
causa deste sentimento (se sabida) e se você já faz tratamento médico            
ou já passou por atendimento médico; 

○ Exemplo 4: caso uma ou mais perguntas envolvam aspectos de saúde           
(entenda primeiramente como estas questões são respondidas, na        
regra inerente à este tema neste presente documento), descreva como          
se sente, a quanto tempo se sente assim, narre o que já foi constatado              
por profissional da área médica e se você já faz          
tratamento/acompanhamento - reforçamos a exigência da leitura da        
regra aplicada ao tema saúde (não provemos respostas que te darão           
orientações médicas, e sim exclusivamente orientações sobre a sua         
saúde energética; 

○ Exemplo 5: caso a sua questão seja de cunho amoroso, informe o            
nome da outra pessoa, explique em detalhes o ocorrido e a forma            
como você se sente, e conte há quanto tempo vocês estão juntos e em              
qual tipo de relacionamento. 
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Leitura de Tarot Padrão do Amor - para solteiros/ Jogo de Búzios Padrão do Amor -                
para solteiros 

● Há quanto tempo está solteiro? 
● Qual o seu principal ponto fraco percebido nesta área de sua vida? 

 
Leitura de Tarot Padrão do Amor - para casais/Jogo de Búzios Padrão do Amor -               
para casais 

● Qual o nome do seu companheiro(a)? 
● Qual o tipo de relação (namoro, noivado, casamento, paquera ou triângulo           

amoroso? 
● Há quanto tempo estão juntos? 

 
Leitura de Tarot Padrão do Amor - para términos de relacionamento/Jogo de Búzios             
Padrão do Amor - para términos de relacionamento 

● Qual o nome do seu ex-companheiro(a) 
● Qual era o tipo de relação (namoro, noivado, casamento, paquera ou           

triângulo amoroso? 
● Qual foi o motivo do término? 

 
Leitura de Tarot Padrão para Autoestima/Jogo de Búzios Padrão do Autoestima 

● Qual o seu maior medo? 
● Há quanto tempo você se sente insegura(o) consigo próprio? 
● Qual foi o ponto alto máximo da sua baixa estima (ato ou pensamento que              

cometeu/que te acometeu)? 
● Qual o principal motivo dessa baixa estima? 
● Você está disposto a mudar esta situação? 

 
Leitura de Tarot Padrão para Área Profissional/Jogo de Búzios Padrão do Área            
Profissional 

● Você é empregado de uma empresa, trabalha por conta? 
● Qual a sua profissão e área de atuação? 
● Você quer abrir ou tem um negócio próprio? Se sim conte-nos sobre (o que              

é/será, há quanto tempo possui/quando pretende abrir). 
● Você quer ou pensa em trocar de área de atuação? Se sim, para qual nova               

área? 
 

b) Para análises Numerológicas 
 
Numerologia Pessoal 

● Nome completo sem abreviações 
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● Data de nascimento completa  
● Profissão 
● Qual o principal desafio/dificuldade enfrentada por você na atualidade? 
● Qual o seu principal objetivo para este ano? 
● Qual a sua maior dor emocional (sentimento negativo que aparece com           

constância)? 
 

Numerologia para Negócios 
● Você é proprietário ou sócio desta empresa? - Este serviço só pode ser             

adquirido por proprietário ou sócio da empresa (será consultado na ficha           
cadastral a existência do nome do CONSULENTE); 

● Razão Social Completa da sua empresa; 
● Nome Fantasia da Empresa; 
● Natureza do negócio (o que faz?); 
● Data de abertura da empresa; 
● Endereço completo da sua empresa. 
● Nome completo do proprietário ou dos sócios; 
● Quais departamentos existem na sua empresa? 
● A sua empresa é dividida em cômodos/departamentos físicos? Conte-nos         

sobre como é a estrutura física do seu negócio. Por exemplo: recepção + sala              
de espera + escritório de atendimento 

● Qual a principal dificuldade/o principal desafio enfrentado pela empresa? 
 

Numerologia para Residências/Moradas 
● A sua residência/morada é própria ou alugada? 
● Endereço completo; 
● Quantas pessoas moram na residência/morada? 
● Qual o nome completo e data de nascimento de todos os moradores da             

residência/morada? 
● Possui animal de estimação? Se sim, qual(is)? Se sim, qual(is) o(s) nome(s)? 
● Quantos cômodos há na sua residência/morada? 
● Com relação aos quartos, quais moradores dormem em cada quarto?          

Exemplo: 2 quartos; Quarto 1: Fulano e Ciclano; Quarto 2: Beltrano 
● O que você mais gosta em sua residência/morada? 
● O que mais te incomoda em sua residência/morada? 
● A sua residência/morada fica em área rural ou área urbana? 

 
c) Para as sessões de Reiki + Thetahealing 
 

● Qual(is) o(s) sentimento(s) negativo(s) que te acomete(m) com mais         
frequência? 

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

● A partir de qual acontecimento você passou a se sentir assim? 
● Você dorme bem? Se alimenta bem? Tem disposição para atividades físicas           

e atividades sociais? 
● Qual o seu maior medo, na atualidade? 
● Você faz algum tipo de acompanhamento médico/tratamento/uso de        

medicamento? Se sim, conte-nos sobre. 
● Você possui alguma crença religiosa? Se sim, qual? Você é praticante? 

 
Para sessões de Hipnoterapia - Hipnose 

● Quais sentimentos negativos mais te acomete? 
● Desde quando você os sente? 
● Com qual frequência você os sente? 
● Você possui algum vício? 
● Você faz algum tratamento/acompanhamento médico/uso de medicamentos? 
● Já passou por sessão de hipnose antes? 
● O que você entende por hipnose (qual imagem você tem do termo) 

 
Para sessões de Florais de Bach 

● Quais sentimentos negativos mais te acometem? 
● Qual o seu maior medo? 
● Você já fez uso de florais antes? 
● Você faz algum tratamento/acompanhamento médico/uso de medicamentos? 

 
Para sessões de Mesa Quântica Estelar 

● Qual o seu principal desafio/dificuldade? 
● Quais sentimentos negativos mais te acometem? 
● Qual área da sua vida apresenta maior desequilíbrio? 
● Você sente que energeticamente algo te atrapalha? Se sim, conte-nos sobre. 
● A Mesa Quântica Estelar trabalha com campos energéticos das mais          

diversas esferas (interplanetárias, espirituais, esotéricas, etc). Você está        
aberto a esta ruptura limitante de crenças? 

 
Para Análise de Mapa Astral 

● Nome completo sem abreviações; 
● Data completa de nascimento; 
● Horário exato do seu nascimento; 
● Local do seu nascimento (cidade, Estado/Província e País). 

 
Para Análise energética do Nome  

● Nome completo sem abreviações 
● Nome completo da mãe sem abreviações 
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● Nome completo do pai sem abreviações 
● Data de nascimento completa 

 
17. TIPOS DE ATENDIMENTO 
 
O Tarot da Bru possui um catálogo bem diversificado de serviços, cujos            
atendimentos variam de acordo com as respectivas finalidades. De modo geral,           
todos os serviços oferecidos em nosso site são realizados de forma online (à             
distância). 
 
Não realizamos sessões via WhatsApp, Facebook, Instagram, Mensageiros como         
Skype ou via telefone. Os nossos serviços são todos realizados em plataformas            
próprias e são classificados das seguintes formas: 

 
a) AO VIVO  
Válido para os seguintes serviços: 

 
■ Sessões de Reiki + Thetahealing; 
■ Sessões de Hipnoterapia; 
■ Florais de Bach; 
■ Mesa Quântica Estelar. 

 
Neste tipo de atendimento, o CONSULENTE receberá por e-mail um link para            
acessar sua sala online privativa, uma hora antes do início do atendimento,            
juntamente com um passo-a-passo explicativo. O acesso é simples e não requer a             
instalação de nenhum aplicativo. O profissional entrará na sala quinze minutos antes            
do início da sessão. O CONSULENTE também poderá sanar eventuais dúvidas           
através do link dúvidas, ao final da pesquisa de satisfação, enviada ao final da              
sessão, por e-mail. O link fica disponível por três dias corridos a contar do dia da                
sessão. 

 
b) GRAVADO  
Válido para os seguintes serviços: 

 
■ Leitura de Tarot Completo; 
■ Leitura de Tarot Padrão (Amor, Autoestima ou Profissional); 
■ Leitura de Tarot - Perguntas Avulsas (Pack 1, Pack 2 ou Pack 3); 
■ Leitura de Búzios Completa; 
■ Leitura de Búzios Padrão (Amor, Autoestima ou Profissional). 
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Para este tipo de atendimento é realizada uma gravação privativa e o            
CONSULENTE recebe um link exclusivo e privado do Youtube, para assistir a sua             
sessão. O link ficará disponível por três dias corridos, a partir da data da sessão. O                
CONSULENTE poderá sanar eventuais dúvidas sobre a sessão até três dias           
corridos após a realização da sessão, acessando o link enviado para tanto, ao final              
da pesquisa de satisfação. 
 
c) ARQUIVO  
Válido para os seguintes serviços: 

 
■ Mapa Astral Completo 
■ Numerologia Pessoal Completa 
■ Numerologia para Negócios Completa 
■ Numerologia para Residência (Moradas) Completas 
■ Análise Energética do teu Nome 

 
Neste tipo de atendimento o CONSULENTE recebrá por e-mail, um documento em            
formato PDF contendo a análise holística adquirida, no prazo de até cinco dias úteis              
após a aquisição do serviço em nosso site. Pedimos a gentileza de verificar a caixa               
de spam/Lixo eletrônico. O CONSULENTE poderá tirar as suas dúvidas no link de             
dúvidas inserido ao final da pesquisa de satisfação, disponível por três dias corridos             
após o recebimento do documento - que é enviado em e-mail separado. 
 
