
 
PROCURAÇÃO 

 
 
Pelo presente instrumento particular de mandato, BRUNO SALES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 28.493.804-X, SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 220.067.248-94, residente e domiciliado na Rua Juréia, nº 372, apartamento 
101, Chácara Inglesa, São Paulo, SP, CEP 04140-110 (doravante denominado 
“OUTORGANTE”), nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. HENRY MAKSOUD 
NETO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G nº 25.524.000-4-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 253.153.618/37 (doravante denominado 
“OUTORGADO”), outorgando-lhe amplos poderes para agindo, individualmente, praticar os 
seguintes atos e operações: (a) representar o OUTORGANTE na qualidade de sócio da 
sociedade limitada, PORTILLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 
sociedade limitada, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à 
Alameda Ribeirão Preto, nº. 401, Bela Vista, CEP 01331-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
11.854.975/0001-01, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.224.129.821 (doravante denominada 
SOCIEDADE); (b) comparecer a qualquer Assembléia ou Reunião dos Sócios da 
SOCIEDADE, e votar na proporção das quotas de propriedade do OUTORGANTE, qualquer 
matéria submetida à apreciação dos sócios, inclusive, sem limitação, aprovação de 
Demonstrações Financeiras e indicação ou eleição de administradores; (c) representar o 
OUTORGANTE com relação a qualquer modificação do Contrato Social da SOCIEDADE, 
inclusive, mas sem limitação, com relação a aumentos e reduções de capital, cessões e 
transferências de quotas e a transformação da SOCIEDADE em outros tipos societários, 
assinando os respectivos instrumentos; (d) subscrever qualquer número de quotas do capital 
da SOCIEDADE e pagar por essas quotas; (e) ceder e transferir qualquer número de quotas 
da SOCIEDADE de propriedade do OUTORGANTE a terceiros, assinando os respectivos 
contratos e alterações contratuais pertinentes; (f) assinar todos e quaisquer documentos 
societários da SOCIEDADE; (g) assinar, em nome da SOCIEDADE, contratos de qualquer 
natureza; (h) representar o OUTORGANTE perante o Registro Civil de Pessoas Jurídicas e 
Juntas Comerciais de qualquer Estado do Brasil; (i) representar o OUTORGANTE perante 
quaisquer outras repartições ou órgãos públicos federais, estaduais ou municipais; e (j) em 
geral, representar os interesses do OUTORGANTE, praticando todos os atos que considerar 
aconselháveis para as finalidades aqui contidas, exceto contrair empréstimos e prestar 
garantias pessoais ou reais, desde já aprovando o OUTORGANTE tudo aquilo que o 
OUTORGADO possa fazer ou ordenar que seja feito em conexão com o acima exposto. A 
presente procuração tem prazo indeterminado de validade, sendo permitido o seu 
substabelecimento. 
 
 
                São Paulo, 09 de janeiro de 2014. 
 
 
 
    BRUNO SALES DA SILVA 
 


