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EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2017
I. Dia, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias de abril de 2017, às 10h00 (dez horas), na
sede social da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”), localizada na Rua
Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, Vila Olímpia, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
II. Mesa: Presidente, Sr. Yuhai Hu, Presidente do Conselho de Administração, e Secretária,
Sra. Gisélia da Silva, na forma prevista no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia.
III. Presença: Acionistas representando 74,99% (setenta e quatro vírgula noventa e nove
por cento) do capital votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. Presentes, também, Srs. André Dorf (Diretor Presidente), Gustavo
Estrella (Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores), Luiz Eduardo
do Amaral Osorio (Diretor Vice-Presidente Jurídico & Relações Institucionais), Reginaldo
Ferreira Alexandre (Membro do Conselho Fiscal), e Marcelo Magalhães Fernandes
(representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes).
IV. Edital de Convocação: Publicado no jornal Valor Econômico, nas edições de 28, 29 e
30 de março de 2017 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições de 28, 29 e 30
de março de 2017.
V. Ordem do Dia:
Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativos
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (b) Aprovar a proposta da
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (c)
Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o que
dispõe o artigo 15 do estatuto social da Companhia; (d) Eleger os membros efetivos do
Conselho de Administração da Companhia; (e) Eleger os membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal da Companhia; (f) Fixar o montante global da remuneração dos
administradores da Companhia para o período de maio de 2017 a abril de 2018; e (g) Fixar
o montante global da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o período de maio
de 2017 a abril de 2018.
Assembleia Geral Extraordinária: (a) Retificar e ratificar o montante global anual da
remuneração dos administradores aprovada para o período de maio de 2016 a abril de 2017
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2016; (b) Aprovar a alteração ao
Estatuto Social da Companhia, de forma a: (i) alterar a alínea “b” do artigo 2º para excluir
do objeto social da Companhia a prestação de serviços de telecomunicações e transmissão
de dados; (ii) alterar o parágrafo único do artigo 10 para refletir a rescisão ao Acordo de
Acionistas da Companhia e prever a aprovação por maioria; (iii) excluir o parágrafo 2º do
artigo 14 para refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da Companhia; (iv) alterar o artigo
15 para modificar o número mínimo de membros do Conselho de Administração da
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Companhia; (v) alterar o parágrafo 1º do artigo 15 para determinar o número de membros
independentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como excluir a referência
à definição de conselheiro independente presente no Regulamento do Novo Mercado; (vi)
alterar o parágrafo 2º do artigo 15 para excluir as previsões sobre o arredondamento do
número de conselheiros independentes e definir o conceito de conselheiros independentes;
(vii) alterar o artigo 16 para refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da Companhia; (viii)
alterar a alínea “a” do artigo 17 para estabelecer competência ao Conselho de
Administração para aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva nas subsidiárias diretas e indiretas e/ou coligadas da Companhia; (ix)
alterar as alíneas “i”, “k”, “m”, “n” e “s” do artigo 17 para definir novos valores de alçada;
(x) alterar o parágrafo 1º do artigo 17 para realizar um ajuste de redação; (xi) alterar o
parágrafo 2º do artigo 17 para permitir a convocação da Reunião do Conselho de
Administração pelo Vice-Presidente; (xii) alterar o artigo 18 para alterar o número de
membros da Diretoria, criar o cargo de Diretor Presidente Adjunto e modificar a
nomenclatura de alguns dos cargos da Diretoria; (xiii) incluir a nova alínea “b” ao artigo 18
para definir as competências do Diretor Presidente Adjunto; (xiv) alterar a antiga alínea “c”
do artigo 18 para refletir a exclusão da prestação de serviços de telecomunicações e
transmissão de dados do objeto social da Companhia; (xv) alterar a antiga alínea “e” do
artigo 18 para refletir a exclusão da prestação de serviços de telecomunicações e
transmissão de dados, bem como incluir novas competências ao respectivo Diretor para
refletir as mudanças organizacionais; (xvi) alterar a antiga alínea “f” do artigo 18 para
refletir as mudanças na estrutura organizacional da Companhia; (xvii) alterar a antiga
alínea “g” do artigo 18 para refletir as mudanças estrutura organizacional da Companhia;
(xviii) alterar o artigo 20 para atribuir competência ao Conselho de Administração para
indicar o substituto ao cargo de Diretor-Presidente, em caso de vacância; (xix) alterar o
parágrafo 1º do artigo 20 para atribuir competência ao Presidente do Conselho de
Administração para indicar dentre os membros da Diretoria Executiva o substituto do
Diretor-Presidente em seus impedimentos temporários; (xx) alterar a alínea “e” do artigo
21 para definir novos valores de alçada; (xxi) alterar o artigo 26 para estabelecer um
número exato para a composição do Conselho Fiscal; (xxii) incluir o novo parágrafo 1º ao
artigo 26 para estabelecer que ao menos um membro do Conselho Fiscal será
independente; (xxiii) excluir o artigo 46 para refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da
Companhia; (xiv) alterar o artigo 47 para refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da
Companhia; e (xxv) renumerar todas as disposições do Estatuto Social e referências
cruzadas aos artigos nele contidos em decorrência das alterações acima propostas; e (c)
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
VI. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (1) foi
dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nestas
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento
dos acionistas; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências apresentadas foram
numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da
Companhia, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das S.A.”); e (3) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de
sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos
termos do Artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das S.A.