 
18. SERVIÇOS: LEITURA DE TAROT E JOGOS DE BÚZIOS 
 
A leitura de Tarot, assim como o jogo de búzios ganhou uma popularidade muito              
errada de “adivinhação” que vai totalmente em desencontro com a real natureza            
destes incríveis instrumentos holísticos. Por isso é muito comum encontrar por aí            
pessoas que se frustraram com jogos de Tarot ou de Búzios - e nós lamentamos               
muito por isso. 
 
A essência do Tarot, dos Búzios, assim como da grande maioria das terapias             
holísticas é a “Orientação”. Quando um CONSULENTE se depara com uma tiragem            
séria e focada em orientação, como são todas as feitas pela Bru, pena Dani e pelo                
Dan no PORTAL O Tarot da Bru, o mesmo compreende o quanto uma leitura              
orientativa astral traz resultados infinitamente melhores do que uma rasa busca por            
adivinhação, principalmente porque dá a condição ao CONSULENTE de questionar          
os seus próprios limites de expansão - e isso é fantástico! 
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A Leitura de Tarot e o Jogo de Búzios têm foco em necessidades pontuais, ou seja,                
perguntas sobre o ano, a década ou a vida inteira, não são recomendadas, pois a               
análise energética é sempre feita no agora e a garantia do seu amanhã é somente               
você quem pode dá - e não o Tarot ou os Búzios.  
 

a) Sobre a Leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru 
 
A Leitura de Tarot feita pela Bru é 100% mediúnica, ou seja, com mensagens e               
respostas trazidas por ela na condição de intermediadora de guias astrais.  
 
A Bru não é taróloga, não é cartomante e não fala sobre a sua mediunidade. Seus                
mentores são os já conhecidos e amados Cigano Ygor de Mendonza e Cigana             
Shara Menina, responsáveis pelos mais de 750 feedbacks publicados somente no           
Instagram do O Tarot da Bru. Ao total já foram mais de 2.500 atendimentos              
realizados para pessoas de 24 países diferentes, desde março de 2018, e até o              
presente momento não há registros de nenhum feedback negativo.  
 
A Leitura é linda, é profunda e é riquíssima em ensinamentos e orientação. E              
mesmo os verdadeiros responsáveis por toda esta corrente de bem garantem: não            
existe adivinhação. 
 
A Bru oferece apenas três leituras de Tarot por mês para Usuários Comuns (à preço               
de tabela). Já os Sócyos têm acesso livre ao agendamento com ela.  
 
Trata-se de um processo delicado e por isso exige que os CONSULENTES tenham             
total crença e deem total fé para este fato da mediunidade, uma vez que ninguém é                
obrigado a acreditar, contudo ao agendar a leitura de Tarot com a Bru o              
CONSULENTE declara estar de total acordo com as regras e exigências resumidas            
abaixo, e que estão descritas de forma completa no documento jurídico “Termo de             
Responsabilidade do Consulente” - que deve ser lido e ter o aval do CONSULENTE              
via ação de aceite, dada no ato do agendamento online, no PORTAL.  
 
Em suma: 
 

A. O CONSULENTE declara estar ciente e de total acordo, de forma           
incontestável e irrevogável com as seguintes exigências, ao optar pelo          
agendamento de leitura de Tarot (em suas diversas modalidades) ou pelo           
serviço de análise energética de nome: 
 

B. O CONSULENTE declara estar ciente e de total acordo com o fato de que a               
Bru não é cartomante ou taróloga, sua leitura de tarot se dá de forma              
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mediúnica, sendo ela uma interlocutora entre os guias astrais (entidades não           
humanas/não vivas/ não cíveis/mensageiros de luz/guias espirituais) e o         
CONSULENTE;  
 

C. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara como verdade incontestável a       
mediunidade aplicada aos serviços, assim como o CONSULENTE declara         
como verdade incontestável a existência dos guias astrais que falam por           
intermédio da voz da Bru, sendo estes a Cigana Shara Menina e o Cigano              
Ygor de Mendonza. 
 

D. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, de total acordo e atesta          
como verdade incontestável a ocorrência efeitos de alteração de voz, de           
sotaque, de dialeto e vocabulário, que ocorrem devido ao processo de           
psicofonia pelo qual a Bru passa, segundo a crença e doutrina espírita,            
durante a leitura 
 

E. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, de total acordo e atesta          
como verdade incontestável que não exigirá comprovações da mediunidade         
praticada, uma vez que existem ainda meios para tanto. Portanto, o           
CONSULENTE declara estar ciente, de total acordo e de forma incontestável           
e irrevogável que devido a sua total crença particular sobre a mediunidade da             
Bru, e por livre e espontânea vontade própria, o mesmo só poderá contestar             
judicialmente ou publicamente tal fato se da comprovação acerca do          
descumprimento de qualquer uma das exigências descritas no documento         
jurídico do PORTAL “Código de Ética e Conduta”, do contrário o           
CONSULENTE aceita todas as infrações, penalidades e pagamento de multa          
descritas no item “x” deste mesmo tópico, neste presente documento; 

F. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, de total acordo e atesta          
como verdade incontestável o fato de que em nenhuma hipótese a Bru é             
responsável pelas mensagens enviadas durante o jogo de tarot ou no           
documento digital referente ao serviço de análise de energia do nome; 
 

G. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável o fato de que o mesmo deverá cumprir com            
perfeição todas as regras e exigências contidas em todos os documentos           
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jurídicos do PORTAL, citados ao longo deste presente documento;         
Aceitando, portanto, todas as penalidades, multas indenizatórias. 
 

H. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que nenhum dos serviços oferecidos pelo         
PORTAL, o que inclui as leituras de tarot e a análise energética do nome,              
feita pela Bru, fazem adivinhações, dão garantia de acontecimentos futuros,          
substituem qualquer atividade relativa à área de medicina, farmácia ou          
exames, faz alusão à religiões ou propõe qualquer tipo de trabalho de cunho             
espiritual, pratica maldade/atos ilícitos/qualquer tipo de manipulação ou        
estimula os CONSULENTES à fofoca/especulação da vida alheia/ganho de         
vantagens por antecipação de fatos, faz alusão à saúde física ou emocional.            
Ou seja, o CONSULENTE declara que pesquisou e constatou, antes de           
agendar qualquer um dos serviços do PORTAL O Tarot da Bru, que nenhuma             
das práticas citadas neste item são praticadas pela Bru ou por qualquer um             
dos profissionais PARCEIROS que atendem os serviços do PORTAL O Tarot           
da Bru. O CONSULENTE atesta ao dar o seu aceite sobre este presente             
documento jurídico que o mesmo (em referência ao CONSULENTE) está          
absolutamente convicto e de acordo de todo o conteúdo, declarações e           
exigências aqui descritas; 
 

I. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que a Bru poderá cancelar leituras ou análises           
energéticas de nome até um minuto antes do início da leitura agendada/envio            
de conteúdo contratado;O CONSULENTE declara como efetivamente       
necessário que a Bru, como intermediadora de Guias Astrais, suspenda          
sessões quando assim for instruída e que não será necessário explicar sobre            
os motivos. Se do ocorrido, o CONSULENTE declara estar ciente de que            
receberá o estorno de 100% do valor pago, no prazo de cinco dias úteis a               
contar da data do cancelamento, e que eventuais Moedytas creditadas em           
sua Banky (se da opção do CONSULENTE de participar do Programa de            
Fidelidade do PORTAL, o Tarot Banky) será excluídas. 
 

J. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que dá a total autorização para que os Guias            
Astrais, através da Bru, falem sobre tudo o que os mesmos acharem            
necessário (cumprindo todas as regras estabelecidas no já mencionado         
“Código de Ética e Conduta”) sobre a vida do CONSULENTE, sobre as            
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características e pontos da personalidade do CONSULENTE, assim como os          
autoriza a darem “puxões de orelha”, não podendo em nenhuma hipótese o            
CONSULENTE compreender tais atos como desrespeitosos e invasivos, por         
sua natureza de ação - autorizada pelo CONSULENTE através desta          
exigência aqui declarada. 
 

K. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que as respostas às perguntas feitas podem não           
trazer o que o CONSULENTE espera ouvir, e que se os Guias Astrais             
julgarem como correto, a resposta à questão pode ser imediatamente trocada           
por um ensinamento. 
 

L. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que o mesmo endossa o fato de que as decisões             
sobre o conteúdo das respostas, assim como sobre o conteúdo das           
mensagens enviadas pela Bru, enquanto da pratica da mediunidade, são dos           
guias Astrais, e que o CONSULENTE não poderá contestar; 
 

M. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar em total acordo e atesta como          
verdade incontestável que o mesmo estava totalmente ciente de que a           
prática mediúnica é uma pseudociência não comprovada e que a crença ou            
não em práticas deste tipo é uma escolha do cidadão. 
 

N. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, em total acordo e atesta          
como verdade incontestável que 
 

O. Ao optar pelo agendamento de leitura de Tarot Mediúnico feita pela Bru, o             
CONSULENTE imediatamente declara estar ciente, de total acordo e atesta          
como verdade incontestável que nem a Bru, nem os Guias Astrais, nem os             
PARCEIROS e tampouco o PORTAL possuem qualquer tipo de         
responsabilidade sobre as atitudes, pensamentos, ameaças ou intenções do         
CONSULENTE. 
 

P. O CONSULENTE declara de forma incontestável e irrevogável que PORTAL          
não o obrigou a acreditar em aspectos mediúnicos, sendo esta uma opção            
crença particular endossada também com o aceite deste. 
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Q. O CONSULENTE declara por fim que atesta como respeitoso, decente,          
verdadeiro e um ato de amor ao próximo o trabalho realizado pela Bru e seus               
PARCEIROS, através dos serviços oferecidos no PORTAL. 

 
b) Leitura de Tarot e Jogo de Búzios para todos - detalhes e informações              
importantes 
 
Junto à sua equipe de Leitura de Tarot e Búzios estão a Dani e o Dan, que são dois                   
dos tarólogos e oraculistas que jogam para a própria Bru - e convenhamos: se eles               
jogam para quem joga pra nós é porque eles são, de fato, muito bons. 
 
