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REGULAMENTO – GRUPOS TELEGRAM N2B/MY NUTRI 

 

 

O presente Regulamento (“Regulamento”) visa promover a utilização pelo Usuário 

Final, conforme definições constantes abaixo, dos grupos (“Grupos My Nutri”) no 

aplicativo de mensagens instantâneas Telegram (“Telegram”) pertencentes e 

gerenciados pela N2B NUTRIÇÃO EMPRESARIAL LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 654, conjuntos 1004/1005, 

bairro Santana, CEP 02010-000, no Município de São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 55.070.007/0001-71 (“N2B”). 

 

O presente Regulamento está disponível para acesso pelo Usuário Final, a 

qualquer momento, no endereço https://www.mynutri.com.br/regras-de-convivencia 

e também nas descrições de cada grupo, e deve ser aceito pelo Usuário Final no 

momento de seu cadastro e ingresso em qualquer dos Grupos My Nutri, antes de 

qualquer interação, postagem ou outra forma de manifestação nos grupos. Em caso 

de dúvidas do Usuário Final em relação a quaisquer procedimentos, permissões, 

vedações, condutas aceitáveis e demais regras de convívio, e na eventualidade deste 

Regulamento não prever respostas a tais dúvidas, orientamos sempre a consulta 

prévia a uma das profissionais de nutrição dos Grupos My Nutri vinculadas à N2B 

para esclarecimentos. 

 

1. OBJETO, ACEITE E ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO 

1.1. O objeto destes Regulamento é a utilização dos Grupos My Nutri por um 

usuário final, assim definido como uma pessoa física regularmente inscrita 

no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF), e com plena capacidade jurídica para 

contratar e realizar negócios, nos termos da legislação brasileira (“Usuário 

Final” ou “Usuários Finais”), desde que atendidas as demais condições 

constantes deste Regulamento. 

1.2. Os Grupos My Nutri consistem em grupos temáticos de usuários no Telegram 

para interações e trocas de experiências a respeito de diversos assuntos vinculados 

à nutrição, tais como, mas não se limitando a desafios nutricionais, gestação e 

nutrição, restrições alimentares, estilo de vida e nutrição, entre outros. Os grupos 

são geridos por profissionais da área de nutrição que atuam vinculados à N2B, 

sendo os únicos integrantes aptos a responder quaisquer dúvidas ou 

questionamentos técnicos relacionados aos assuntos de cada grupo, como forma de 

preservar a responsabilidade e a ética profissionais, evitando quaisquer opiniões ou 

comentários não embasados em critérios estritamente científicos. 

1.3. A utilização dos Grupos My Nutri dependerá do prévio aceite do Usuário Final 

a este Regulamento, por meio da rolagem integral do texto e do clique no botão 

“Aceito o Regulamento”, no momento do preenchimento do seu cadastro e ingresso 

em qualquer dos grupos. Ao clicar no botão, o Usuário Final declara ter lido, 

compreendido e aceitado integralmente as condições deste Regulamento, 

manifestando consentimento livre, inequívoco, expresso e informado, passando este 

instrumento a constituir o acordo integral entre as PARTES. Caso o Usuário 

Final não concorde com qualquer condição deste Regulamento, deverá abster-se 

de participar de qualquer um dos Grupos My Nutri. 

1.4. O presente Regulamento poderá ser atualizado a qualquer momento, sem prévio 

aviso, salvo se houver expressa obrigação legal em sentido contrário. As alterações 

que, a critério da N2B, sejam realizadas neste Regulamento serão consideradas 
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aplicáveis a partir da data de veiculação do documento nos Grupos My Nutri, 

sendo responsabilidade do Usuário Final manter-se atualizado quanto ao 

conteúdo mais recente. A N2B informará o Usuário Final por meio de notificação 

nos Grupos My Nutri, orientando, no entanto, ser recomendável que o Usuário 

Final verifique com regularidade a data de atualização deste Regulamento, lendo 

novamente o documento em caso de alteração. A realização de quaisquer interações 

nos Grupos My Nutri pelo Usuário Final após a publicação da versão mais 

atualizada deste Regulamento, implicará o aceite integral do Usuário Final às 

novas condições do Regulamento. 