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VII. Deliberações Tomadas: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da
Ordem do Dia, os acionistas deliberaram:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(a) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções, incluindo as legais, e sem
quaisquer ressalvas com 745.940.304 votos a favor, representando 73,28% do capital
social total da Companhia. 134.272 votos contrários representando 0,01 % do capital social
total da Companhia e 17.229.956 abstenções, representando 1,69% do capital social total
da Companhia, as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório da
Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, e tomar
conhecimento dos Pareceres dos Auditores Independentes - Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes, e do Conselho Fiscal, na forma dos incisos “a” e “b” do artigo 8º e
do caput do artigo 27 do estatuto social, registrando-se a sua devida publicação no Diário
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico na edição de 28 de março de
2017;
(b) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 763.194.376 votos a
favor, representando 74,98% do capital social total da Companhia. 27.264 votos contrários
representando 0% do capital social total da Companhia e 82.892 abstenções, representando
0,01% do capital social total da Companhia de acordo com as disposições do inciso “c” do
artigo 8º e do parágrafo 2º do artigo 27 do estatuto social, a proposta da Administração da
Companhia de destinação do resultado do exercício social de 2016, cujo lucro líquido
apurado foi de R$ 900.884.750,59 (novecentos milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e
setecentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) que acrescido dos valores (i) de
R$ 25.778.276,43 (vinte e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil e duzentos e
setenta e seis reais e vinte e três centavos), relativo à reversão do resultado abrangente; e
(ii) de R$ 3.144.293,43 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa
e três reais e quarenta e três centavos), relativo ao dividendo prescrito resultam no
montante final a ser destinado de R$ 929.807.320,45 (novecentos e vinte e nove milhões,
oitocentos e sete mil, trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), conforme segue:
(i)
R$ 45.044.237,53 (quarenta e cinco milhões, quarenta e quatro mil e
duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos) destinados à reserva
legal;
(ii)
R$ 117.477.689,34 (cento e dezessete milhões, quatrocentos e setenta e sete
mil e seiscentos e oitenta nove reais e trinta e quatro centavos) destinados à reserva
estatutária de ativo financeiro da concessão;
(iii) R$ 545.505.393,58 (quinhentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e
cinco mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), destinados
à reserva estatutária de reforço de capital de giro; e
(iv) Ratificação da distribuição do montante de R$ 221.780.000,00 (duzentos e
vinte e um milhões e setecentos e oitenta mil reais), correspondentes a 25,9% do
lucro líquido ajustado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016,
já pagos a título de dividendos intermediários, sendo R$ 213.960.128,27 (duzentos e
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treze milhões, novecentos e sessenta mil, cento e vinte e oito reais e vinte e sete
centavos) imputados ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2016, e
adicional no montante de R$ 7.819.871,73 (sete milhões, oitocentos e dezenove mil,
oitocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).