A Leitura de Tarot e o Jogo de Búzios realizados pela Dani e pelo Dan atendem aos                 
usuários comuns e aos Sócyos. 
 
O Tarot da Bru oferece diversas modalidades de leituras de Tarot e de Jogos de               
Búzios, com a possibilidade de sessões personalizadas (com perguntas multi áreas)           
ou sessões padronizadas (com perguntas pré-estipuladas pela equipe do PORTAL -           
abaixo falaremos sobre estas). 
 
Todas as leituras de Tarot, assim como todos os jogos de búzios oferecidos pelo              
PORTAL o Tarot da Bru são realizados no modo online e são gravados, ou seja, as                
leituras e os jogos não são realizados ao vivo.  
 
O acesso ao jogo é disponibilizado via link, enviado por e-mail, uma hora antes do               
horário agendado pelo CONSULENTE. 
 
Não é permitido baixar o conteúdo do vídeo, gravar ou filmar a tela/ecrã, assim              
como não é permitido compartilhar o link da sua sessão com terceiros. Estas             
atividades proibidas são acompanhadas pela equipe do PORTAL e se da           
constatação de irregularidades, o CONSULENTE está ciente de que medidas          
administrativas e legais serão aplicadas.  
 
Todos os serviços do PORTAL O Tarot da Bru são de caráter pessoal, ou seja, não                
ficam registrados em nossos servidores. Posto isso, esclarecemos que os links para            
acesso ao conteúdo das consultas ficarão disponíveis por apenas três dias corridos,            
a contar da meia noite do dia da sessão realizada. Recomendamos que o             
CONSULENTE anote tudo o que achar relevante para si. 
 
Ao final da leitura enviada, será enviado um link que dará acesso à pesquisa de               
satisfação e ao final desta há um link para o formulário de dúvidas, que será               
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respondido por e-mail caso as mesmas sejam enviadas dentro do prazo máximo de             
três dias corridos, a contar da data da sessão 
 
Caso você tenha alguma dúvida sobre o funcionamento ou a cronologia de algum             
de nossos serviços, você deverá se cadastrar e acessar o Magic Fórum, via site do               
PORTAL, em www.otarotdabru.com/magic-forum. Uma vez logado ao fórum, você         
deverá acessar a categoria de serviço pretendido, buscar pela seção inerente a sua             
dúvida, e então checar se a mesma já foi respondida pela equipe do O Tarot da Bru                 
anteriormente; Caso não, o CONSULENTE poderá registrar a sua pergunta via           
Magic Fórum, a mesma será respondida pelo PORTAL no prazo de até três dias              
úteis. Vale ressaltar que a pergunta do CONSULENTE, assim como todo o            
conteúdo do Fórum do O Tarot da Bru, é publicada em modo público; O intuito deste                
registro público é o de auxiliar outros interessados que, por ventura, possam vir a ter               
a(s) mesma(s) dúvidas que o remetente. 
 
19. TIPOS DE PERGUNTAS (TAROT/BÚZIOS): PERGUNTA PADRÃO E        
PERGUNTA PERSONALIZADA 
 
Alguns dos nossos serviços possuem opções de fazer perguntas. Tais perguntas           
são enviadas SEMPRE no ato do agendamento online, em formulário específico.           
Isso é feito para garantir que nenhuma das questões enviadas fujam à regras             
gerais, das quais falaremos em breve. 
 
Tais perguntas dividem-se em duas categorias, sendo estas “Perguntas Padrão” ou           
“Perguntas Personalizadas”. Abaixo explicamos a diferença de ambas categorias,         
assim como apontamos em quais serviços as mesmas acontecem e quais são as             
perguntas pré-estabelecidas - aplicadas apenas para os serviços com “Perguntas          
do tipo Padrão”. Veja: 

 
a) PERGUNTAS DO TIPO PADRÃO 

Perguntas do tipo padrão são questões pré-definidas por nossa equipe, ou seja, o             
consulente não necessita enviar as suas próprias questões (apenas os seus dados            
e informações variáveis, que são preenchidas durante o agendamento do serviço,           
em nosso site). As perguntas para cada modalidade de serviços foram elencadas            
com base nas perguntas mais feitas à Bru (na condição de leitura de tarot              
mediúnico) nos últimos 3 anos. Serviços com este tipo de pergunta possuem um             
valor mais baixo e costumam atender bem às necessidades dos CONSULENTES.           
Avalie-os antes de optar por um serviço que contenha perguntas do tipo            
“Personalizadas”.  
 

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/forum-do-tarot-da-bru
http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

Este método de pergunta é aplicado aos seguintes serviços oferecidos no site do             
PORTAL: Tarot Padrão sobre Amor para solteiros, Tarot Padrão sobre Amor sobre            
casais, Tarot Padrão sobre Amor para términos (relacionamentos), Tarot Padrão          
para Autoestima, Tarot Padrão sobre Área Profissional, Jogo de Búzios Completo,           
Jogo de Búzios Padrão sobre Amor para solteiros, Jogo de Búzios Padrão sobre             
Amor sobre casais, Jogo de Búzios Padrão sobre Amor para términos           
(relacionamentos), Jogo de Búzios Padrão para Autoestima e Jogo de Búzios           
Padrão sobre Amor para Área Profissional. Veja quais são as perguntas padrão,            
para cada tipo de serviço:  
 
Leitura de Tarot Padrão - Amor para Solteiros 
Leitura feita pelos tarólogos: Daniela ou Daniel. 

 
● Quais as características pessoais devo trabalhar para melhorar        

o meu poder de atração? 
● Há alguém no meu caminho? - Análise energética; 
● Há chances de eu ter um relacionamento sério este ano? -           

Análise energética; 
● Quais as tendências nesta área para mim, nos próximos         

meses? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Leitura de Tarot Padrão - Amor para Casais 
Leitura feita pelos tarólogos: Daniela ou Daniel. 
 

● Como estão as minhas energias/vibrações sobre o nosso        
relacionamento? 

● Como estão as energias/vibrações dele(a) sobre o nosso        
relacionamento? 

● Qual o ponto fraco da nossa relação (ponto a melhorar)? 
● Como serão os próximos 3 meses para o nosso         

relacionamento? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Leitura de Tarot Padrão - Amor para Términos de Relacionamento  
Leitura feita pelos tarólogos: Daniela ou Daniel. 

 
● Por quê não deu certo? 
● Quais vibrações minhas colaboraram para o término? 
● Quais vibrações dele(a) colaboraram para o término? 
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● Quais os sentimentos dele(a) por mim hoje? - Análise         
energética; 

● Há possibilidade de volta? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Leitura de Tarot Padrão - Amor para Autoestima 
Leitura feita pelos tarólogos: Daniela ou Daniel. 

 
● Qual a minha missão nesta vida? - Análise energética 
● Quais as características da minha personalidade preciso       

melhorar? 
● Quais as características da minha personalidade devo reforçar        

sempre? 
● Qual é o meu campo de força na natureza (onde/ como posso            

recarregar as minhas energias? 
● Conselho final do Tarot. 

 
Leitura de Tarot Padrão - Área Profissional 
Leitura feita pelos tarólogos: Daniela ou Daniel. 
 

● A escolha pela minha profissão está correta ou devo mudar de           
área? - Análise energética; 

● Há prosperidade financeira para mim este ano? - Análise         
energética; 

● Qual ponto forte eu devo sempre exercitar em meu ambiente          
trabalho? - Análise energética; 

● Qual ponto fraco eu devo buscar melhorar para otimizar o meu           
desempenho em meu ambiente de trabalho? - Análise        
energética; 

● Conselho final do Tarot. 
-- 
Importante: Os Jogos de Búzios possuem as mesmas perguntas padronizadas que           
os serviços de Leitura de Tarot. Contudo, ambas técnicas de leitura são            
complementares em termos de análise energética, devido ao fato de que cada uma             
se aprofunda de maneira diferente às questões elaboradas. Muitas pessoas optam           
por fazer ambas as consultas, para um apuramento mais completo. 
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Jogo de Búzios Padrão - Amor para Solteiros 
Leitura feita pelo oraculista: Daniel. 

 
● Quais as características pessoais devo trabalhar para melhorar        

o meu poder de atração? 
● Há alguém no meu caminho? - Análise energética; 
● Há chances de eu ter um relacionamento sério este ano? -           

Análise energética; 
● Quais as tendências nesta área para mim, nos próximos         

meses? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Jogo de Búzios Padrão - Amor para Casais 
Leitura feita pelo oraculista: Daniel. 

 
● Como estão as minhas energias/vibrações sobre o nosso        

relacionamento? 
● Como estão as energias/vibrações dele(a) sobre o nosso        

relacionamento? 
● Qual o ponto fraco da nossa relação (ponto a melhorar)? 
● Como serão os próximos 3 meses para o nosso         

relacionamento? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Jogo de Búzios Padrão - Amor para Términos de Relacionamento  
Leitura feita pelo oraculista: Daniel. 

 
● Por quê não deu certo? 
● Quais vibrações minhas colaboraram para o término? 
● Quais vibrações dele(a) colaboraram para o término? 
● Quais os sentimentos dele(a) por mim hoje? - Análise         

energética; 
● Há possibilidade de volta? - Análise energética; 
● Conselho final do Tarot. 

 
Jogo de Búzios Padrão - Amor para Autoestima 
Leitura feita pelo oraculista: Daniel. 

 
● Qual a minha missão nesta vida? - Análise energética 
● Quais as características da minha personalidade preciso       

melhorar? 
 

O Tarot da Bru 
Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  

de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 
www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  

  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

● Quais as características da minha personalidade devo reforçar        
sempre? 

● Qual é o meu campo de força na natureza (onde/ como posso            
recarregar as minhas energias? 

● Conselho final do Tarot. 
 
Jogo de Búzios Padrão - Área Profissional 
Leitura feita pelo oraculista: Daniel. 

