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NOTA DE IMPRENSANOTA DE IMPRENSANOTA DE IMPRENSANOTA DE IMPRENSA    28 JUNHO 202128 JUNHO 202128 JUNHO 202128 JUNHO 2021    

  

Assunto: Assunto: Assunto: Assunto: Leitura acórdão processo Leitura acórdão processo Leitura acórdão processo Leitura acórdão processo ––––    Homicídio atorHomicídio atorHomicídio atorHomicídio ator    Bruno CandéBruno CandéBruno CandéBruno Candé    

    

No dia de hoje, pelas 11.00 hrs, teve lugar no Palácio de Justiça de Loures, desta 

Comarca de Lisboa Norte, a leitura do acórdão proferido no processo 641/20.0RHLRS 

relativo ao homicídio do ator Bruno Candé. 

 

Foi, em suma, o seguinte o teor da decisão proferida: 

9 Ficaram demonstrados os factos constantes da acusação, tendo o arguido sido 

condenado pela prática de um crime de homicídio qualificado, agravado pelo uso de 

arma, previsto e punido nos arts 131 e 132 do Código Penal, tendo o Tribunal 

entendido que se verificavam as circunstâncias qualificativas previstas nas alíneas e) 9 

motivo fútil; f) 9 ódio racial; j) 9 frieza de ânimo, reflexão sobre os meios e persistência 

na decisão de matar por mais de 24 horas, na pena de 22 anos de prisão. 
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9 O Tribunal julgou não verificadas as qualificativas previstas nas alíneas h) 9 

meio particularmente perigoso; e i) meio insidioso. 

9 O arguido foi ainda condenado pela prática de um crime de detenção de 

arma proibida, previsto e punido pelo art. 86, n. 1, als. c) e d) da Lei 5/2006, de 2392, 

na pena de 2 anos de prisão. 

9 Em cúmulo jurídico, foi o arguido condenado na pena única de 22 anos e 9 

meses de prisão. 

 

Quanto aos pedidos de indemnização cível: 

 9 Foi julgado o pedido de indemnização cível formulado pela assistente Cadi Candé 

Marques, mãe da vítima, improcedente; 

9 Foi julgado parcialmente procedente o pedido de indemnização cível formulado 

pelos filhos da vítima, tendo o arguido sido condenado no pagamento de 

indemnização por danos não patrimoniais, no montante de €80.000,00 a cada um dos 

filhos que assumem a posição processual de demandantes. 
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