(v)
(c) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 763.167.256 votos a
favor, representando 74.97% do capital social total da Companhia. 40.416 votos contrários
representando 0,0% do capital social total da Companhia e 96.860 abstenções,
representando 0,01% do capital social total da Companhia o número de 7 (sete) membros
titulares, sendo 2 (dois) membros independentes, para compor o Conselho de
Administração da Companhia, observado o disposto no caput do artigo 15 do estatuto
social;
(d) Eleger, por maioria dos votos proferidos, para compor o Conselho de Administração da
Companhia, com mandato de 1 (um) ano, até a data da Assembleia Geral Ordinária que se
realizar em 2018, nos termos da alínea “d” do artigo 8 e do artigo 15 do estatuto social da
Companhia, como membros efetivos:
(i) com 644.598.338 votos a favor, representando 63,33% do capital social total da
Companhia. 3.712.235 votos contrários representando 0,36% do capital social total da
Companhia e 114.993.959 abstenções, representando 11,3% do capital social total da
Companhia, Sr. YUHAI HU, chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº
PE0827754, residente e domiciliado no Município de Beijing, na China, Rua Xuanwumennei,
nº 8, Distrito de Xicheng;
(ii) com 643.835.134 votos a favor, representando 63,25% do capital social total da
Companhia. 4.475.331 votos contrários representando 0,44% do capital social total da
Companhia e 114.994.067 abstenções, representando 11,30% do capital social total da
Companhia, Sr. DAOBIAO CHEN, chinês, casado, administrador, portador do passaporte
nº PO1746365, residente e domiciliado no Município de Shanghai, na China, nº 35, 100
lane, Rodovia Yushan, Novo Distrito de Pudong;
(iii) com 644.559.246 votos a favor, representando 63,32% do capital social total da
Companhia. 3.751.223 votos contrários representando 0,37% do capital social total da
Companhia e 114.994.067 abstenções, representando 11,30% do capital social total da
Companhia, Sr. YANG QU, chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº
PE0465763 e da cédula de identidade RNE nº V743663-N, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 061.362.877-22, residente e
domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório localizado
na Avenida Presidente Vargas, nº 955;
(iv) com 644.581.757 votos a favor, representando 63,32% do capital social total da
Companhia. 3.728.500 votos contrários representando 0,37% do capital social total da
Companhia e 114.994.275 abstenções, representando 11,30% do capital social total da
Companhia, Sr. YUMENG ZHAO, chinês, casado, administrador, portador do passaporte nº
PE0951665, residente e domiciliado na Cidade de Hefei, Província Anhui, China, Rodovia
Yonghong, nº 11, Distrito de Luyang;
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(v) com 646.709.852 votos a favor, representando 63,53% do capital social total da
Companhia. 1.122.807 votos contrários representando 0,11% do capital social total da
Companhia e 115.471.873 abstenções, representando 11,34% do capital social total da
Companhia, Sr. ANDRE DORF, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de
identidade RG nº 14.379.624-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 170.751.778-93,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
localizado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142;
(vi) com 647,689.671votos a favor, representando 63,63% do capital social total da
Companhia. 141.884 votos contrários representando 0,01% do capital social total da
Companhia e 115.472.977 abstenções, representando 11,34% do capital social total da
Companhia, como conselheiro independente, em atendimento ao disposto no item 4.3.3
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) e aos parágrafos 1º e 3º do artigo 15 do estatuto
social da Companhia: Sr. ANTONIO KANDIR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador
da cédula de identidade RG nº 4.866.700-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
146.229.631-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com
escritório localizado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O candidato ora eleito informou que exerce
cargo de conselheiro de administração na Coimex Empreendimentos e Participações Ltda.,
sociedade que detém participação minoritária na Companhia Energética de Petrolina, mas
os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, reconhecer que tal circunstância não
configuraria o óbice previsto no art. 147, § 3º, I, da Lei nº 6.404/76 para exercício do cargo
de conselheiro da Companhia; e
(vi) com 608.096.169 votos a favor, representando 59,74% do capital social total da
Companhia. 911.280 votos contrários representando 0,09% do capital social total da
Companhia e 154.297.083 abstenções, representando 15,16% do capital social total da
Companhia, como conselheiro independente, em atendimento ao disposto no item 4.3.3
do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A e aos parágrafos 1º e
3º do artigo 15 do estatuto social da Companhia: Sr. MARCELO AMARAL MORAES,
brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cédula de identidade RG nº
71788897 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 929.390.077-72, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório localizado na Rua Gomes de
Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Os conselheiros ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de
(i) declaração de que possuem qualificações necessárias e cumprem os requisitos
estabelecidos no Artigo 147 e parágrafos da Lei das S.A., para o exercício dos respectivos
cargos, e de que não possuem qualquer impedimento legal que obste sua eleição, nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 367/02; e (ii) de termo
de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e assinatura do termo de
anuência a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, pelo
qual se comprometerão a cumprir as regras ali constantes. A posse dos conselheiros ficará
condicionada, conforme o caso, à obtenção do visto aplicável ou à constituição de
representante residente no País, em atendimento ao disposto no artigo 146, § 2º, da Lei nº
6.404/76.