 
● A escolha pela minha profissão está correta ou devo mudar de           

área? - Análise energética; 
● Há prosperidade financeira para mim este ano? - Análise         

energética; 
● Qual ponto forte eu devo sempre exercitar em meu ambiente          

trabalho? - Análise energética; 
● Qual ponto fraco eu devo buscar melhorar para otimizar o meu           

desempenho em meu ambiente de trabalho? - Análise        
energética; 

● Conselho final do Tarot. 
-- 
 
b) PERGUNTAS DO TIPO PERSONALIZADAS 
Em alguns tipos de serviços oferecidos pelo Portal O Tarot da Bru, o CONSULENTE              
pode enviar previamente as suas próprias perguntas - o que denominamos           
Perguntas Personalizadas. A quantidade de perguntas varia de acordo com a           
modalidade de serviço escolhido, contudo TODAS as perguntas enviadas devem          
seguir à risca as regras de perguntas. Todas as perguntas passam por análise             
prévia feita pela nossa equipe antes do início da gravação da sua sessão, e se do                
caso de uma ou mais questões recebidas estiverem em desacordo com as nossas             
“Regras de Perguntas”, a nossa equipe solicitará via e-mail, a substituição desta(s).            
Tal análise é feita dentro das primeiras 12 horas após o agendamento feito pelo              
CONSULENTE. Recomendamos que fique de olho no seu email, e caso não haja             
contato de nossa equipe isso será um bom sinal: suas perguntas foram aprovadas! 
 
Os serviços que contemplam perguntas do tipo personalizadas não possuem uma           
área específica de direcionamento, como ocorre nos casos em que as perguntas            
padrões. Ou seja, você pode enviar perguntas de áreas diferentes (amor,           
profissional, etc.). 
 
Abaixo elencamos os nossos serviços que permitem o envio de perguntas           
personalizadas, e ao lado informamos a quantidade de perguntas permitidas:  
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Leitura de Tarot Completa 
Leitura mediúnica feita pela Bru, ou leitura astrológica feita pela taróloga Daniela ou             
pelo tarólogo Daniel.  

  
■ Online;  
■ Gravado; 
■ Cronologia: Introdução + 5 perguntas personalizadas. 

 
Leitura de Tarot - Perguntas Avulsas: T- Pack 1, T- Pack 2 ou T- Pack 4 
Leitura mediúnica feita pela Bru, ou leitura astrológica feita pela taróloga Daniela ou             
pelo tarólogo Daniel.  
 

■ Online;  
■ Gravado; 
■ Cronologia:  

● T-Pack 1: envio de 1 Pergunta personalizada; 
● T-Pack 2: envio de 2 Perguntas personalizadas; 
● T-Pack 4: envio de 4 Perguntas personalizadas; 

 
Jogo de Búzios Completo 
Leitura de búzios feita pelo oraculista: Daniel. 

  
■ Online;  
■ Gravado; 
■ Cronologia: Introdução + 5 perguntas personalizadas. 

 
Leitura de Búzios - Perguntas Avulsas: B- Pack 1, B- Pack 2 ou B - Pack 4 
Leitura de búzios feita pelo oraculista: Daniel. 
 

■ Online;  
■ Gravado; 
■ Cronologia:  

● B-Pack 1: envio de 1 Pergunta personalizada; 
● B-Pack 2: envio de 2 Perguntas personalizadas; 
● B-Pack 4: envio de 4 Perguntas personalizadas; 
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c) MÉTODO DE FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS 
 
As perguntas enviadas para os serviços que compreendem questões do tipo           
personalizadas, devem seguir uma primeira importante regra que é: todas as           
perguntas feitas a qualquer um dos serviços do Portal O Tarot da Bru, devem ser               
“DIRETAS” e não “Amplas”. 
 
Para que você compreenda a diferença entre ambas classificações, faremos o breve            
exercício abaixo, de forma explicativa: 
 
São consideradas Perguntas Amplas todas aquelas que contextualizam uma área          
da sua vida ou a sua vida em si, ao invés de um incidente/característica específica.               
Geralmente Perguntas Amplas estão mais inclinadas à adivinhações (que não          
fazemos). Veja abaixo exemplos cássicos de Perguntas Amplas (que seriam          
reprovadas pela análise da equipe O Tarot da Bru):  
 

● Eu gostaria de saber sobre a minha área amorosa 
● O que o futuro reserva para a minha vida profissional? 
● Eu gostaria de um conselho para aprender a lidar com o meu marido.  

 
Já as Perguntas Diretas são específicas, possuem um sujeito, uma causa e um             
único tempo. Estão, em sua maioria, inclinadas à orientações energéticas (o que            
fazemos, diga-se de passagem, muito bem). Para ilustrar vamos transformar as           
Perguntas Amplas, dos exemplos acima, (reprovadas) em Perguntas Diretas         
(aprovadíssimas de primeira!) 
 

● Eu gostaria de saber sobre a minha área amorosa 
● Eu gostaria de uma orientação para desempacar a minha vida amorosa, que            

parece estar sempre em ciclos (quero um amor). 
 

● O que o futuro reserva para a minha vida profissional? 
● Trabalho como analista de finanças há 10 anos na mesma empresa, e hoje             

não me sinto mais tão feliz como antes. Gostaria de uma orientação sobre o              
que fazer: procurar algo novo ou melhorar algo em mim. 
 

● Eu gostaria de um conselho para aprender a lidar com o meu marido. 
● Meu marido não é fácil! Me deixa muito insegura, tem humor instável e vira e               

mexe faz um showzinho (escândalo). Já perdi toda a minha paciência e antes             
de decidir pelo pedido de divórcio gostaria de um conselho das cartas/búzios:            
o que devo mudar em mim para melhorar essas reações dele comigo?  
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Percebeu? Não trata-se de curiosidade nossa, pois não sabemos e nem queremos            
saber quem é o seu marido (por exemplo), mas contextualizar o ocorrido ajuda o              
profissional a intuir a pergunta de maneira correta. Perguntas amplas como “o que             
será de mim em 2049?” se não objetivarem adivinhação, requerem análise mais            
aprofundada, e para tanto os serviços holísticos de Mapa Astral e Numerologia são             
os ideais.  
 
Jogos de Búzios e Jogos de Tarot são mais efetivos para questões pontuais, para              
auxiliar no provimento daquela guinada que estamos precisando. 
 
d) Sobre a pré-análise de perguntas enviadas, feita pela equipe do PORTAL O             
Tarot da Bru  
 
Como explicado anteriormente, o envio prévio de pergunta(s), feito durante o           
agendamento online em nosso site, para modalidades específicas das leituras de           
tarot e jogo de búzios, culminam na análise de nossa equipe acerca do             
conteúdo/intenção da sua pergunta. 
 
Esta pré-análise é MUITO reforçada neste documento, pois deve ficar claro que em             
NENHUMA hipótese trata-se de invasão de privacidade, e sim de um ato de boa fé               
praticado por nós para evitar problemas e até mesmo atrasos no seu jogo. 
 
Posto isso, ao concordar com este documento, no ato do agendamento do serviço             
em nosso PORTAL, o CONSULENTE também estará garantindo que é responsável           
pelo enquadramento às regras aqui estabelecidas, das perguntas enviadas para a           
sua sessão. 
 
Recomendamos que leia, releia e no caso de alguma dúvida, vá até o nosso Magic               
Fórum, na seção relativa à Tarot e registre o seu chamado:           
www.otarotdabru.com/magic-forum  
 
Todos os atendimentos relativos à dúvidas são respondidos exclusivamente via          
Fórum. Ao acessá-lo você poderá, de repente, já ter a sua pergunta esclarecida -              
pois outro CONSULENTE já havia a feito, antes de você. Respondemos dentro do             
nosso horário de atendimento ao cliente, que é: 
 

● De segunda a sexta-feira (exceto domingos, feriados, vésperas de feriados e           
emendas de feriados no Brasil e em Portugal - avisaremos em resposta            
automática, mas não custa checar também) das 10:30 às 17:00h 

 

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/forum
http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

● E aos sábados (exceto se feriados, vésperas de feriados e emendas de            
feriados no Brasil e em Portugal - avisaremos em resposta automática, mas            
não custa checar também) das 10:30 às 14:00h. 

 
Não possuímos atendimento ao cliente aos domingos, feriados, vésperas de          
feriados e emendas de feriados (Brasil e Portugal), e o nosso prazo para retorno é               
de até 3 dias úteis (contados a partir da sua solicitação). 
 
20. REGRAS PARA PERGUNTAS PERSONALIZADAS (TAROT E BÚZIOS) 
 
Preste atenção a TODAS as regras descritas neste item. O descumprimento de            
qualquer uma delas acarretará no pedido de substituição da sua pergunta e estará             
sujeita à penalidades das quais trataremos no item 5.0 deste documento 
 
As regras abaixo descritas aplicam-se às perguntas enviadas pelo CONSULENTE,          
no ato do agendamento da sua sessão (via PORTAL), dos seguintes serviços            
oferecidos por nós:: 
 

● Leitura de Tarot Completa 
● Leitura de Tarot Perguntas Avulsas - Pack 1 
● Leitura de Tarot Perguntas Avulsas - Pack 2 
● Leitura de Tarot Perguntas Avulsas - Pack 3 
● Leitura de Búzios Personalizada  

 
Use as regras para formular as suas questões de maneira precisa e assertiva 
 
Regra #1: 
Não é permitido fazer perguntas sobre adivinhações de futuro. Caso o           
CONSULENTE deseje, poderá adequar a questão perguntando a opinião das cartas           
ou dos búzios sobre a tendência de acontecimentos - ciente de que todo e qualquer               
futuro é SEMPRE plantando por cada indivíduo, e que vivemos todos sobre a “Lei              
do Livre Arbítrio”, logo qualquer adivinhação de futuro ou leitura de tendências            
futuras JAMAIS apresentarão garantias de acontecimentos.  
 
“Uma leitura séria guiada pela mediunidade sempre direciona o CONSULENTE          
à melhorias. Receber uma orientação sobre como melhorar seu desempenho          
na área amorosa é infinitamente mais recompensador do que perguntar se a            
pessoa vai voltar - pense sobre isso”. (Bru - O Tarot da Bru) 
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Orientamos que o CONSULENTE opte sempre por elaborar perguntas com foco em            
orientação. 
 
