PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE
PETRÓLEO IPIRANGA S.A. PELA ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas:
a.

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S.A., sociedade por ações, com sede
na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº
92.689.256/0001-76 (“DPPI”), neste ato representada em conformidade com seu estatuto
social, na qualidade de sociedade cujas ações serão incorporadas; e

b.

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Luiz
Antonio, 1.343, 9º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 33.256.439/0001-39 (“ULTRAPAR”),
neste ato representada em conformidade com seu estatuto social, na qualidade de sociedade
incorporadora;

têm entre si certo e ajustado celebrar o presente Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. pela Ultrapar
Participações S.A. (“Protocolo e Justificação”), de acordo com os artigos 224 e 225 da Lei
nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
CONSIDERANDO QUE, em 18 de março de 2007, ULTRAPAR, Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) e
Braskem S.A. (“Braskem”) celebraram um acordo de investimentos para a aquisição da totalidade das ações
de emissão da Companhia Brasileira Petróleo Ipiranga (“CBPI”), Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (“RPI”)
e DPPI detidas pelos acionistas controladores da RPI e DPPI (“Acordo de Investimentos”);
CONSIDERANDO QUE, nos termos do Acordo de Investimentos e conforme fato relevante publicado em 19 de
março de 2007, a operação de aquisição do grupo Ipiranga envolve diversas etapas, incluindo, dentre outras,
(a) a aquisição das ações de emissão da RPI, DPPI e CBPI pela ULTRAPAR, (b) a realização de ofertas
públicas de aquisição de ações da RPI, DPPI, CBPI e (c) a incorporação de ações da RPI, DPPI e CBPI pela
ULTRAPAR;
CONSIDERANDO QUE, com a conclusão da etapa (a) acima, a RPI, DPPI e CBPI passaram a ser controladas
direta ou indiretamente pela ULTRAPAR, a teor do artigo 116 da Lei das S.A.;
CONSIDERANDO QUE, além da etapa (a), a etapa (b) acima também já foi concluída e que as administrações da
ULTRAPAR e da DPPI pretendem, por meio deste Protocolo e Justificação, estabelecer os termos e as
condições propostas para a etapa (c), ou seja, a incorporação de ações da DPPI pela ULTRAPAR
(“Incorporação de Ações”);
CONSIDERANDO QUE as empresas Ipiranga (CBPI, RPI e DPPI) possuem estrutura societária complexa, na
medida em que se compõem de diversas sociedades que atuam no mesmo setor, uma participando das outras;
CONSIDERANDO QUE as empresas Ipiranga possuem uma base e estrutura acionária assimétricas, na medida
em que há três universos de acionistas minoritários diferentes, em cada uma das sociedades e ainda que as
companhias possuem ações preferenciais emitidas com características não uniformes;
CONSIDERANDO QUE essa estrutura societária compromete a eficiência operacional, administrativa e societária
dessas companhias;
CONSIDERANDO QUE a incorporação de ações das empresas Ipiranga na ULTRAPAR, entre outros benefícios,
visa a resolver essas questões, em prol e no interesse de todas as companhias, na medida em que simplificará