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(e) Eleger, por maioria dos votos proferidos, para compor o Conselho Fiscal da Companhia,
com mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2018,
conforme prevê a alínea “e” do artigo 8 e o caput do artigo 26 do estatuto social da
Companhia:
(i) com 647.481.315 votos a favor, representando 63,61% do capital social total da
Companhia. 804.700 votos contrários representando 0,08% do capital social total da
Companhia e 115.018.517 abstenções, representando 11,30% do capital social total da
Companhia, Sr. YUEHUI PAN, chinês, casado, contador, portador do passaporte nº
PO1652008 e da cédula de identidade RNE nº V739928-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº
061.539.517-16, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 955, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular; Sr. CHENGGANG LIU,
chinês, casado, contador, portador do passaporte nº PE0820071 e da cédula de identidade
RNE nº G268761-U, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.843.197-21, residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório localizado na Avenida
Presidente Vargas, nº 955, como respectivo suplente.
(ii) com 647.499.103 votos a favor, representando 63,61% do capital social total da
Companhia. 797.446 votos contrários representando 0,08% do capital social total da
Companhia e 115.007.983 abstenções, representando 11,30% do capital social total da
Companhia, Sra. RAN ZHANG, chinesa, casada, contadora, portadora do passaporte nº
PE0935049 e da cédula de identidade RNE nº G299542-J, inscrita no CPF/MF sob o nº
063.980.997-96, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, com escritório localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 955, na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular; e o Sr. JIA JIA, chinês,
casado, contador, portador do passaporte nº PE0820075, e da cédula de identidade RNE nº
G260661-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 063.817.437-60, residente e domiciliado na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório localizado na Avenida Presidente
Vargas, nº 955, como seu respectivo suplente.
(iii) com 585.125.454 votos a favor, representando 57,48% do capital social total da
Companhia. 821.342 votos contrários representando 0,08% do capital social total da
Companhia e 140.887.157 abstenções, representando 13,84% do capital social total da
Companhia, Sr. RICARDO FLORENCE DOS SANTOS, Ricardo Florence dos Santos,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº
6.231.779-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 812.578.998-72, residente e domiciliado na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de
Carvalho, 1510, conjunto 142, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
como membro titular; e o Sr. REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE, brasileiro, casado,
economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.781.281-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 003.662.408-03, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, 1510, conjunto 142, Vila
Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seu respectivo suplente.
Os conselheiros ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura
de (i) declaração de que possui qualificação necessária e cumpre o requisito estabelecido no
artigo 162 da Lei das S.A., para o exercício de seu cargo; e (ii) de termo de posse, lavrado
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no livro de atas do Conselho Fiscal e assinatura do termo de anuência dos membros do
Conselho Fiscal a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
BM&FBOVESPA, pelo qual manifesta sua total e irrestrita concordância com todos os termos
e condições estabelecidos no Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado. A posse
dos conselheiros ficará condicionada, conforme o caso, à obtenção do visto aplicável, ou à
constituição de representante residente no País, em atendimento ao disposto no artigo 146,
§ 2º, da Lei nº 6.404/76.