Regra #2: 
Todas as perguntas feitas sobre o tema “saúde” serão SEMPRE respondidas a            
cunho de “saudabilidade energética”, ou seja, sobre como a sua energia está            
contribuindo ou não para o desempenho da sua saúde física/mental.  
 
NUNCA, em NENHUM dos serviços oferecidos por nós, serão passadas (direta ou            
indiretamente) promessas de cura, adivinhações, prognósticos, diagnósticos,       
indicação de exames, indicação de medicamentos ou qualquer tipo de orientação           
médica; 
 
Regra #3 
Só serão aceitas perguntas sobre o CONSULENTE e, em casos especiais, sobre            
pessoas que convivam com o CONSULENTE e cujas atitudes/energia estejam de           
fato atrapalhando o CONSULENTE - por isso explique bem a pergunta para não ser              
barrado.  
 
Ou seja, caso você queira saber “porquê seu filho é uma pessoa tão fechada?”, a               
resposta terá SEMPRE como foco primário você - o que significa que será analisada              
a sua forma de enxergar o seu filho, e CASO de fato haja algum destoante de                
energia da parte dele que seja mostrado pelos búzios ou pelas cartas de tarot, então               
serão apontados, mas SEMPRE como ORIENTAÇÃO ENERGÉTICA, e JAMAIS         
como prognóstico, adivinhação, intenção medicinal de qualquer natureza ou         
expressão de palavra de ordem. 
 
Respeitamos a individualidade de todos os nossos irmãos, dos que fecham sessões            
conosco e de igual maneira daqueles que se quer sabem da nossa existência - o               
que justifica a existência desta regra. 
 
Recomendamos SEMPRE que, primeiro, busque a resposta com a pessoa e           
somente depois de ter todas as oportunidades realmente esgotadas, aí sim recorra            
às análises holísticas. 
 
Perguntas sobre terceiros devem ser MUITO BEM EXPLICADAS, para mostrar que           
de fato existe vínculo presencial entre as partes, assim como deve demonstrar de             
maneira clara a real necessidade da pergunta enviada.  
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Regra #4 
Não são aceitas perguntas sobre sentenças criminais, resultados de concursos ou           
provas, quaisquer etapas de processos judiciais, sobre resultados de negociações          
ou entrevistas de empregos. Caso sua dúvida englobe alguma destas situações,           
opte por pedir orientação sobre o que você deve melhorar para se inclinar a tal               
objetivo. Exemplo: eu gostaria de passar no concurso X para o qual estou             
estudando, portanto gostaria de saber: quais pontos de minha vida e energia devo             
equilibrar/reforçar para me inclinar ainda mais a este objetivo?  
 
SEMPRE orientação, NUNCA adivinhação. 
 
Regra #5 
Perguntas cuja natureza seja de violência física, psicológica ou moral - contra si ou              
contra terceiros, não serão aceitas - Exemplo: estou pensando em cometer suicidio            
amanhã e gostaria de saber como ficará a minha família. 
 
Regra #6 
Perguntas sobre morte e nascimento JAMAIS serão respondidas com datas ou           
direcionamento de tempo. Esteja ciente de que respostas deste tipo são           
apresentadas como análises energéticas acerca dos questionados - se de fato for            
necessário. 
 
Regra #7 
Não são respondidas perguntas com foco em revelação de Orixás, ou sobre            
revelação de quaisquer tipos de guias espirituais ou poderes mediúnicos. Caso este            
seja o seu interesse, sugerimos que peça orientação sobre “como você deve agir             
para se alinhar ainda mais com a sua espiritualidade”.  
 
Acreditamos que para tudo há um momento certo, e também que tudo se expressa              
sempre na melhor ocasião e pelas vias corretas. 
 
Regra #8 
Assim como já explicado neste presente documento, só serão aceitas questões do            
tipo “Direta”. 
 
21. TERAPIAS HOLÍSTICAS: HIPNOTERAPIA, FLORAIS DE BACH, REIKI +         
THETAHEALING E MESA QUÂNTICA ESTELAR  
 
O site do O Tarot da Bru, dentre os diversos serviços oferecidos, possui alguns              
deles sob a classificação de terapias holísticas. 
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As terapias holísticas ou terapias alternativas, não possuem relação técnica          
estrutural com as terapias clínicas e hospitalares, estas últimas de natureza           
medicinal.  
 
A Terapia Holística não trata doenças e sim nos estimulam a encontrarmos a causa              
do sofrimento/depressão que nos faz adoecer, usando o nosso próprio organismo,           
através da crença que nos leva a uma reprogramação mental (nova forma de             
perceber os fatos do passado e presente), como remédio. 
 
Como tudo em nossas vidas, a nossa crença e dedicação para com a terapia              
holística escolhida, são tão mais importantes do que a terapia em si. Logo, o              
primeiro passo para esta imersão é entendermos que temos o poder de nos             
adoecer. 
 
O segundo passo é externar os nossos bloqueios, que muitas vezes se manifestam             
como vícios e tendências à baixo autoestima, à profissionais sensíveis que estudam            
técnicas extra-medicinais como o efeito das flores sobre nós (como o caso dos             
Florais de Bach) e até mesmo técnicas de relaxamento que nos permitem acessar             
com mais lucidez registros traumáticos presos ao nosso subconsciente e que se            
refletem no nosso dia-a-dia, muitas vezes de maneira desapercebida (como propõe           
a hipnoterapia). 
 
Logo, fica fácil entender que as terapias holísticas não substituem um tratamento            
psicológico, psiquiátrico ou clínico de maneira geral, e sim são agente auxiliares            
para os mesmos, e muitas vezes recomendados pelos próprios profissionais da área            
da saúde. Posto isso, o nosso PORTAL em hipótese alguma proverá conteúdos ou             
discursos que deem tal entendimento de substituição. É sempre aconselhado por           
nós que problemas de saúde física e/ou psicológica sejam tratados com médicos            
especialistas - e por este motivo deixamos claras as regras de perguntas sobre             
saúde, também. 
 
Ao pesquisar pela internet você se deparará com milhares de depoimentos de            
pessoas reais que se dizem curadas por sessões de Reiki e Thetahealing, por             
exemplo. Nós do O Tarot da Bru nos enchemos de alegria ao ler tais relatos, mas                
com a consciência de a sessão de Reiki + Thetahealing da Dani não trata a gripe,                
mas sim nos permite relaxar mentalmente e relaxados passamos a prestar mais            
atenção à nós mesmos e ao mundo ao nosso redor (e não mais esquecemos de nos                
agasalhar em dias frios). 
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Este texto se faz importante para a autoconsciência do CONSULENTE que se            
interessa por adquirir sessões do tipo terapias holísticas em nosso PORTAL, para            
que o mesmo assim o faça já consciente da essência de tais serviços ofertados. 
 
Se este você compreendeu a terapia holística como uma terapia auxiliar, sem            
finalidades medicinais, mas sim como uma possibilidade de expansão do seu ser e             
capacidade de percepção através de técnicas de relaxamento e troca de energia,            
então as regras abaixo deverão ser seguidas durante todo o seu processo com a              
equipe do O Tarot da Bru. 
 
O CONSULENTE deverá garantir que todas as condições de preparo para a            
sessão, já mencionadas neste presente documento, sejam cumpridas. Estar em um           
ambiente calmo, que te permita deitar, escutar com atenção e ficar livre de toda e               
qualquer interferência externa é PRIMORDIAL e EXIGIDO para os serviços de           
terapia holística do PORTAL. Tenha sempre por perto uma garrafa de água e avise              
aos seus contatos sobre o início da sessão (ou como preferir chamar). Este é o               
momento de entrega do CONSULENTE, e a entrega é tão mais importante do que              
as técnicas em si. Por isso prepare-se e prepare com igual capricho o ambiente              
onde você estará. 
 

a) Sobre as Terapias Holísticas oferecidas pelo PORTAL e suas         
finalidades: 

 
Estão classificadas como Terapias Holísticas os seguintes serviços oferecidos em          
nosso PORTAL: 
 
Sessão de Reiki + Thetahealing  
Aplicado pela Mestre Reikiana e Healer autorizada, Dani. 
 
Descrição e Objetivo: O Reiki é uma terapia holística alternativa, onde através de             
comandos e movimentos das mãos do terapêuta holístico o CONSULENTE recebe           
energia vital que, em conjunto como as técnicas guiadas pela fala do profissional,             
auxiliam no relaxamento e equilíbrio emocional. Tanto o Reiki quanto o Thetahealing            
são indicados para auxiliar em situações pontuais, ainda que rotineiras, como por            
exemplo na dificuldade de concentração no trabalho, falta de habilidade em lidar            
com ansiedade ou dificuldade em se desprover de sensações negativas oriundas de            
sentimentos. O Thetahealing é uma técnica de meditação com foco em relaxamento            
que estimula a intuição natural, relaxando portanto o corpo e explorando a energia             
emocional do CONSULENTE. Em uma única sessão, a Dani uni as duas técnicas,             
provendo ao CONSULENTE uma experiência única. Não são tratamentos clínicos e           
não substituem as terapias e tratamentos medicinais, e sim são tidos como            
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potencializadores holísticos que ajudam o CONSULENTE a relaxar e         
consequentemente a fortificar as suas estruturas emocionais, assim provendo         
melhores condições para que a os tratamentos medicinais (não oferecidos pelo           
PORTAL) sejam potencializados pelo próprio paciente que se adequa a este estilo            
de vida mais leve .Ambas as técnicas, quando unificadas, provêm relaxamento           
pontual para rompimento de rotina negativa (ou em outras palavras: provêm aquela            
pausa na nossa mente, quando não estamos conseguindo nos desconectar de um            
problema ou de um fato marcante), através do uso de comandos energéticos            
enviados pela profissional misturados à comandos de voz. A continuidade das           
sessões é importante para a prática do exercício que treina o hábito do relaxamento              
e autocontrole - e que traz melhorias perceptíveis pelo praticante dedicado 
 
Pré-sessão: Durante o preenchimento do formulário de agendamento online, no site           
do PORTAL, o CONSULENTE responderá a algumas perguntas personalizadas,         
como já mencionado anteriormente, que auxiliarão a terapeuta em seus próprios           
preparos. A terapeuta healer e reikiana analisará tais informações passadas e           
elaborará uma sessão personalizada que misturará ambas técnicas (Reiki e          
Thetahealing). O CONSULENTE deverá prover toda a sua própria infraestrutura e           
realizar testes de rede e dispositivos, antes de iniciar a sessão. No dia da consulta,               
quinze minutos antes do horário agendado para início, o PORTAL enviará para o             
e-mail do CONSULENTE o link que dará acesso à sala privativa. Basta clicar,             
habilitar o microfone e a câmera do dispositivo, preencher seu nome e sobrenome e              
adentrar ao backstage. 
 