a estrutura societária das empresas Ipiranga, conferindo-lhes maior envergadura e liberdade operacional,
assegurando o seu fortalecimento;
CONSIDERANDO QUE a incorporação de ações das empresas Ipiranga na ULTRAPAR, além dos evidentes
benefícios para as empresas Ipiranga, proporcionará benefícios adicionais aos acionistas das empresas
Ipiranga, em razão da participação em uma companhia aberta que unificará a base de acionistas de todas as
quatro companhias, o que deverá assegurar maior liquidez das ações de todos os acionistas, na medida em que
alargará a base acionária, que passará a ser composta pelos acionistas de ULTRAPAR, RPI, CBPI e DPPI e
com ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo e Nova Iorque;
CONSIDERANDO QUE, adicionalmente ao aumento de liquidez, a incorporação de ações das empresas Ipiranga
na ULTRAPAR proporcionará aos acionistas das empresas Ipiranga a participação na ULTRAPAR, que é
uma sociedade com reconhecida estrutura de boa governança corporativa e com os interesses de todos os seus
acionistas alinhados, de que é exemplo o direito de venda conjunta (tag-along) que é atribuído às ações
preferenciais da ULTRAPAR;
CONSIDERANDO QUE a ULTRAPAR, na qualidade de acionista controladora das empresas Ipiranga, tem
interesse em promover o fortalecimento dessas empresas e de adotar medidas que assegurem a sua maior
eficiência;
CONSIDERANDO QUE as administrações da ULTRAPAR e da DPPI consideram que a Incorporação de Ações é
passo essencial para que se atinjam estes objetivos;
RESOLVEM os administradores da ULTRAPAR e DPPI, em conformidade com os artigos 224, 225, 252 e 264
da Lei das S.A., firmar o presente Protocolo e Justificação de acordo com os seguintes termos e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA
NÚMERO, ESPÉCIE E CLASSE DE AÇÕES A SEREM ATRIBUÍDAS
1.1.
Número, Espécie e Classe de Ações a Serem Atribuídas. Em decorrência da Incorporação de Ações
da DPPI, será atribuída 0,64048 ação preferencial de emissão da ULTRAPAR para cada 1 (uma) ação,
preferencial ou ordinária, de emissão da DPPI.
1.2. Critérios Utilizados para Determinar a Relação de Substituição. A relação de substituição estabelecida
foi determinada com base no critério de perspectiva de rentabilidade futura da ULTRAPAR e DPPI, em
consonância com as avaliações constantes do Anexo II e Anexo III.
1.3. Frações de Ações. As frações de ações resultantes da substituição da posição de cada acionista da
DPPI serão alienadas em leilão a ser realizado na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, sendo os
valores resultantes da alienação disponibilizados em nome dos respectivos acionistas após a liquidação
financeira final das ações alienadas no leilão.
CLÁUSULA SEGUNDA
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA ULTRAPAR E DPPI
2.1. Avaliação Contábil. As ações de emissão da DPPI foram avaliadas com base no seu valor contábil,
conforme balanço de 30 de setembro de 2007, auditado pela KPMG Auditores Independentes (“KPMG”). Foi
escolhida, para tal avaliação, a empresa especializada KPMG Auditores Independentes, sociedade com sede
na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 33, 14º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 57.755.217/0001-29 e no Conselho
Regional de Contabilidade sob nº 2SP014428/O-6, representada pelo seu sócio Pedro Augusto de Melo. A
escolha e a contratação da KPMG deverá ser ratificada pelos acionistas da ULTRAPAR e da DPPI. A database da avaliação foi 30 de setembro de 2007, conforme o laudo constante do Anexo I (“Laudo Contábil”), no

valor de R$ 909.971.402,47 (novecentos e nove milhões, novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois
reais e quarenta e sete centavos) para o total das ações da DPPI.
2.2. Avaliação com Base na Perspectiva de Rentabilidade Futura. O Deutsche Bank Securities Inc.
(“Deutsche Bank”), sociedade com sede em 60, Wall Street, Nova York, NY, Estados Unidos da América, foi
contratado pela ULTRAPAR para avaliar a ULTRAPAR e a DPPI com base em suas perspectivas de
rentabilidade futura, tendo para tanto produzido a análise econômico-financeira constante do Anexo II
(“Avaliação Econômico-Financeira (Deutsche Bank)”) para fins da Incorporação de Ações, de forma a
respaldar a determinação da relação de substituição prevista na Cláusula 1.1. Da mesma forma, o Banco de
Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), sociedade com sede na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 3064, 13º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi contratado pela DPPI para elaborar a
avaliação constante do Anexo III, baseada nas perspectivas de rentabilidade futura da ULTRAPAR e DPPI
(“Avaliação Econômico-Financeira (Credit Suisse)”). As avaliações do Deutsche Bank e do Credit Suisse têm
como data-base o dia 31 de dezembro de 2006 e 30 de setembro de 2007, respectivamente.
2.3. Avaliação do Patrimônio Líquido a Preços de Mercado. Para fins de atendimento ao estabelecido no
artigo 264 da Lei das S.A., foi escolhida a empresa especializada Apsis Consultoria Empresarial S/C Ltda.,
sociedade com sede na Rua São José, 90, Grupo 1802, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 27.281.922/0001-70, representada pela sua sócia-diretora
Ana Cristina França Souza, para preparar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da ULTRAPAR e da
DPPI a preços de mercado. As avaliações da ULTRAPAR e da DPPI foram realizadas segundo os mesmos
critérios e na data-base de 30 de setembro de 2007, conforme o laudo constante do Anexo IV (“Laudo do
Patrimônio Líquido a Preços de Mercado”), tendo resultado, exclusivamente para fins do caput do artigo 264
da Lei das S.A.¸ na relação de substituição de 0,644359 ações de emissão da ULTRAPAR para cada ação de
emissão da DPPI.
2.4. Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores. A partir de 30 de setembro de 2007, que é a database da Incorporação de Ações, as variações patrimoniais da DPPI, ocorridas até a data em que a
Incorporação de Ações da DPPI for efetivada, serão contabilizadas na ULTRAPAR em decorrência de
equivalência patrimonial.
CLÁUSULA TERCEIRA
AÇÕES DE UMA SOCIEDADE DETIDAS POR OUTRA E AÇÕES EM TESOURARIA
3.1. Tratamento das Ações de uma Sociedade Detidas por Outra. Não há ações de emissão da ULTRAPAR
que sejam detidas pela DPPI. As ações de emissão da DPPI que sejam detidas pela ULTRAPAR continuarão
a ser detidas pela ULTRAPAR. A eventual participação recíproca, por conta da titularidade de ações de
emissão da ULTRAPAR pela DPPI em decorrência da reorganização societária, se houver, será eliminada no
prazo legal, na forma do art. 244, parágrafo 5º da Lei das S.A.
3.2.