(f) Fixar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 706.939.704 votos a
favor, representando 69,45 do capital social total da Companhia. 21.041.069 votos
contrários representando 2,07% do capital social total da Companhia e 35.323.759
abstenções, representando 3,47% do capital social total da Companhia na forma prevista na
alínea “f” do artigo 8º do estatuto social, a remuneração global dos Administradores da
Companhia, no limite de até R$ 22.539.968,31 (vinte e dois milhões, quinhentos e trinta e
nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos), para o período de
maio de 2017 a abril de 2018, incluídos neste valor todos os benefícios e encargos. Do valor
total de remuneração proposta para os Administradores, o montante de R$ 606.565,44
(seiscentos e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
destina-se à remuneração fixa do Conselho de Administração e o montante máximo de R$
21.933.402,87 (vinte e um milhões, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos e dois
reais e oitenta e sete centavos) destina-se à remuneração fixa e variável da Diretoria
Executiva da Companhia; e
(g) Fixar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 727.818.715 votos a
favor, representando 71,50% do capital social total da Companhia. 208.040 votos
contrários representando 0,02% do capital social total da Companhia e 35.277.777
abstenções, representando 3,47% do capital social total da Companhia, de acordo com o
disposto na alínea “f” do artigo 8º e no parágrafo 3º do artigo 26 do estatuto social, a
remuneração global dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, no montante de até R$
204.005,23 (duzentos e quatro mil, cinco reais e vinte e três centavos), para o período de
maio de 2017 a abril de 2018, respeitando-se, para cada membro em exercício, o valor
mínimo não inferior a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a
cada Diretor Executivo, não computados benefícios, verbas de representação e participação
nos lucros, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das S.A.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) Aprovar por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 693.282.877 votos a
favor, representando 68,11% do capital social total da Companhia. 35.915.284 votos
contrários representando 3,53% do capital social total da Companhia e 35.244.202
abstenções, representando 3,46% do capital social total da Companhia, a retificação e
ratificação do montante da remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2016, sendo o valor alterado de R$ 27.619.554,59 (vinte e sete
milhões, seiscentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e
nove centavos) para R$ 31.464.581,68 (trinta e um milhões, quatrocentos e sessenta e
quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos);
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(b) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 729.033.507 votos a
favor, representando 71,62% do capital social total da Companhia. 92.037 votos contrários
representando 0,01% do capital social total da Companhia e 35.316.819 abstenções,
representando 3,47% do capital social total da Companhia, a reforma do Estatuto Social da
Companhia, de forma a: (i) alterar a alínea “b” do artigo 2º para excluir do objeto social da
Companhia a prestação de serviços de telecomunicações e transmissão de dados; (ii)
alterar o parágrafo único do artigo 10 para refletir a rescisão ao Acordo de Acionistas da
Companhia e prever a aprovação por maioria; (iii) excluir o parágrafo 2º do artigo 14 para
refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da Companhia; (iv) alterar o artigo 15 para
modificar o número mínimo de membros do Conselho de Administração da Companhia; (v)
alterar o parágrafo 1º do artigo 15 para determinar o número de membros independentes
do Conselho de Administração da Companhia, bem como excluir a referência à definição de
conselheiro independente presente no Regulamento do Novo Mercado; (vi) alterar o
parágrafo 2º do artigo 15 para excluir as previsões sobre o arredondamento do número de
conselheiros independentes e definir o conceito de conselheiros independentes; (vii) alterar
o artigo 16 para refletir a rescisão do Acordo de Acionistas da Companhia; (viii) alterar a
alínea “a” do artigo 17 para estabelecer competência ao Conselho de Administração para
aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva nas
subsidiárias diretas e indiretas e/ou coligadas da Companhia; (ix) alterar as alíneas “i”, “k”,
“m”, “n” e “s” do artigo 17 para definir novos valores de alçada; (x) alterar o parágrafo 1º
do artigo 17 para realizar um ajuste de redação; (xi) alterar o parágrafo 2º do artigo 17
para permitir a convocação da Reunião do Conselho de Administração pelo Vice-Presidente;
(xii) alterar o artigo 18 para alterar o número de membros da Diretoria, criar o cargo de
Diretor Presidente Adjunto e modificar a nomenclatura de alguns dos cargos da Diretoria;
(xiii) incluir a nova alínea “b” ao artigo 18 para definir as competências do Diretor
Presidente Adjunto; (xiv) alterar a antiga alínea “c” do artigo 18 para refletir a exclusão da
prestação de serviços de telecomunicações e transmissão de dados do objeto social da
Companhia; (xv) alterar a antiga alínea “e” do artigo 18 para refletir a exclusão da
prestação de serviços de telecomunicações e transmissão de dados, bem como incluir novas
competências ao respectivo Diretor para refletir as mudanças organizacionais; (xvi) alterar
a antiga alínea “f” do artigo 18 para refletir as mudanças na estrutura organizacional da
Companhia; (xvii) alterar a antiga alínea “g” do artigo 18 para refletir as mudanças
estrutura organizacional da Companhia; (xviii) alterar o artigo 20 para atribuir competência
ao Conselho de Administração para indicar o substituto ao cargo de Diretor-Presidente, em
caso de vacância; (xix) alterar o parágrafo 1º do artigo 20 para atribuir competência ao
Presidente do Conselho de Administração para indicar dentre os membros da Diretoria
Executiva o substituto do Diretor-Presidente em seus impedimentos temporários; (xx)
alterar a alínea “e” do artigo 21 para definir novos valores de alçada; (xxi) alterar o artigo
26 para estabelecer um número exato para a composição do Conselho Fiscal; (xxii) incluir o
novo parágrafo 1º ao artigo 26 para estabelecer que ao menos um membro do Conselho
Fiscal será independente; (xxiii) excluir o artigo 46 para refletir a rescisão do Acordo de
Acionistas da Companhia; (xiv) alterar o artigo 47 para refletir a rescisão do Acordo de
Acionistas da Companhia; e (xxv) renumerar todas as disposições do Estatuto Social e
referências cruzadas aos artigos nele contidos em decorrência das alterações acima
propostas; e
(c) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com abstenções com 729.120.533 votos a
favor, representando 71,63% do capital social total da Companhia. 50.523 votos contrários
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representando 0% do capital social total da Companhia e 35.271.307 abstenções,
representando 3,47% do capital social total da Companhia, a consolidação do Estatuto
Social da Companhia que passará a vigorar, a partir desta data, com a redação constante
do Anexo I, que integra a presente Ata para todos os fins de direito e será́ disponibilizado
no website da Companhia.
VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e
assinada pelo Presidente da Mesa, pela Secretária e pelos acionistas presentes.
MESA: Presidente: Yuhai Hu e Secretária: Sra. Gisélia Silva.
ACIONISTAS PRESENTES: STATE GRID BRAZIL POWER PARTICIPAÇÕES LTDA., por
seu representante legal, Sr. Yang Qu. ESC ENERGIA S.A., por seus representantes legais,
Srs. Yang Qu. BNP PARIBAS AÇORES FI AÇÕES, BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI
MULTIMERCADO, ENERGIA SÃO PAULO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES FUNEPP, por seu procurador, Ricardo Aparecido
de Assunção. CAMARGO CORRÊA S.A, BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A., por sua
procuradora, Gisélia Silva. CITIBANK, N.A., representado pelo Banco Bradesco S.A., por
seu procurador, Sr. José Donizette de Oliveira. FIDELITY INVESTMENT MONEY
MANAGEMENT INC, JNL MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND,
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, STICHTING PENSIOENFONDS
VOOR HUISARTSEN, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR
MUTB400045795, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR
MTBJ40045835, THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR
MTBJ40045829, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR
MUTB40045796, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE,
OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL EM. MARK. SHARES TRUST, STATE SUPER
FINANCIAL SERVICES INTL. EQUITIES SECTOR TRUST, BUREAU OF LABOR FUNDS
– LABOR PENSION FUND, TELSTRA SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR TELSTRA SUP.
SCREME, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, AQR FUNDS - AQR EMERGING
MULTI – STYLE FUND, STICHING JURIDISCH EIGENAAR ACTIAM BEL.,
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX STATE OWNED ENT. FUND, THE MASTER
TRUST BANK OF JAP LTD. AS TR FOR MTBJ 40045828, THE MASTER TRUST BANK
OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MUTB40045792, por por seu procurador, Sr. Ricardo
Aparecido de Assunção. PATRICIA V. THOMAZELLI MAGALHÃES FONSECA. Acionistas
Presentes por meio de voto a distância: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
SYSTEM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC
EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY
NA; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IRISH LIFE ASSURANCE PLC; MANAGED PENSION
FUND LIMITED; NORGES BANK; OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND; STATE
GENERAL RESERVES FUND; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS;
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING
MARKETS FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS
RETIREMENT ALLOWANCES; CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER
MARKETS E; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; ACADIAN EMEMRGING
MARKETS EQUITY FUND; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; SSGA
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MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST; CAISSE DE DEPOT ET
PLACEMENT DU QUEBEC; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; GE
INVESTMENTS FUNDS, INC.; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED;
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; STATE OF MINNESOTA STATE
EMPLOYEES RET PLAN; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; THE STATE NEBRASKA JUDGES
STATE P S R SYSTEMS; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; RUSSELL
INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; LEGG MASON GLOBAL FUNDS
PLC; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF
MASTER TRUST; INTERNATIONAL MONETARY FUND; TEACHERS RETIREMENT
SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOI; NAV CANADA PENSION PLAN; UTAH STATE
RETIREMENT SYSTEMS; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN
CHUR; JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDE; NTGI
QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST; THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA; CMLA INTERNATIONAL SHARE FUND; ALASKA
PERMANENT FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; RAILWAYS PENSION
TRUSTEE COMPANY LIMITED; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; BLACKROCK LIFE LIMITED DC OVERSEAS EQUITY FUND; THE SEVENTH
SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQ; ISHARES PUBLIC LIMITED
COMPANY; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; NTGI QM COMMON DAILY ALL
COUNT WORLD EXUS EQU INDE; WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND;
STANLIB FUNDS LIMITED; GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD;
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; THE NOMURA T AND B CO
LTD RE I E S INDEX MSCI E NO; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX
FUND; PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND; COMMONWEALTH BANK GROUP
SUPER; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES II PUBLIC LIMITED
COMPANY; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SPDR S&P EMERGING MARKETS
ETF; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRU; EMERGING
MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
INDEX FUND; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; VIRGINIA
RETIREMENT SYSTEM; THE TEXAS EDUCATION AGENCY; COUNTY EMPLOYEES
ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COO; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD,
A S OF V INTER; BURROUGHS WELLCOME FUND; CANADA PENSION PLAN
INVESTMENT
BOARD;
METZLER
STRATEGIC
INVESTMENTS
PLC/GLOBAL
OPPORTUNI; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; CALVERT IMPACT FUND, INC.CALVERT G. ENERGY SOLUTI; NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EIF –
LENDIN; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; POWERSHARES FTSE
RAFI EMERGING MARKETS PORTFOLIO; NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS
PLC; ISHARES MSCI BRIC ETF; PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD;
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY; COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN
PLANS EM;EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM; LEGAL &
GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV
INTERNATIONAL EQUITY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO
BEA; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INV; ISHARES III
PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE
MIF – LE; AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.; COMMONWEALTH GLOBAL
SHARE FUND 22; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 23; TRUST & CUSTODY
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SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II
FUND, LLC; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; STICHTING PGGM
DEPOSITARY; ARIZONA PSPRS TRUST; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY
SERIES G EX; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; BNY MELLON TR & DEP
(UK) LIMITED AS T OF BEME TRAC; POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING
MARKETS UCITS ETF; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UPS GROUP
TRUST; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; COMMONWEALTH
EMERGING MARKETS FUND 6; BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF; NTGIQM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F-; MACQUARIE INV MANAG
LTD AS RESP ENT FOR ARROWST EM; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS
INDEX FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUIT; LEGAL
& GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES
BANK, LTD. RE: STB DAIWA E; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND;
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX; PLUS FUND; CF DV EMERGING MARKETS
STOCK INDEX FUND; FIAM GLOBAL EX U.S. INDEX FUND, LP; DEUTSCHE XTRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC;
ADVISER MANAGED TRUST - TACTICAL OFFENSIVE EQUITY; ISHARES EDGE MSCI
MIN VOL EMERGING MARKETS ETF; TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER
PORT OF MASTE; ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF; ST. JAMES S PLACE GLOBAL
EQUITY UNIT TRUST; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND;
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX F; DIGNITY HEALTH;
STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE NEDERLANDSCHE BANK; MERCER GLOBAL
EQUITY FUND; ISHARES BROAD EMERGING MARKETS FUND; VOYA EMERGING
MARKETS INDEX PORTFOLIO; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; E V
INTER (IRL) F PLC - E V INTER (IRL) P EMERGING; ISHARES MSCI BRAZIL UCITS
ETF (ACC); ARROWSTREET US GROUP TRUST; POWERSHARES S&P EMERGING
MARKETS HIGH BETA PORTFOL; POWERSHARES S P EMERGING MARKETS LOW
VOLATILITY PO; MERCER QIF FUND PLC; EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES LR
FUND; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; JOHN HANCOCK
FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION; WELLS FARGO BK D OF T
ESTABLISHING INV F FOR E BEN; VICTORIAN SUPERANNUATION FUND;
ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I AL; CORNERSTONE
ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING
MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF;
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS; ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY;
BLACKROCK MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY; THE GOVERNMENT
OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI; EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM
CORE EQUITY F; ST STR RUSSELL FUND GL EX U.S. INDEX NON LEND COM;
COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28; SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT
SOLUTIONS FUNDS ICVC- F;ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY
E F L; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-AS; FTSE RAFI
EMERGING INDEX NON-LENDABLE FUND; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERG0ING
MARKETS LARGE COMPANY; AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS M
VOLATIL STATE STREET IRELAND UNIT TRUST; AQUILA EMERGING MARKETS
FUND; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQ; ST STR MSCI
ACWI EX USA IMI SCREENED NON LENDING C; ANCHOR GLOBAL EMERGING