● Online; 
● Ao vivo por videoconferência;  
● Via sala privativa online; 
● Com duração de 30-40 minutos. 

 
Sessão de Hipnoterapia - Hipnose  
Aplicado pelo Hipnoterapêuta Especializado em Hipnose e Reprogramação Mental,         
Alan. 
 
Descrição e Objetivo: A hipnose é uma terapia alternativa holística, realizada por            
profissional habilitado, e que visa auxiliar na redução dos efeitos de sentimentos            
negativos advindos de traumas, bloqueios e vícios. Após a realização da anamnese            
holística, o hipnoterapeuta define quais técnicas serão utilizadas para o caso           
averiguado, assim como estipula a cronologia dividindo-as em sessões. O objetivo           
da hipnose é o de prover relaxamento profundo, através de comandos de voz e              
técnicas de acesso à registros do subconsciente, que podem trazer à tona            
informações que auxiliam o CONSULENTE na compreensão das presentes         
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dificuldades enfrentadas. A hipnoterapia oferecida pelo O Tarot da Bru é realizada            
pelo Hipnoterapeuta Alan, profissional habilitado, com multi formações        
complementares e importantes, e com vivência e excelentes feedbacks na área.           
Vale ressaltar que as sessões de hipnose não possuem finalidade de atendimento            
psicológico clínico ou hospitalar, e se quer tem relação ou intenção de substituir             
quaisquer áreas da medicina. É considerada como uma terapia alternativa e não            
pode ser aplicada a qualquer instante - o que justifica a necessidade da avaliação              
de Anamnese. É válido ressaltar que a hipnose não trata doenças, e sim tem se               
mostrado uma forte aliada nos campos de autocontrole e, principalmente,          
autoconhecimento. Durante a sessão não são prescritos medicamentos, exames ou          
qualquer tipo de direcionamento médico. A hipnoterapia é essencialmente holística          
e considerada, nesta categoria, como de imersão profunda, sendo a forma como o             
CONSULENTE se entrega à mesma tão importante quanto a técnica em si. A             
continuidade das sessões é importante para a prática do exercício que visa treinar o              
hábito do relaxamento e do autocontrole - e que traz melhorias perceptíveis pelo             
praticante dedicado. 
 
Pré-sessão: O CONSULENTE deverá primeiramente agendar uma avaliação de         
“Anamnese holística” (questionário para identificação de causas), realizada online,         
ao vivo, em sala privativa online, com duração de até 20 minutos, junto ao              
hipnoterapeuta. Nesta análise o profissional avaliará o caso apresentado pelo          
CONSULENTE e então definirá qual o melhor método a ser aplicado, assim como o              
número de sessões indicadas para tanto. O CONSULENTE então receberá uma           
chave alfanumérica, enviada pelo hipnoterapeuta, ao final da sessão de anamnese.           
Esta chave deverá ser usada durante o agendamento de sessões de hipnose em             
nosso site. Durante o preenchimento do formulário de agendamento online, no site            
do PORTAL, o CONSULENTE responderá a algumas perguntas personalizadas,         
como já mencionado anteriormente, que auxiliarão o terapeuta em seus próprios           
preparos. O CONSULENTE deverá prover toda a sua própria infraestrutura e           
realizar testes de rede e dispositivos, antes de iniciar a sessão. No dia da consulta,               
quinze minutos antes do horário agendado para início, o PORTAL enviará para o             
e-mail do CONSULENTE o link que dará acesso à sala privativa. Basta clicar,             
habilitar o microfone e a câmera do dispositivo, preencher seu nome e sobrenome e              
adentrar ao backstage. 
 

● Online; 
● Ao vivo por videoconferência;  
● Via sala privativa online; 
● Duração da sessão de Anamnese: 15-20 minutos; 
● Duração da sessão de Hipnose: 40-90 minutos. 
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Sessão de Florais de Bach - Aplicado pela Terapeuta Floral habilitada, Emília. 
 
Descrição e Objetivo: Os Florais de Bach são compostos líquidos 100% naturais,            
produzidos a partir da combinação de essências de flores, arbustos ou árvores            
silvestres. Embora não sejam medicamentos, e sim remédios naturais autorizados          
pela ANVISA e homologados junto à OMS há mais de 70 anos, a prescrição destes               
deve ser feita por um terapeuta Floral habilitado e com vivência em florais, como é a                
Emília. Embora não haja comprovação científica, o uso de Florais de Bach ganhou             
popularidade por auxiliarem, de forma natural, na redução dos efeitos de estados            
emocionais negativos. Não são viciantes e são nocivos ao organismo humano,           
quando seguida a prescrição da terapeuta floral. Os florais não tratam doenças e             
sim consideram a causa emocional e seus efeitos, e devem ser acompanhados de             
uma reforma comportamental e boas práticas de uso por parte do CONSULENTE. É             
recomendado pela terapeuta Floral Emília que o CONSULENTE agende uma nova           
sessão 30 dias após o início da ingestão dos Florais de Bach indicados por ela, na                
intenção de acompanhamento da evolução e recomendações de terapias holísticas          
de relaxamento adicionais - se do caso. 
 
Pré-sessão: O CONSULENTE deverá primeiramente agendar uma avaliação de         
“Anamnese holística” (questionário para identificação de causas), realizada online,         
ao vivo, em sala privativa, com duração de 20 minutos, junto à Terapêuta Floral.              
Nesta análise a profissional avaliará o caso apresentado pelo CONSULENTE e, se            
aprovado, a terapeuta floral disponibilizará ao CONSULENTE uma chave         
alfanumérica. Esta chave deverá ser usada durante o agendamento de sessão de            
Terapia Floral em nosso site. Na sessão de Terapia Floral será passado e explicado              
ao vivo o receituário, como também será definido o prazo para retorno - se da               
vontade do CONSULENTE. Durante o preenchimento do formulário de         
agendamento online, no site do PORTAL, o CONSULENTE responderá a algumas           
perguntas personalizadas, como já mencionado anteriormente, que auxiliarão a         
terapeuta em seus próprios preparos. O CONSULENTE deverá prover toda a sua            
própria infraestrutura e realizar testes de rede e dispositivos, antes de iniciar a             
sessão. No dia da consulta, quinze minutos antes do horário agendado para início, o              
PORTAL enviará para o e-mail do CONSULENTE o link que dará acesso à sala              
privativa. Basta clicar, habilitar o microfone e a câmera do dispositivo, preencher seu             
nome e sobrenome e adentrar ao backstage. 
 

● Online; 
● Ao vivo por videoconferência;  
● Via sala privativa online;  
● Duração da sessão de Anamnese: 15-20 minutos 
● Duração da sessão de indicação de Floral e Consultoria: 20-40 minutos. 
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Mesa Quântica Estelar - Realizada pela terapeuta holística habilitada, Emília. 
 
Descrição e Objetivo: A Mesa Quântica Estelar é uma ferramenta que utiliza as             
técnicas de radiestesia, que detecta a “energia radiônica” - que é a transmutação da              
energia através de símbolos - e a “psiônica”, que significa a força do pensamento e               
a intenção positiva para uma modificação salutar de energias. Ou, em termos mais             
simples, é uma terapia holística que propõe a transmutação (mudança benéfica) da            
energia, através de símbolos somados à força do pensamento - sendo ambos            
fatores quânticos de energia, capazes de agir em prol de ambientes, sensações e             
até mesmo projetos. A sessão de Mesa Quântica é realizada ao vivo, online, e a               
terapeuta holística sempre a começará elaborando o seu perfil de atendimento           
através de perguntas de um formulário de anamnese (para entender o que            
realmente precisa e atenção). Trata-se de uma terapia holística muito comentada na            
atualidade em especial pela forma como os CONSULENTES dizem perceber a real            
mudança do clima energético, logo após as sessões. É importante lembrar que a             
busca pela Mesa Quântica Estelar pode ajudar o CONSULENTE com diversas           
frentes, como por exemplo a quebrar algum ciclo vicioso, ajudá-lo a compreender            
porque determinadas áreas de sua vida parecem sempre empacar ou andar com            
menos rapidez que outras, perceber as energias que encontram-se sobre          
determinados ambientes e situações. Contudo, como tudo em nossas vidas, a           
crença e a entrega são fatores de tamanha importância (pois também são energias).             
Na sessão a terapeuta utilizará a sua mesa quântica, e alguns objetos como             
pêndulos que balançam sobre os símbolos da mesa e a ajudam a entender onde de               
fato está o problema , para então externar a análise holística ao CONSULENTE. É              
uma experiência riquíssima. 
 
Pré-sessão: durante o preenchimento do formulário de agendamento online, no site           
do PORTAL, o CONSULENTE responderá a algumas perguntas personalizadas,         
como já mencionado anteriormente, que auxiliarão a terapeuta em seus próprios           
preparos. O CONSULENTE deverá prover toda a sua própria infraestrutura e           
realizar testes de rede e dispositivos, antes de iniciar a sessão. No dia da consulta,               
quinze minutos antes do horário agendado para início, o PORTAL enviará para o             
e-mail do CONSULENTE o link que dará acesso à sala privativa. Basta clicar,             
habilitar o microfone e a câmera do dispositivo, preencher seu nome e sobrenome e              
adentrar ao backstage. 
 