Tratamento das Ações em Tesouraria. Não há ações de emissão da DPPI em tesouraria.
CLÁUSULA QUARTA
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA ULTRAPAR

4.1. Aumento do Capital Social Subscrito da ULTRAPAR. A Incorporação de Ações resultará em aumento
do capital social da ULTRAPAR, mediante a transferência de todas as ações dos acionistas da DPPI ao capital
social da ULTRAPAR. O capital social subscrito da ULTRAPAR, no valor de R$ 946.034.662,97
(novecentos e quarenta e seis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e sete
centavos), sofrerá aumento no valor de R$ 595.815.096,79 (quinhentos e noventa e cinco milhões, oitocentos
e quinze mil e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), com base em avaliação econômica e nos termos
do artigo 226 e §1º do artigo 252 da Lei das S.A.. Serão emitidas 11.863.286 (onze milhões, oitocentas e
sessenta e três mil, duzentas e oitenta e seis) novas ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, da
ULTRAPAR. Essas ações serão integralizadas com as ações de emissão da DPPI (exceto aquelas detidas pela

ULTRAPAR) e atribuídas aos acionistas da DPPI (exceto a ULTRAPAR) de acordo com a relação de
substituição mencionada na Cláusula 1.1.
4.2. Subsidiária Integral. Por força da Incorporação de Ações, a DPPI passará a ser subsidiária integral da
ULTRAPAR. Os acionistas da DPPI tornar-se-ão acionistas da ULTRAPAR, com base na relação de
substituição estabelecida neste Protocolo e Justificação e na proporção de suas participações societárias.
CLÁUSULA QUINTA
PROJETO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DA ULTRAPAR E DPPI
5.1. Alterações Estatutárias da ULTRAPAR. Em decorrência da Incorporação de Ações, o estatuto social
da ULTRAPAR deverá ser alterado de forma a refletir o aumento de seu capital social e do número de ações
em que se divide. Dessa forma, será submetida aos acionistas da ULTRAPAR a seguinte proposta de
alteração do caput do artigo 5º do estatuto social, bem como a seguinte proposta de alteração do parágrafo 1º
do referido artigo:
“Art. 5º O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 1.541.849.759,76 (um bilhão, quinhentos
e quarenta e um milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e
setenta e seis centavos), dividido em 93.188.695 (noventa e três milhões, cento e oitenta e oito mil,
seiscentas e noventa e cinco) ações sem valor nominal, todas nominativas, sendo 49.429.897
(quarenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, oitocentas e noventa e sete) ações
ordinárias e 43.758.798 (quarenta e três milhões, setecentas e cinqüenta e oito mil, setecentas e
noventa e oito) ações preferenciais escriturais.”
§1º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até que este atinja R$ 4.500.000.000,00
(quatro bilhões e quinhentos milhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias ou
preferenciais, sem guardar a proporção existente, observado o limite de 2/3 (dois terços) de ações
preferenciais, do total de ações emitidas.”
Observa-se que tendo em vista projeto de incorporação de ações da RPI e CBPI com previsão de ocorrência
simultânea à presente Incorporação de Ações, e o resultado final das ofertas públicas de aquisição de ações da
RPI, DPPI, CBPI, o valor do aumento do capital decorrente da Incorporação de Ações e o capital social,
subscrito e integralizado, da ULTRAPAR poderão sofrer alterações resultando em capital social diverso do
acima exposto.
5.2. Alterações Estatutárias da DPPI. Em decorrência da Incorporação de Ações, o estatuto social da DPPI
deverá ser alterado de forma a refletir sua transformação em subsidiária integral da ULTRAPAR. Dessa
forma, será submetida aos acionistas da DPPI a seguinte proposta de alteração do artigo 1º do estatuto social:
“Art. 1º A Companhia, que denominar-se-á DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO
IPIRANGA S.A., é uma sociedade por ações, subsidiária integral da Ultrapar Participações S.A., e
reger-se-á pela legislação relativa às sociedades anônimas, legislação aplicável e pelo presente
Estatuto.”
CLÁUSULA SEXTA
MOTIVOS DA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
6.1.
Motivos da Incorporação de Ações. As administrações da ULTRAPAR e da DPPI decidiram realizar
a Incorporação de Ações, por entenderem que esta operação atende ao melhor interesse das companhias
envolvidas, como visto nos consideranda acima, especialmente em razão da:
(a) simplificação da complexa estrutura societária do Grupo Ipiranga;

