
�  

Termo de Responsabilidade Para Produção e Uso de Imagem 
Templo Shin Budista da Terra Pura 

Este termo de responsabilidade regulamenta a produção e uso de imagem (vídeo e/ou 
fotografia) para mídias tradicionais e/ou alternativas feitas no Templo Shin Budista Terra 
Pura - Brasília. Ciente deste termo, o usuário se obriga a aceitar, plenamente e sem reservas, 
todos as condições aqui presentes.  

São permitidos, sem necessidade de autorização prévia, registros comuns de passeio e 
turismo, desde que estes sejam feitos nas áreas consideradas “ao ar livre”. 
É concedido ao visitante a autorização para o uso de câmeras simples e/ou profissionais 
(sem o uso de tripés) para fotografias comuns e rotineiras, de passeios eventuais no 
ambiente externo no Templo. 
Esta permissão abrange apenas as áreas externas e abertas, "ao ar livre", sejam os jardins ou 
área construída liberada para visitação (verifique abaixo para maiores restrições). Os locais 
incluem o pátio central, os arredores do grande sino e do Templo em si e a área comum do 
dojô de artes marciais. Pedimos que se observe o Horário de Funcionamento e Serviços do 
templo, não invada o espaço de atividades que estejam acontecendo, mantenha sempre boa 
conduta e preze pelo silêncio. 
Durante cerimônias religiosas e práticas de meditação, pedimos gentilmente que não sejam 
feitos registros fotográficos em respeito à intimidade dos participantes presentes. 

Não são permitidos registros de:
• Composição de Book (álbuns para modelos, cosplayers, debutantes, noivado, casamento, 

casais, bodas, gestantes, álbuns de família e similares), exceto registros de casamentos que 
são realizados no próprio Templo;

• Comerciais para TV ou outras mídias publicitárias; 

Os seguintes itens necessitam de autorização prévia: 
1) Tripés;
2) Drones;
3) Fotos ou gravações dentro de áreas fechadas (por exemplo, nave, grande sino,  salas 
internas do Templo, espaço dentro da secretaria, salas de reuniões, entre outras)
 4)  Sessões fotográficas profissionais ou sessões de filmagem em qualquer área das 
dependências do Templo. São exemplos que se encaixam nesta categoria:
• Gravações para TV e cinema, como filmes, novelas, minisséries e documentários
• Pequenos vídeos para meios digitais, como redes sociais diversas (transmissões de 
Facebook, Instagram, Snapchat, entre outros)

http://www.templozulai.org.br/horario-de-funcionamento-e-servicos.html


As exigências de autorização prévia são feitas para garantir a manutenção e segurança do 
Templo, além de preservar a instituição, não permitindo que ela seja vinculada a temas 
grotescos, eróticos, polêmicos ou que de qualquer forma não sejam ligados à cultura 
budista. Prezamos também pela privacidade das práticas e celebrações religiosas. 
Àqueles que não cumprirem os termos aqui elencados serão requisitados a apagar/destruir o 
material produzido e convidados a se retirar das imediações do templo. 
Um formulário para requisitar a autorização comum pode ser encontrado no link: https://
goo.gl/forms/uaIWOUlnn9Su3SkH2 

Sobre trabalhos acadêmicos: 
Pedimos que preencha o formulário específico (https://goo.gl/forms/
bmZmCljT1uumzphV2) e marque dia e hora para sua visita, atentando sempre ao horário de 
funcionamento da secretaria (de segunda-feira à sexta-feira de 8:30 às 20:30).
São considerados como itens desta categoria: pesquisas para ensino médio, 
técnico, superior, extensão e de pesquisadores ligados, por exemplo, às áreas de educação, 
saúde, literatura, história, antropologia, psicologia, teologia, filosofia, dentre outros. Estas 
atividades precisam ser agendadas, sendo realizadas mediante autorização. É proibida a 
coleta de imagens para estes fins ou entrevistas sem o recebimento prévio de uma permissão 
(dada por escrito ou via e-mail).

Orientação para equipes de jornalismo:
O interessado deve esclarecer por meio do preenchimento do formulário específico (https://
goo.gl/forms/6vJHtGoT1m4tVqtn1) os motivos da produção das imagens, assim como 
definir em que contexto serão utilizadas. Após este procedimento, o interessado precisa 
aguardar contato informando nossa resposta. Este procedimento  é indicado, 
exclusivamente, para trabalhos jornalísticos sobre budismo, templos, cultura oriental ou 
atualidades sob o ponto de vista do budismo, independente de serem mídia tradicional e/ou 
alternativa.
Será solicitado cópia do material produzido para inclusão no acervo do Templo.

Não serão atendidos profissionais que não agendarem previamente a realização da 
produção e uso de imagem (vídeo e/ou fotografia) ou tiverem sua solicitação recusada. 
Também serão impedidos aqueles que forem autorizados, mas que compareçam sem 
documento de identificação e crachá funcional. Tal impedimento se dará por razões de 
segurança do templo. 


