
DAWOJOBE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.280.465/0001-04 - NIRE Nº 3330027074-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, § 1º, da Lei 6.404/76). 
1. Local, Data e Hora: 20.07.2022, na sede social, na Praia do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro. RJ, 
às 10h. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. 3. Mesa: Wolff Klabin (Presiden-
te) e Bernardo Klabin (Secretário), em conformidade com o disposto no Estatuto Social. 4. Presenças: Totalidade dos 
acionistas com direito a voto. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e cópia das Demonstrações 
Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado em 15.07.2022, edição, impressa e di-
gital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), 
conforme Recibo de Publicação/Hash de Publicação: 9EA5523ED254502BBD44B04048C4DCE0712C1C64, 
834B4E85380B1F07E4CDDE4569CC95BE39B6875E, 1C5A56AA22D890E24106958A1CE1C2D74EC23B35, 
BB477039EDE0EB6034B16087175212CBC0A904BC, E7D6EDC1792C5E4A1CF2037D6C64545942E58835. 
6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos Ocorridos na Assembleia Geral Ordinária: 
a) Leitura, exame, discussão e aprovação, sem reserva, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, considerada sanada a falta de anúncios e a inobservância dos 
prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado no seu parágrafo 4º; b) Deliberada a retenção à conta da 
Reserva de Lucros a Realizar do saldo do resultado do exercício. c) Deliberada a retenção à conta de Reserva Legal, 
no valor de R$ 2.269.746,90 (dois milhões, duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e no-
venta centavos). d) Deliberada a distribuição de dividendos, à conta de lucros acumulados de exercícios anteriores, no 
valor total de R$ 7.469.131,56 (sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, cento e trinta e um reais e cinquenta 
e seis centavos). e) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual quantidade de 
ações. f) Deliberada a eleição da Diretoria, pelo prazo de 01 (um) ano, dos Diretores Daniela Klabin Basílio, brasilei-
ra, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 09182279-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrita no CPF/
MF sob o nº 018.376.287-85, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, 
RJ; Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 09182280-9, expedida pelo IFP/
RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.376.457-95, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, 
Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; José Klabin, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de 
identidade nº 10.302.941-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.464.277-04, com endereço co-
mercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ; e Bernardo Klabin, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de identidade nº 10.306.736-9, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o 
nº 051.864.937-75, com endereço comercial na Praia do Flamengo 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ. g) Os 
honorários da Diretoria foram fixados em R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais) mensais, para cada um de seus 
Diretores. 8. Fatos ocorridos na Assembleia Geral Extraordinária: a) Foi aprovada a Alteração do Capítulo da Ad-
ministração da Sociedade, dos artigos 5º ao 10º, que passam a ter a seguinte redação: “Capítulo III - Da Administra-
ção: Art. 5º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até quatro Diretores, acionistas ou não, 
residentes no País. Art. 6º - Os Diretores serão eleitos em Assembléia Geral pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser 
reeleitos, e, permanecerão no desempenho de seus cargos até a realização de nova AGO, ficando dispensados de 
prestar caução. A remuneração da Diretoria será fixada em Assembleia Geral. § 1º - Caso haja empate em posições 
antagônicas, na escolha dos Diretores da Sociedade, a Assembléia Geral será suspensa para que cada um dos grupos 
de acionistas discordantes indique um árbitro no prazo de até 48:00 (quarenta e oito) horas. Os dois árbitros terão um 
prazo comum de 5 (cinco) dias, a partir da data que forem indicados, para a solução do impasse. § 2º - Acaso perma-
neça a divergência, tais árbitros, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, indicarão um terceiro árbitro que se reuni-
rá com os outros dois árbitros, em 48:00 (quarenta e oito) horas após sua indicação, e, em até 5 (cinco) dias úteis 
definirão os nomes dos Diretores da Sociedade, dando-se assim, prosseguimento à Assembleia Geral, até então 
suspensa. Art. 7º - No caso de impedimento temporário ocasional, os Diretores se substituirão reciprocamente. Em 
caso de vaga, o cargo será preenchido no prazo de até 90 (noventa) dias. Art. 8º - Os Diretores têm as atribuições e 
os poderes necessários para assegurar o funcionamento da Sociedade, podendo representá-la ativa e passivamente, 
em juízo e perante terceiros. Os atos que criarem responsabilidade para a Sociedade e exonerarem terceiros de res-