(b) fortalecimento das companhias do Grupo Ipiranga, mediante a eliminação da complexa estrutura de
capital e societária e traz maior eficiência operacional e administrativa, bem como maior capacidade
para realização de investimentos, para as companhias que integravam o Grupo Ipiranga;
(c) especialização e o desenvolvimento dos negócios que compõem o Grupo Ipiranga;
(d) alinhamento dos interesses de todos os acionistas das companhias;
(e) possível aumento da liquidez das ações de todas as companhias, na medida em que haverá o
alargamento da base de acionistas pela concentração de todos os acionistas das companhias em uma
única companhia, com ações negociadas em bolsas de valores no Brasil e em Nova Iorque, através
de ADRs; e
(f) extensão dos reconhecidos padrões de governança corporativa da ULTRAPAR para todos os
acionistas da DPPI, notadamente no tocante ao direito de tag-along para as ações preferenciais.
CLÁUSULA SÉTIMA
ESPÉCIE DE AÇÕES A SEREM ENTREGUES AOS ACIONISTAS DA DPPI
7.1. Ações a Serem Entregues aos Acionistas da DPPI. Os acionistas titulares de ações preferenciais e
ordinárias da DPPI receberão, em substituição de suas ações, ações preferenciais da ULTRAPAR, conforme
Cláusula 1 acima, o que se justifica como forma de permitir aos acionistas não controladores da DPPI
participarem na espécie de ações da Ultrapar onde se concentra a liquidez e cuja negociação é admitida no
Brasil e no exterior.
CLÁUSULA OITAVA
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA ULTRAPAR APÓS A INCORPORAÇÃO DE AÇÕES
8.1.
Capital Social Subscrito da ULTRAPAR após a Incorporação de Ações. O capital social subscrito da
ULTRAPAR terá o valor de R$ 1.541.849.759,76 (um bilhão, quinhentos e quarenta e um milhões, oitocentos
e quarenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e nove reais e setenta e seis centavos) e passará a ser
representado por 49.429.897 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e vinte e nove mil, oitocentas e noventa e
sete) ações ordinárias e 43.758.798 (quarenta e três milhões, setecentas e cinqüenta e oito mil, setecentas e
noventa e oito) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, observando-se o exposto na cláusula
5.1 acima.
CLÁUSULA NONA
DIREITO DE RETIRADA E VALOR DO REEMBOLSO DAS AÇÕES
9.1. Direito de Retirada dos Acionistas da ULTRAPAR e DPPI. Conforme adiante especificado, e
consoante o disposto no artigo 252, §1º e §2º da Lei das S.A., será garantido o direito de retirada aos
acionistas da ULTRAPAR e da DPPI que não concordarem com os termos da Incorporação de Ações, seja
através da dissenção, abstenção na deliberação ou mediante o não comparecimento à Assembléia Geral
Extraordinária pertinente, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da respectiva Assembléia Geral Extraordinária
que aprovar a Incorporação de Ações. O pagamento do respectivo reembolso dependerá da efetivação da
operação, conforme previsto no artigo 230 da Lei das S.A., e será feito pela sociedade aplicável até o 3º
(terceiro) dia útil posterior à data de efetivação da respectiva operação. O reembolso do valor das ações
somente será assegurado aos acionistas que comprovem a titularidade de ações que atenda à exigência do art.
137, parágrafo 1º da Lei das S.A.
9.2. Valor de Reembolso dos Acionistas da ULTRAPAR e DPPI. Os acionistas dissidentes da ULTRAPAR
terão direito ao reembolso de suas ações, ao valor de R$ 23,86 (vinte e três reais e oitenta e seis centavos) por