2. REGRAS DE CONVIVÊNCIA E UTILIZAÇÃO DOS GRUPOS MY 

NUTRI 

2.1. Os Grupos My Nutri funcionam sempre com o chat aberto entre todos os 

Usuários Finais, de maneira a possibilitar interações, trocas de experiências, 

questionamentos técnicos, dúvidas e compartilhamento de 

progressos/resultados, razão pela qual a N2B requer de todos os Usuários 

Finais, acima de tudo, bom senso, respeito mútuo, tolerância, leitura/escuta 

ativa e observância a todas as regras e obrigações do presente Regulamento 

para a adequada convivência nos ambientes de cada grupo. 

2.2. As dúvidas técnicas ou questões técnicas são todas aquelas dúvidas e 

questionamentos referentes à área da nutrição, e deverão sempre ser 

direcionadas de forma exclusiva às profissionais da nutrição vinculadas à 

N2B para segurança de todos os usuários finais integrantes de um grupo. 

Assim, nunca responda, em hipótese alguma, ainda que se sinta apto 

ou possua formação para tanto, a nenhuma dúvida técnica ou questão 

técnica trazida por outro usuário final, sob pena de vir a ser responsável por 

infração ético-disciplinar perante os Conselhos de Nutrição, além de sofrer 

imediata exclusão/remoção dos Grupos My Nutri. 

2.3. Todas as interações e trocas de experiências entre Usuários Finais são bem-

vindas e permitidas nos Grupos My Nutri, desde que sempre dentro da 

pertinência temática de cada um dos grupos, e que o conteúdo esteja 

relacionado à área de nutrição. 

2.4. Como forma de manter a interação e a participação o mais amplas e abertas 

possível, envie mensagens às profissionais de nutrição vinculadas à N2B 

sempre por meio dos Grupos My Nutri. As profissionais que administram os 

grupos estão orientadas a não responder a mensagens privadas enviadas a elas 

de forma direta e, desta forma, o conteúdo da sua questão/dúvida técnica será 

ignorado. 

2.5. Siga boas práticas de comunicação na internet, evitando digitar frases ou 

mensagens inteiras em letras maiúsculas (caixa alta), bem como limitando-se 

a utilizar emojis, stickers, GIFs e demais recursos visuais somente quando 

pertinente e cabível, como forma de não sobrecarregar desnecessariamente o 

conteúdo dos Grupos My Nutri. 

2.6. Certifique-se de marcar o(s) destinatário(s) da sua mensagem por meio do 

recurso “@”, como forma de minimizar as chances de que a mensagem se perca 

em meio ao conteúdo do grupo. Ainda assim, caso sua mensagem demore para 

ser respondida, aguarde pelo menos 24 (vinte e quatro) horas antes de enviar 

uma mensagem idêntica ao mesmo destinatário. 

2.7. Caso os objetivos, temas e conteúdo dos Grupos My Nutri não atendam às 

suas expectativas, abstenha-se de desmotivar os demais usuários finais. Você 
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poderá deixar os grupos e seu retorno será sempre bem-vindo quando quiser 

participar novamente! 

3. OBRIGAÇÕES DA N2B 

3.1. A N2B manterá o link para este Regulamento sempre atualizado nas 

descrições de cada um dos Grupos My Nutri. 

3.2. A N2B avisará, nos Grupos My Nutri, toda vez que este Regulamento sofrer 

alterações. 

3.3. A N2B disponibilizará profissionais da nutrição que participarão de todos os 

Grupos My Nutri, e que serão responsáveis por administrar os grupos, 

moderar o conteúdo postado, bem como por responder, com exclusividade, às 

questões técnicas trazidas pelos Usuários Finais. 

3.4. A N2B se obriga a excluir/remover dos Grupos My Nutri qualquer Usuário 

Final que atente contra este Regulamento, a N2B, as administradoras dos 

grupos ou outros usuários finais. 