ponsabilidade para com ela somente serão válidos quando assinados ou (i) em conjunto por 2 (dois) Diretores ou (ii) por 
1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador, constituído na forma do Artigo 10. Art. 9º - A venda de participações 
societárias em outras empresas, só será válida, se autorizada previamente por decisão da maioria qualificada de 3/4 
(três quartos) dos Acionistas com direito a voto da Sociedade, em Assembleia Geral. Art. 10 - A Sociedade, represen-
tada (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir Procuradores, especificando no mandato os poderes e o 
prazo da validade de procuração, que não poderá exceder a 1 (um) ano, salvo para finalidades “ad-judicia”, cujos 
mandatos serão específicos e sem prazo de validade. Parágrafo único - Para atuação em Juízo ou perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, e instituições financeiras públicas ou privadas, a sociedade poderá ser re-
presentada isoladamente por 1 (um) Procurador, o qual pode ser ou não Diretor da sociedade, quando consignada 
especificamente no mandato esta prerrogativa de assinatura isolada.” b) Deliberam Alterar e Consolidar o Estatuto 
Social, cuja nova redação, nesta data aprovada, está adiante transcrita: Estatuto Social. Capítulo I - Da Denomina-
ção, Sede, Fins e Duração da Sociedade: Art. 1º - A Dawojobe Participações S/A é uma sociedade anônima resul-
tante da transformação da Dawojobe Empreendimentos Alimentícios Ltda., que se regerá pelo presente estatuto e 
pela legislação que lhe for aplicável. Art. 2º - A Sociedade tem por objeto a administração de seus recursos próprios e 
a participação em outras sociedades. Art. 3º - A Sociedade tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia 
do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Flamengo, CEP.: 22.2210-030, e sua duração será por tempo indeterminado. 
Parágrafo único - A sociedade poderá abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer estado do território nacional, bem 
como no exterior. Capítulo II - Do Capital e das Ações: Art. 4º - O capital social é de R$ 60.379.146,17 (sessenta 
milhões, trezentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e dezessete centavos), dividido em 3.447 (três 
mil, quatrocentos e quarenta e sete) ações, todas nominativas sem valor nominal, sendo 2.068 (duas mil e sessenta e 
oito) ações ordinárias e 1.379 (mil trezentos e setenta e nove) ações preferenciais. § 1º - Cada ação ordinária dará 
direito a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais. § 2º - As ações preferenciais: (a) terão prioridade no 
reembolso do capital sem prêmio; e (b) não terão direito a voto. § 3º - Os acionistas, se e quando quiserem alienar 
quaisquer quantidades de ações deverão estabelecer preço e condições de pagamento e oferecê-las a venda aos 
demais acionistas da sociedade, que poderão exercer o direito de preferência na sua aquisição no prazo de até 60 
(sessenta) dias corridos, contado da data de recebimento da oferta escrita a ser feita pelo alienante, na proporção de 
sua participação no capital social da sociedade. § 4° - Caso algum acionista não as queira adquirir, estas ações postas 
em alienação serão rateadas entre os demais acionistas, sempre na proporção da sua participação no capital social 
ou por consenso entre eles. § 5º - Findos o prazo e a etapa de que trata o § 3º sem que os acionistas tenham se ma-
nifestado as ações postas em alienação poderão ser vendidas a qualquer dos acionistas ou a terceiros, em quaisquer 
quantidades, desde que por preço e/ou condições de pagamento iguais ou mais vantajosos do que as estabelecidas 
pelo alienante. § 6º - As ofertas escritas de que tratam os §§ 3º e 5º acima deverão ser feitas formalmente, estabele-
cendo preço e condições de pagamento, e encaminhadas a cada um dos acionistas sempre via Cartório do Registro 
de Títulos e Documentos. Capítulo III - Da Administração: Art. 5º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria 
composta de até quatro Diretores, acionistas ou não, residentes no País. Art. 6º - Os Diretores serão eleitos em Assem-
bléia Geral pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, e, permanecerão no desempenho de seus cargos até a 
realização de nova AGO, ficando dispensados de prestar caução. A remuneração da Diretoria será fixada em Assembléia 
Geral. § 1º - Caso haja empate em posições antagônicas, na escolha dos Diretores da Sociedade, a Assembléia Geral 
será suspensa para que cada um dos grupos de acionistas discordantes indique um árbitro no prazo de até 48:00 
(quarenta e oito) horas. Os dois árbitros terão um prazo comum de 5 (cinco) dias, a partir da data que forem indicados, 
para a solução do impasse. § 2º - Acaso permaneça a divergência, tais árbitros, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) 
horas, indicarão um terceiro árbitro que se reunirá com os outros dois árbitros, em 48:00 (quarenta e oito) horas após 
sua indicação, e, em até 5 (cinco) dias úteis definirão os nomes dos Diretores da Sociedade, dando-se assim, prosse-