ação, conforme último balanço aprovado, ou seja, de 31 de dezembro de 2006. Os acionistas dissidentes que
detiverem ações da DPPI terão direito ao reembolso de suas ações, ao valor de R$ 25,13 (vinte e cinco reais e
treze centavos) por ação, conforme último balanço aprovado, ou seja, de 31 de dezembro de 2006.
9.2.1. Por se tratar de Incorporação Ações de sociedades controladora e controlada, o que enseja a
aplicação do artigo 264 da Lei das S.A., foi apurado, com base no Laudo do Patrimônio Líquido a Preços de
Mercado e nos termos do artigo 264, §3º da Lei das S.A., que os acionistas da DPPI poderão optar pelo
reembolso de suas ações com base no valor de patrimônio líquido a preços de mercado da DPPI, que é de R$
33,55 (trinta e três reais e cinqüenta e cinco centavos) por ação, conforme Laudo do Patrimônio Líquido a
Preços de Mercado.
9.2.2. Os acionistas dissidentes poderão, no ato do recesso, requerer o levantamento de balanço
especial da companhia, nos termos do disposto no §2º do artigo 45 da Lei das S.A. Nesse caso, após o
decurso do prazo estabelecido para que a Incorporação de Ações seja reconsiderada, nos termos do §3º do
artigo 137 da Lei das S.A., o acionista receberá 80% do valor de reembolso, sendo o saldo, se houver, pago
dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da deliberação da Assembléia Geral
Extraordinária.
CLÁUSULA DÉCIMA
APROVAÇÃO PELAS ASSEMBLÉIAS GERAIS DE ACIONISTAS DA ULTRAPAR E DPPI
10.1.
Assembléias Gerais dos Acionistas. Para a implementação da Incorporação de Ações, serão
realizadas Assembléias Gerais Extraordinárias dos acionistas da ULTRAPAR e da DPPI, nas quais os
respectivos acionistas deverão deliberar sobre as matérias necessárias à Incorporação de Ações.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1.
Ausência de Sucessão. Com a efetivação da Incorporação de Ações, a ULTRAPAR não absorverá os
bens, direitos, haveres, obrigações e responsabilidades da DPPI, que manterá íntegra sua personalidade
jurídica, não havendo sucessão.
11.2.
Documentos à Disposição dos Acionistas. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e
Justificação estão à disposição dos acionistas da ULTRAPAR e da DPPI, a partir desta data, e poderão ser
consultados nos seguintes endereços: (a) acionistas da DPPI, na Avenida Dolores Alcaraz Caldas, 90, Cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul e (b) acionistas da ULTRAPAR, na Avenida Brigadeiro Luiz
Antonio, 1.343, 8º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
11.3.
Comunicação da Incorporação das Ações às Autoridades. A operação de aquisição do Grupo
Ipiranga, inclusive a previsão da etapa da Incorporação de Ações, foi comunicada ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômico – CADE. Quaisquer outras comunicações devidas com relação à
Incorporação de Ações serão submetidas às autoridades governamentais competentes, nos termos da
legislação aplicável.
11.4.
Registro na SEC. A Incorporação de Ações, e a conseqüente emissão de novas ações pela
ULTRAPAR, está condicionada à concessão do registro aplicável na Securities and Exchange Commission.
11.5.
Participação nos Lucros do Exercício de 2007. As ações a serem emitidas pela ULTRAPAR em
decorrência da Incorporação de Ações terão direito integral a todos os dividendos e juros sobre o capital
próprio que vierem a ser declarados pela ULTRAPAR a partir da data de emissão de tais ações.
11.6.
Reavaliação. Tanto a ULTRAPAR, como a DPPI, reservam-se o direito de reavaliar o projeto de
Incorporação de Ações, na hipótese de o pagamento do reembolso de ações, decorrente de pedidos de retirada
formulados pelos acionistas que houverem tempestivamente manifestado sua dissidência, por em risco a

respectiva estabilidade financeira, nos termos do §3º do artigo 137 da Lei das S.A.
11.7.
Sobrevivência de Cláusulas Válidas. Caso alguma cláusula, disposição, termo ou condição deste
Protocolo e Justificação venha ser considerada inválida, as demais cláusulas, disposições, termos e condições
não afetados por essa invalidação não serão afetadas.
11.8. Foro. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir todas as questões
oriundas do presente Protocolo e Justificação, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, assinam este Protocolo e Justificação em 02 (duas) vias de igual
teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.
São Paulo, 09 de novembro de 2007

[Página de assinatura 1-1 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. pela Ultrapar Participações S.A.]
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