● Online; 
● Ao vivo por videoconferência;  
● Via sala privativa online;  
● Com duração de 20 a 35 minutos. 
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22. SERVIÇOS: NUMEROLOGIA, MAPA ASTRAL E ANÁLISE ENERGÉTICA DE         
NOME 
 
O PORTAL O Tarot da Bru possui em seu catálogo de serviços oferecidos, possui              
alguns sob a categoria de “serviços documentais”, ou seja, que provém através de             
análises astrais, astrológicas e mediúnicas, acerca dos dados fornecidos pelos          
CONSULENTES, no ato do agendamento do serviço que é realizado no site do             
PORTAL, análises de perfil e comportamento, com bases em ciências holísticas           
esotéricas, com o objetivo de incentivar os mesmos à uma imersão de            
autoconhecimento e descobertas para a evolução. 
 
Fica claro aqui que, assim como em nenhum dos outros serviços oferecidos pelo             
PORTAL, os serviços da categoria documental também não possuem palavra de           
ordem ou de julgamento, assim como não constituem um plano de ações a ser              
seguido e não possuem nenhuma relação com qualquer área medicinal. Ao optar            
pelo agendamento de qualquer um destes serviços o CONSULENTE tem ciência de            
que as análises entregues tem bases holísticas e que a interpretação da verdade, é              
feita por ele próprio, não sendo devida nenhuma responsabilidade sobre a           
interpretação errônea ou sobre atitudes expressas pelo CONSULENTE com base          
no(s) material(is) recebido(s). 
 
Dentre os serviços oferecidos pelo PORTAL estão: Numerologia Completa (Pessoal,          
para Negócios e para Residências/Moradas), Mapa Astral Completo e Análise          
energética do nome. Para os serviços de Numerologia e Mapa Astral, o            
CONSULENTE poderá adquirir sessões ao vivo de interpretação de tais análises,           
junto a astróloga ou à numeróloga - estes são serviços à parte, não incluídos nas               
análises, e não são obrigatórios.  
 
Abaixo explicamos cada uma dos serviços de documentos holísticos,         
separadamente e em detalhes, para a melhor compreensão: 
 
Numerologia Completa 
Descrição e Objetivo: A Numerologia é uma pseudociência que recorre à           
simbologia dos números e a operações matemáticas para interpretar os nomes           
próprios, nomes e aspectos de uma empresa, assim como endereços e aspectos            
residências. Há também outras aplicações para numerologia, mas trataremos         
apenas destas três - que compõem o catálogo de serviços do PORTAL. Através de              
análises holísticas, feita por profissional habilitado para tanto, a simbologia do           
“objeto” estudado é apresentada em um documento que apontam características          
pessoais, pontos fortes, pontos de atenção e análise energética inerentes ao           

 
O Tarot da Bru 

Atendimento ao cliente para dúvidas: via e-mail, chat do site e chats das Redes Sociais Oficiais  
de seg à sex, das 10:30h às 17:00h e aos sábados das 10:30h às 14:00h 

www.otarotdabru.com   otarotdabru@outlook.com  
  www.instagram.com/otarotdabru www.facebook.com/otarotdabru 

http://www.otarotdabru.com/
mailto:otarotdabru@outlook.com
http://www.instagram.com/otarotdabru
http://www.facebook.com/otarotdabru


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

significado da equação. Trata-se de uma prática holística muito famosa e           
requisitada, devido à diversos depoimentos de adeptos que atestam seus          
benefícios. Na Numerologia, assim como em nenhum dos demais serviços          
oferecidos pelo PORTAL, não existem objetivos de cura ou relação com a medicina,             
tampouco a intenção de palavra de ordem ou de julgamento, cabendo a            
responsabilidade da interpretação e do uso da análise recebida, exclusivamente ao           
CONSULENTE. Seu principal objetivo é instigar o autoconhecimento. A aquisição é           
feita online pelo site do PORTAL e o envio do documento, em formato PDF, é feito                
via e-mail, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a compra - recomendamos               
sempre verificar o spam e selecionar o email “otarotdabru@outlook.com” como de           
confiança (para receber futuras comunicações diretamente em sua “Caixa de          
Entrada”. Caso seja de interesse do CONSULENTE, junto à análise numerológica           
escolhida, poderá ser adquirido uma sessão de interpretação da análise          
numerológica junto à numeróloga responsável - serviço à parte e não obrigatório. O             
PORTAL O Tarot da Bru oferece os seguintes tipos de análises numerológicas: 
 

● Numerologia Pessoal - que trata aspectos pessoais do CONSULENTE, com          
base na análise de seu nome completo e data de nascimento. 
 

● Numerologia para Negócios - que trata aspetos de empresas, com base na            
análise de seu nome, data de fundação e endereço.  
 

● Numerologia para Residências/Moradas - que trata aspectos do lar do          
CONSULENTE, com base no endereço da morada; 
 

● Sessão ao vivo com a numeróloga para interpretação de análise          
numerológica  

 
Pré-envio: para cada tipo de numerologia são solicitadas ao CONSULENTE          
informações inerentes, que serão preenchidas no ato de agendamento do formulário           
online, no site do PORTAL. Sendo tais informações: 
 

● Para Numerologia Pessoal 
○ Nome completo, Data de nascimento completa e Cidade e         

Estado/Província de nascimento  
 

● Para Numerologia para Negócios  
○ Razão Social completa, Nome Fantasia completo, endereço do        

estabelecimento e CNPJ (caso já exista). 
 

● Para Numerologia para residências 
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○ Endereço completo 
○ Descrição de cômodos existentes e quantidades 
○ Descrição de tipo de residência (se apartamento, se edícula ao fundo,           

se sobrado, etc.) 
 
Mapa Astral Completo  
Descrição e Objetivos: O Mapa Astral ou Mapa Natal é baseado na astrologia, a              
ciência esotérica que estuda a posição correta dos astros e dos signos do zodíaco              
(horóscopo) em relação à Terra, no momento de nascimento de uma determinada            
pessoa. De acordo com a astrologia cabalística, a posição dos astros no momento             
em que nascemos influencia nossa maneira de ser, de sentir e de perceber o mundo               
ao nosso redor. É um dos serviços holísticos, se não o principal, mais famoso da               
categoria. O Mapa Astral do PORTAL O Tarot da Bru é completo, e engloba de               
forma didática e ilustrativa, toda a análise holística feita sobre os dados pessoais             
passados pelo CONSULENTE, via formulário online no ato da aquisição online, esta            
que é realizada através do site do PORTAL. via e-mail, no prazo de até 5 (cinco)                
dias úteis após a compra - recomendamos sempre verificar o spam e selecionar o              
email “otarotdabru@outlook.com” como de confiança (para receber futuras        
comunicações diretamente em sua “Caixa de Entrada”. Para o serviço de Mapa            
Astral Completo, assim como em nenhum dos demais serviços oferecidos pelo           
PORTAL, não existem objetivos de cura ou relação com a medicina, tampouco a             
intenção de palavra de ordem ou de julgamento, cabendo a responsabilidade da            
interpretação e do uso da análise recebida, exclusivamente ao CONSULENTE. Seu           
principal objetivo é instigar o autoconhecimento.O Mapa Astral do O Tarot da Bru é              
feito por profissional capacitado e recebe tratamento de layout que facilita a            
compreensão do CONSULENTE. Pode ser adquirido em conjunto, não sendo          
obrigatório, um quadro decorativo especial (no formato de 45cmx45cm, em MDF de            
1cm de espessura, com impressão de alta qualidade em com bordas infinitas (cuja             
impressão preenche as bordas do quadro agregando um aspecto 3D e dispensando            
emolduramento se do gosto do cliente, não acompanha moldura e já vai com fita 3M               
no verso, para facilitar) criado de forma personalizada pela nossa marca Clube do             
Cigano, sendo a entrega é realizada de forma diferente ao documento da análise de              
Mapa Astral. Caso seja de interesse do CONSULENTE, junto ao Mapa Astral,            
poderá ser adquirido uma sessão de interpretação do Mapa, junto à astróloga            
responsável - serviço à parte e não obrigatório. 
 
Envio do Quadro Decorativo - Mapa Astral (não obrigatória a aquisição) via            
Correios(nacional)/Fedex(internacional)/Transportadora(nacional/internacional, em  
prazo estabelecido pela loja Clube do Cigano, e apresentado no ato da compra do              
CONSULENTE.  
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O Tarot da Bru propõe uma experiência completa aos CONSULENTES. O Mapa            
Astral é composto pelos seguintes tópicos: 
 

● O que é Astrologia? 
○ Explicação elucidativa sobre esta ciência esotérica e método de         

análise aplicado para o desenvolvimento de seu Mapa Astral. 
 

● Infográfico Técnico desenhado (diagrama em imagem) do seu Mapa         
Astral 

○ Maravilhoso! Este representa a gravura do quadro decorativo que você          
poderá adquirir em conjunto com o Mapa Astral, se assim desejar (não            
é obrigatório). 

 
● Tabela da exata posição dos planetas no momento do seu nascimento 

○ Esta tabela mostra, de maneira gráfica e didática, a exata posição dos            
planetas, no momento do seu nascimento. Cada planeta, através da          
análise de seus aspectos de posição, são ligados à característica e           
traços da personalidade do CONSULENTE - tais características e         
traços serão tratados em um tópico específico.  

 
● Tabela de Casas Astrológicas 

○ Esta tabela mostra, de maneira gráfica e didática, a influência dos           
doze signos do zodíaco sobre você no exato momento do seu           
nascimento. Cada signo, através da análise de seus aspectos de          
posição, são ligados à característica e traços da personalidade do          
CONSULENTE - tais características e traços serão tratados em um          
tópico específico. 