guimento à Assembleia Geral, até então suspensa. Art. 7º - No caso de impedimento temporário ocasional, os Diretores 
se substituirão reciprocamente. Em caso de vaga, o cargo será preenchido no prazo de até 90 (noventa) dias. Art. 8º 
- Os Diretores têm as atribuições e os poderes necessários para assegurar o funcionamento da Sociedade, podendo 
representá-la ativa e passivamente, em juízo e perante terceiros. Os atos que criarem responsabilidade para a Socie-
dade e exonerarem terceiros de responsabilidade para com ela somente serão válidos quando assinados ou (i) em 
conjunto por 2 (dois) Diretores ou (ii) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) Procurador, constituído na forma do 
Artigo 10. Art. 9º - A venda de participações societárias em outras empresas, só será válida, se autorizada previamen-
te por decisão da maioria qualificada de 3/4 (três quartos) dos Acionistas com direito a voto da Sociedade, em Assem-
bleia Geral. Art. 10 - A Sociedade, representada (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir Procuradores, 
especificando no mandato os poderes e o prazo da validade de procuração, que não poderá exceder a 1 (um) ano, 
salvo para finalidades “ad-judicia”, cujos mandatos serão específicos e sem prazo de validade. Parágrafo único - Para 
atuação em Juízo ou perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, e instituições financeiras públicas 
ou privadas, a sociedade poderá ser representada isoladamente por 1 (um) Procurador, o qual pode ser ou não Diretor 
da sociedade, quando consignada especificamente no mandato esta prerrogativa de assinatura isolada. Capítulo IV 
- Do Conselho Fiscal: Art. 11 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal nos exercícios sociais em que for instalado a 
pedido de acionistas, conforme dispõe o Art. 161 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, composto de 3 (três) mem-
bros efetivos e 3 (três) suplentes, residentes no País, eleitos em Assembleia Geral, podendo ser reeleitos. § 1º - O 
Conselho Fiscal tem as atribuições e os poderes que a lei lhe confere. § 2º - A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, obedecidos os dispositivos legais vigentes. § 3º - O mandato 
dos membros do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação. Capítulo 
V - Da Assembleia Geral: Art. 12 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após 
a terminação do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Único 
- A assembleia Geral será presidida por 1 (um) acionista escolhido pelos acionistas presentes, o qual, assumindo a 
presidência, convidará 1 (um) outro acionista para desempenhar a função de Secretário. Art. 13 - A convocação para 
as Assembleias Gerais far-se-á por anúncios publicados na imprensa, na forma da Lei, deles constando a ordem do 
dia, ainda que por sumário, o dia, a hora e o local da reunião. Parágrafo Único - Independente da formalidade prevista 
neste artigo, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas com direito a voto. 
Capítulo VI - Do Exercício Social: Art. 14 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando 
serão realizadas as demonstrações financeiras exigidas em lei. § 1º - A Companhia, por deliberação da Diretoria, po-
derá, nos termos do Art. 204 da Lei nº 6404/76: a) na forma do “caput” do citado artigo, levantar balanços semestrais 
e declarar dividendos à conta dos lucros apurados nesses balanços;  b) na forma do seu § 1º, levantar balanços e 
distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício 
social não exceda do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do Art. 182 da referida Lei; c) na forma de 
seu § 2º, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no úl-
timo balanço anual ou semestral. § 2º - Os dividendos a que se referem os parágrafos anteriores e o artigo seguinte 
serão pagos em dinheiro. Art. 15 - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer 
outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do Capital Social. § 1º - Os 
acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a porcentagem de 6% (seis por cento) 
do Capital Social, ressalvado o disposto no § 3º do Art. 202 da Lei 6404/76. § 2º - O saldo do lucro líquido terá o des-
tino que lhe for dado pela Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Liquidação da Sociedade: Art. 16 - A dissolução e li-
quidação da sociedade far-se-á de acordo com o que resolver a Assembleia Geral, obedecidas as prescrições legais. 
9. Termo de Encerramento: Nada mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 10. Acionistas Presentes e Assi-
naturas: Daniela Klabin Basílio, José Klabin, Bernardo Klabin, Wolff Klabin e Espólio de Armando Klabin, por 
seu inventariante Guilherme Rocha Murgel de Rezende, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade de 
advogado nº 76.548, expedida pela OAB/RJ em 21.04.2010, inscrito no CPF sob o nº 733.455.717-49. Confere com o 
Original. Wolff Klabin - Presidente. Bernardo Klabin - Secretário. JUCERJA nº 5020386 em 28/07/2022.

Sexta-feira, 29/07/2022.
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