3.5. A N2B se obriga, a seu exclusivo critério, a alertar um Usuário Final em caso 

de ocorrência de conduta indevida, antes de sua exclusão/remoção dos Grupos 

My Nutri, quando entender que a conduta é passível de correção e que um 

alerta possa servir como ação coercitiva suficiente. 

3.6. A N2B se obriga, na eventualidade da ocorrência de ofensas, ataques, injúrias, 

calúnias, difamações e/ou demais ilícitos civis ou penais de um Usuário Final 

para com um ou mais usuários finais em quaisquer dos Grupos My Nutri, a 

fornecer provas e dados do ofensor, caso venha a ser interpelada judicialmente 

para tal finalidade, não representando tal conduta desrespeito à privacidade 

do ofensor, e sendo tal medida necessária para que não se configure hipótese 

de obstrução da justiça pela N2B. 

4. OBRIGAÇÕES DO USUÁRIO FINAL 

4.1. O Usuário Final somente poderá interagir, postar mensagens e trocar 

experiências que tenham relação direta e pertinência temática com o grupo no 

qual estiver inscrito. Caso o Usuário Final esteja inscrito em mais de um dos 

Grupos My Nutri, deverá se atentar para discutir, em cada grupo, somente 

sobre o tema lá proposto, sob pena de exclusão/remoção. 

4.2. Ainda que dentro da pertinência temática do grupo no qual estiver inscrito, o 

Usuário Final deverá se abster de postar mensagens com conteúdo daquele 

assunto que não esteja relacionado à área de nutrição. 

4.3. O Usuário Final não deverá dirigir questionamentos técnicos a outros 

usuários finais, nem tampouco responder a questionamentos técnicos 

realizados por outros usuários, estando ciente de que os únicos integrantes dos 

Grupos My Nutri aptos e autorizados a se manifestar sobre questões técnicas 

são as profissionais de nutrição que administram cada grupo. A manifestação 

de um Usuário Final em relação a questões técnicas da área de nutrição 

poderá ocasionar sua responsabilização direta por infração ético-disciplinar 

perante o Conselho Regional de Nutrição de sua jurisdição. 

4.4. O Usuário Final não deverá postar conteúdo inadequado, ofensivo, de mau 

gosto, que atente à moral ou aos bons costumes, que provoque discussões não 

relacionadas com o tema do grupo, que inflame debates sobre qualquer tema 

polêmico, que não possua base científica, que tenha cunho de 

preconceito/discriminação de gênero, opção sexual, cor, etnia, regionalidade, 

nacionalidade, idade, classe social ou qualquer outra forma de discriminação 

direta ou indireta, proposital ou não. 
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4.5. O Usuário Final não deverá postar links que direcionem para qualquer 

website, e-commerce, serviço, perfil de rede social, grupo, fórum ou 

assemelhados sem a prévia e expressa autorização de uma das administradoras 

dos Grupos My Nutri, mediante apresentação de justificativa pertinente 

quanto ao conteúdo do link a ser postado e tendo a N2B e suas profissionais o 

direito de se negar a postar ou a autorizar a postagem do link sem necessidade 

de justificativa, ao seu exclusivo critério. 

4.6. O Usuário Final não deverá utilizar os Grupos My Nutri, em nenhuma 

hipótese, como canal de divulgação pessoal, de serviços, de marketing, de 

vendas ou de quaisquer formas de comercialização de produtos ou serviços 

próprios ou de terceiros, ficando expressamente vedada a divulgação de 

qualquer forma de contato que não seja aquela já disponível em seu próprio 

perfil no aplicativo Telegram. 

5. ACEITE DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

5.1. Ao aceitar o presente Regulamento, o Usuário Final declara ter lido e 

concordado integralmente, de forma livre, consentida, expressa e informada, 

com os termos da Política de Privacidade da Plataforma My Nutri, 

disponível no endereço https://www.mynutri.com.br/regras-de-convivencia 

Caso o Usuário Final não concorde com os termos da Política de 

Privacidade, este deverá se abster de ingressar nos Grupos My Nutri. 

