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DIREITOS HUMANOS, JUSTIÇA E CIDADANIA 

Decreto de 10 de Outubro de 2005  

Dispõe sobre a 1a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências. 

Lei Complementar no 119, de 19 de outubro de 2005  

Acrescenta inciso ao art. 3o da Lei Complementar nº 79, de 07.01.1994, que “cria o 
Fundo Penitenciário Nacional  (Funpen) e dá outras providências”, para incluir a 
manutenção das casas de abrigo. 

Decreto no 5.584, de 18 de Novembro de 2005 

Dispõe sobre o recolhimento ao Arquivo Nacional dos documentos arquivísticos públi-
cos produzidos e recebidos pelos extintos Conselho de Segurança Nacional (CSN), 
Comissão Geral de Investigações (CGI) e Serviço Nacional de Informações (SNI), que 
estejam sob a custódia da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 

Decreto no 5.611, de 12 de Dezembro de 2005 

Autoriza a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República a 
dar cumprimento às recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos, e dá outras providências. 

Decreto no 5.619, de 14 de Dezembro de 2005 

Autoriza a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República a con-
cluir Acordo de Composição Amistosa com vistas ao encerramento dos casos no 12.426 
e no 12.427 em trâmite perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Decreto no 5.620, de 15 de Dezembro de 2005 

Concede indulto condicional, comutação e dá outras providências. 

Lei no 11.232, de 22 de Dezembro de 2005 

Altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil –, para es-
tabelecer a fase de cumprimento das sentenças no processo de conhecimento e revogar 
dispositivos relativos à execução fundada em título judicial, e dá outras providências. 

Decreto no 5.634, de 22 de Dezembro de 2005 

Dá nova redação ao art. 3o do Decreto no 5.244, de 14 de outubro de 2004, que dis-
põe sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Pira-
taria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. 
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Decreto no 5.639, de 26 de Dezembro de 2005 

Promulga a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, assinada em Barbados, 
em 3 de junho de 2002. 

Decreto no 5.640, de 26 de Dezembro de 2005 

Promulga a Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terro-
rismo, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 9 de dezembro de 
1999 e assinada pelo Brasil em 10 de novembro de 2001. 

Decreto no 5.645, de 28 de Dezembro de 2005 

Dá nova redação ao art. 53 do Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de 2004, os pro-
cedimentos a serem observados para implementação do plano de medidas técnicas 
previstos no art. 19 da Lei no 10.098, de 2000, serão regulamentados, em norma 
complementar, pelo Ministério das Comunicações e não mais pela Anatel. Esse plano 
de medidas técnicas têm o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 
subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

Lei no 11.261, de 30 de 12 dezembro de 2005 

Declara Patrona do Feminismo Nacional a escritora Rose Marie Muraro. 

Decreto de 10 de Janeiro de 2006 

Convoca a 1a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Decreto no 5.687, de 31 de Janeiro de 2006 

Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela Assem-
bléia Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 
de dezembro de 2003. 


