
 

 

Prezados representantes, clientes e colaboradores. 

Com os cordiais cumprimentos, desejamos aos clientes, amigos, representantes 

e colaboradores, um bom ano. Os votos que estejam todos renovados para 

2022 com vigor e esperança.  

A Celvirtual comprometeu-se em emitir regularmente boletins oficiais com as 

atualizações do caso Binance, conforme as informações forem sendo liberadas 

pelas autoridades responsáveis, especificamente a Unidade Nacional de 

Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T).  

Conforme já informado anteriormente, ingressámos com um processo 

investigativo na Polícia Judiciária, que continua em plena investigação, no 

entanto ainda não concluído. Inclusive o documento comprobatório do início 

do procedimento perante a autoridade especializada em crimes cibernéticos e 

criminalidade tecnológica, já fora disponibilizado anteriormente. Aproveitamos 

a oportunidade para publicizar o número do processo investigativo 705/21.2 JG 

LSB. 

Informamos, ainda, que a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à 

Criminalidade Tecnológica (UNC3T), tem sede na Polícia Judiciária, na Rua 

Gomes Freire 1169-007 cidade de Lisboa, Telefone: (351) 211 967 000, tem o 

site https://www.policiajudiciaria.pt/unc3t. Também o Inspetor se colocou a 

disposição para receber presencialmente quem estiver em Lisboa e quiser 

marcar com o mesmo. Recebemos a confirmação do Inspetor responsável, que 

mesmo não sendo protocolo padrão, mas em decorrência da morosidade nas 

respostas da Binance, aceita responder mensagens enviadas para ele através 

do e-mail daqueles que ainda estão inseguros em relação as investigações. 

Continuamos confiantes na capacidade profissional e eficiência da Polícia 

Judiciária (PJ) de Portugal, entidade máxima para assuntos relacionados a 

cibercrimes e assemelhados, que já foi implacável ao desvendar e solucionar 

outros inúmeros casos semelhantes.  

Manteremos as informações atualizadas e contamos com a condescendência 

das partes interessadas, reforçando que todos os nossos esforços estão 

concentrados na busca pela rápida resolução do caso, colocando-nos à 

disposição para esclarecimentos e orientações através do suporte da 

Celvirtual: atendimento@ocel.pt, telemóvel/whatsapp (351) 910 201 280, 

https://www.policiajudiciaria.pt/unc3t
mailto:atendimento@ocel.pt


 

 

bem como o endereço eletrônico do departamento jurídico: juridico@ocel.pt  

e também canal no Telegram: https://t.me/joinchat/pwXXe_e9WWo0ZDM0 

 

Com os sinceros cumprimentos, 

 

CELVIRTUAL LDA 

Lisboa, 10 de janeiro de 2022. 
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