6. ISENÇÕES DE GARANTIAS E DE RESPONSABILIDADE 

6.1. A N2B promove os Grupos My Nutri como forma adicional de interação e 

informação temáticas, não tendo tais grupos caráter de atendimento 

nutricional, nem substituindo o atendimento, a anamnese, a consulta, a 

orientação e/ou o acompanhamento do Usuário Final por um profissional da 

nutrição. 

6.2. O Usuário Final fica, assim, integralmente responsável por conhecer o seu 

estado de saúde antes de adotar quaisquer medidas, sugestões, cardápios, 

dietas, desafios, respostas técnicas, conselhos, experiências, relatos, entre 

outros, apresentados nos Grupos My Nutri pelas profissionais da nutrição ou 

por outros usuários finais, isentando a N2B de toda e qualquer 

responsabilidade pela adoção ou não destas condutas e suas eventuais 

consequências positivas ou negativas. 

6.3. Da mesma forma, é responsabilidade integral do Usuário Final se certificar 

junto aos profissionais de saúde de sua confiança (médicos, nutricionistas, 

odontologistas, fisioterapeutas, educadores físicos, entre outros) se sua saúde é 

compatível com os objetivos e temáticas dos Grupos My Nutri nos quais 

deseja participar, devendo ter plena ciência acerca da existência de quaisquer 

condições clínicas restritivas ou impeditivas, alergias/intolerâncias 

alimentares, deficiências/déficits de vitaminas/minerais, medidas/marcadores 

alterados em exames sanguíneos, entre outros, antes de realizar ou adotar 

qualquer medida ou conduta comentada ou sugerida nos grupos pelos 

profissionais da nutrição ou por outros usuários finais. 

6.3.1. A presente previsão é válida para todos os Grupos My Nutri, mas 

especialmente para o grupo temático dos desafios nutricionais, 

devendo o Usuário Final se abster de realizar os desafios caso tenha 

qualquer desconfiança ou conhecimento de alguma condição de saúde 

impeditivo ou restritivo, ficando isentas a N2B e suas profissionais de 

nutrição de quaisquer consequências adversas resultantes da sua 

participação em um desafio. 
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6.4. O Usuário Final se obriga a ler, estar ciente e de acordo com os Termos de 

Uso e com a Política de Privacidade do Telegram, dando também ciência ao 

fato de que a N2B e o Telegram não possuem qualquer relação comercial, de 

parceria, de sociedade, de aproximação, de joint-venture ou assemelhadas, e 

que quaisquer ocorrências nos grupos advindas de problemas técnicos, 

manutenções, falhas ou situações análogas serão de única e exclusiva 

responsabilidade do Telegram. 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Se qualquer parte deste Regulamento for considerada inválida ou 

inexequível, tal trecho deve ser interpretado de forma consistente com a lei 

aplicável, para refletir, na medida do possível, a intenção original do 

documento, sendo que as demais disposições permanecerão em pleno vigor e 

efeito. 

7.2. Tendo em vista o caráter exclusivamente interativo e informativo dos Grupos 

My Nutri, o presente Regulamento e o acesso aos grupos podem ser 

suspensos e/ou encerrados pela N2B a qualquer momento, ao seu exclusivo 

critério, sem prévio aviso, sem que isso implique qualquer obrigação, promessa 

de recompensa, dever de indenizar ou qualquer outro tipo de ônus à N2B para 

com os Usuários Finais. 

7.3. Quaisquer comunicações referentes aos Grupos My Nutri serão efetuadas 

pela N2B aos Usuários Finais diretamente por meio dos grupos, do contato 

direto com o Usuário Final no Telegram ou das informações de contato 

constantes no seu cadastro realizado no momento da inscrição nos grupos. 

8. LEGISLAÇÃO E FORO DE ELEIÇÃO 

8.1. Este Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis 

da República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis 

com leis de outros Estados ou países, sendo competente o Foro da Comarca de 

São Paulo/SP, no Brasil. O Usuário Final consente, expressamente, com a 

competência desse juízo, renunciando, neste ato, à competência de qualquer 

outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Última atualização: 31/07/2020 