 
● Aspectos de Cruzamentos de posições de signos e planetas 

○ Esta gravura (que assemelha-se a uma tabela periódica, estudada em          
química) mostra, de maneira gráfica e didática, o exato cruzamento          
das informações entre as posições zodiacais e posições planetárias,         
no exato momento do seu nascimento; Classificando, ainda, tais         
posições por área comportamental da sua vida (amor, aprendizado,         
profissional, etc. Trata-se de uma ilustração importante que dará ao          
CONSULENTE o poder de compreensão das informações explicativas        
sobre tais estudos, que serão apresentadas em tópicos adiante no          
documento do Mapa Astral. 
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● Tabela de Aspectos de Personalidade  
○ Esta tabela mostra, de maneira gráfica e didática, a base de estudos            

do seu perfil astrológico, mostrando a posição do Astros (Sol e Lua) no             
momento exato do seu nascimento, associando-os à posição dos         
planetas no exato momento do seu nascimento, e ainda relacionando          
a exata posição dos Astros e Planetas à traços da sua           
personalidade/áreas da sua vida. Trata-se de uma ilustração        
importante que dará ao CONSULENTE o poder de compreensão das          
informações explicativas sobre tais estudos, que serão apresentadas        
em tópicos adiante no documento do Mapa Astral. 

 
● Análise de Signo Ascendente 

○ Nesta parte do documento as análises viram informações, oba! A          
começar pela análise do seu signo ascendente - que acompanha a           
descrição desta influência, a lição espiritual e a definição dos traços           
positivos e traços negativos que este ascendente agrega à sua          
personalidade. O Signo Ascendente determina o perfil comportamental        
do CONSULENTE assim como a forma como o mesmo se mostra para            
o mundo (como os outros o vêem). 

 
● Análise de Perfil Solar 

○ Nesta parte do documento é explicado o poder de influência do SOL e             
sua relação com o signo do zodíaco que, no momento exato do seu             
nascimento, estava em evidência e em alinhamento com este astro,          
mostrando a você em qual signo zodiacal o seu Sol prevalece. O Sol             
zodiacal define a essência e as características predominantes do         
CONSULENTE. A análise é completa, apontando o seu Signo Solar,          
assim como toda a explicação sobre esta influência nos traços de           
personalidade e formas de agir e perceber o mundo, do          
CONSULENTE. 

 
● Análise de Perfil Lunar 

○ Nesta parte do documento é explicado o poder de influência da LUA e             
sua relação com o signo do zodíaco que, no momento exato do seu             
nascimento, estava em evidência e alinhamento com este satélite         
natural, mostrando a você em qual signo zodiacal a sua Lua prevalece.            
A Lua zodiacal revela as necessidades, questões afetivas e         
sentimentos íntimos do CONSULENTE. A análise é completa,        
apontando o seu Signo Solar, assim como toda a explicação sobre           
esta influência nos traços de personalidade e formas de agir e           
perceber o mundo, do CONSULENTE. 
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● Análise da influência Planetária sobre Aspectos de Personalidade 

○ Nesta parte do documento é explicado, paulatinamente, a influência da          
“Posição dos 8 Planetas” (que exclui a Terra, claro) em relação às            
“Casas Astrológicas “(signos zodiacais) que estavam em alinhamento        
no momento exato do seu nascimento, sobre os aspectos vitais do           
CONSULENTE. A posição dos planetas revelam energias atuantes em         
questões específicas e o signo em que o planeta está mostra com            
quais questões o CONSULENTE precisa lidar. Juntando planeta e         
“Casa Astrológica” a análise fica ainda mais completa. A análise se dá            
de planeta a planeta, ou seja, prepare-se para pelo menos 8 páginas            
explicativas. A compreensão destas análises permeia os seguintes        
aspectos e áreas das nossas vidas: 
 

■ Mercúrio: pensamento, inteligência e padrão de comunicação 
■ Vênus: forma de amar, amizades e poder de atração 
■ Marte: energia, ação e independência 
■ Júpiter: expansão e progresso 
■ Saturno: limitações do destino e desafios 
■ Urano: liberdade. evolução e mudanças 
■ Netuno: inspiração e conexão espiritual 
■ Plutão: transformação e intensidade 

 
● Análise de Perfil de Quíron 

○ A análise da localização de Quíron no Mapa Astral indica qual área da             
sua vida está ferida e você precisa curar. O segredo de Quíron é             
revelado quando entendemos a maneira de encarar essa dor ao invés           
de rejeitá-la. Esta parte da análise do Mapa Astral é extremamente           
importante pois visa nos direcionar à busca para identificarmos a ferida           
emocional que nos impede de viver. Aspectos trazidos de outras vidas,           
como desafios para esta nossa jornada atual, são apresentados nesta          
que representa a análise da nossa primeira “Casa Astrológica” e que           
relaciona-se ao nosso signo ascendente. É fantástica. 

 
● Mandala Infográfica de Casas Astrológicas 

○ Nesta etapa do documento é mostrado de forma didática e ilustrativa a            
influência dos signos zodiacais, conforme suas exatas posições no ato          
do nascimento do CONSULENTE. Em uma análise de fácil         
compreensão, a “Posição dos Planetas” está para “Ator” (em         
referência aos papéis que interpretamos/vivemos em nossas vidas,        
nas mais diversas áreas e formas de atuação) e as “Casas           
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Astrológicas” estão para “Roteiro” (no sentido de apontar as cenas que           
o ator contracena, mostrando as regras, artimanhas e desafios para          
ajudar o ator em tais atuações).  

 
 

● Análise de Casas Astrológicas 
○ Nesta parte do documento é explicado a posição dos signos em cada 

uma das doze Casas Astrológicas, explicando qual signo rege cada 
Casa Astrológica de sua vida. Ou seja, nesta etapa da análise de 
Mapa Astral é explicada a combinação exata dos signos que regem as 
respectivas “Casas Zodiacais” do CONSULENTE, com base na 
posição dos signos no momento exato de seu nascimento. As Casas 
Astrológicas abordam os seguintes aspectos da personalidade e vida 
do CONSULENTE: 
 

 
■ Casa I: “Eu” Desafios de ser quem se é - sua personalidade 
■ Casa II: dinheiro, bens materiais e valores 
■ Casa III: comunicação e relação com pessoas próximas 

(família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho) 
■ Casa IV: o seu lar (casa/morada) 
■ Casa V: lazer 
■ Casa VI: sua saúde 
■ Casa VII: relacionamento e parcerias 
■ Casa VIII: sexualidade 
■ Casa IX: filosofia de vida 
■ Casa X: status social 
■ Casa XI: amizades 
■ Casa XII: inconsciente 

  
Pré-envio: para a aquisição do Mapa Astral é necessário que o CONSULENTE 
preencha o formulário online, no ato do agendamento via site do PORTAL com as 
seguintes informações: nome completo, data de nascimento, horário exato de de 
nascimento (hora e minutos), cidade, Estado/Província e País de nascimento. 
 
23. PREPARO E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DA         
SESSÃO OU RECEBIMENTO DE DOCUMENTO HOLÍSTICO 
 
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         
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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            
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. 
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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           
como para ser usado como ferramenta comprobatória para todos os fins de            
cumprimento e aplicação da lei. 
 
24. SOBRE O DOCUMENTO JURÍDICO: CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
 
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 de Cancelamento           
e Reembolso” disponível publicamente para acesso e download página do          
site: www.otarotdabru.com/cancelamentos; 
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g) O PORTAL se compromete em averiguar a verdade de toda e qualquer            
denúncia contra PARCEIROS ou CONSULENTES de forma imparcial e justa,          
sempre; 

 
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; 

 
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; 
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c) O PORTAL compromete-se em prover ao CONSULENTE um material         
didático e elucidativo que o permita conhecer a metodologia do serviço           
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 demonstra pessoalidade, proximidade          
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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. 

 
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 apresentarão os seus         
serviços como alternativa substitutiva aos tratamentos clínicos existentes.        
TODOS os serviços oferecidos pelo PORTAL tem natureza exclusivamente         
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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; 
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● Falta de gentileza de todos os tipos; 
● Violência de todos os tipos; 
● Vitimismo de todos os tipos; 
● Egocentrismo de todos os tipos; 
● E principalmente: falta de amor próprio. 

 
25. DO COMPORTAMENTO E CONDUTA ÉTICA EXIGIDAS DO CONSULENTE         
SOBRE OS SEUS ATOS JUNTO AO  PORTAL E  AOS 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/regras 

 
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/termo 

 
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; 
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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; 
 

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 linl           
exclusivo dedicado pelo portal: www.otarotdabru.com/reembolso; 
 

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         
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(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            
Seguidores do PORTAL por suas crenças Holísticas/Esotéricas/Mediúnicas       
praticadas pelos mesmos.  

 
26. DA DENÚNCIA ÀS AUTORIDADES, DAS PENALIDADES JUDICIAIS E DA          
APLICAÇÃO DE MULTA INDENIZATÓRIA 
 
Caso qualquer uma das exigências citadas neste presente documento sejam          
desrespeitadas pela parte responsável competente, e tais atos sejam comprovados          
pelo PORTAL, estará a parte sujeita 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, se com culpa          

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

pelo CONSULENTE; 
● Pagamento de multa de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais            

brasileiros) ao PORTAL por desrespeito ao presente documento jurídico         
celebrado justamente entre as partes e com condições aceitas por todos os            
envolvido - 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, pelo PORTAL; 

● Pagamento de indenização requerida judicialmente pelo PORTAL ao        
CONSULENTE no valor de R$5.000,00 (cinco mil Reais brasileiros), que          
deverão ser pagos à vista, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após              
a comprovação do ocorrido por vias legais. 

 
CONSULENTE 
 

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

● Denúncia às autoridades e Reclamação judicial feitas pelo PORTAL ou pelo           
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. 

 
27. CONSIDERAÇÕES FINAIS DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
 
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             
do site do PORTAL, ato este legalmente arquivado pelo PORTAL para devidos            
usos, por 10 (dez anos), a contar da data do aceite. 
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--FINAL DA REDAÇÃO DO DOCUMENTO-- 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
--FINAL DO DOCUMENTO-- 
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