MARKETS EQUITY FUND; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES
I; BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON B OF BIFS; DREYFUS
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OPPORTUNITY FUNDS DREYFUS STRATEGIC BETA; EMERGING MARKETS EQUITY
ESG SCREENED FUND B; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY;
STATE STREET GLOBAL EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO; JAPAN TRUSTEE
SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQ; LEGAL GENERAL GLOBAL EQUITY
INDEX
FUND;
INTERNATIONAL
EXPATRIATE
BENEFIT
MASTER
TRUST;
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPR; ISHARES MSCI
ACWI LOW CARBON TARGET ETF; INTECH EMERGING MARKETS MANAGED
VOLATILITY FUND; ACADIAN ALL COUNTRY W MANAGED VOLATILITY EQUITY FU;
ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; VOYA INVESTMENT
MANAGEMENT CO. LLC; LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST;
ARROWSTREET CANADA GLOBAL WORLD ALPHA EXTENSION; GOLDMAN SACHS
ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E; RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT
LTD.AS T OF THE R M; GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTIMANAGE; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30; STATE STREET GLOBAL
ADVISORS LUX SICAV - S S G E M; STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY
INDEX FUND; COMPASS EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY WEIGHTE;
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10; GUIDEMARK EMERGING MARKETS
FUND;
DEUTSCHE
X-TRACKERS
FTSE
EMERGING
COMPREHENSIVE
FA;
FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY; NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND;
VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX F; THE NORTH
CAROLINA SUPPLEMENTAL RETIREMENT PLANS G; ARROWSTREET CANADA
GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXT; ISHARES MSCI EM ESG OPTIMIZED ETF;
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDE; NAVARRO 1 FUND LLC;
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; THE MASTER TRUST BANK OF JAP LTD. AS
T FOR HSBC B; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS T FOR HSBC; AQR
EMERGING ENHANCED MINIMUM VOLATILITY EQUITY FU; OPPENHEIMER GLOBAL
ESG REVENUE ETF; MM SELECT EQUITY ASSET FUND; INVESTORS WHOLESALE
EMERGING
MARKETS
EQUITIES
TRUS;
CAIXA
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro Próprio.

YUHAI HU
Presidente da Mesa

GISÉLIA DA SILVA
Secretária
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ANEXO
CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA CPFL ENERGIA S.A.
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO
Artigo 1º - A CPFL Energia S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação
aplicável.
Parágrafo Único – Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social:
(a)
a promoção de empreendimentos no setor de geração, distribuição, transmissão e
comercialização de energia elétrica e atividades correlatas;
(b)
a prestação de serviços em negócios de energia elétrica, bem como a prestação de
serviços de apoio técnico, operacional, administrativo e financeiro, especialmente a
sociedades controladas e coligadas; e
(c)
a participação no capital de outras sociedades, ou a participação em associações,
que tenham atividades semelhantes às exercidas pela Companhia, notadamente sociedades
cujo objeto seja promover, construir, instalar e explorar projetos de geração, distribuição,
transmissão e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos.
Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, conjunto 142, Vila Olímpia, CEP 04547-005, podendo
abrir, alterar o endereço e encerrar filiais, escritórios, agências ou outras instalações em
qualquer parte do País, por deliberação da Diretoria Executiva e, no exterior, por
deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES
Artigo 5º - O capital subscrito e realizado é de R$5.741.284.174,75 (cinco bilhões,
setecentos e quarenta e um milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e
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quatro reais e setenta e cinco centavos), dividido em 1.017.914.746 (um bilhão, dezessete
milhões, novecentas e quatorze mil, setecentas e quarenta e seis) ações ordinárias,
escriturais, sem valor nominal.
Parágrafo 1º - O capital social poderá ser aumentado, na forma do Artigo 168 da Lei nº
6.404/76, mediante a emissão de até 500.000.000 (quinhentos milhões) de novas ações
ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma
estatutária.
Parágrafo 2º - Até o limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá,
ainda, deliberar sobre: (i) a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus
de subscrição, que poderá ser realizada sem direito de preferência para os acionistas, nos
termos do Artigo 172 da Lei 6.404/76, e (ii) a outorga de opção de compra de ações a
administradores e empregados da Companhia ou de sociedade sob seu controle, ou a
pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem direito de preferência para os acionistas,
de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral. Nos aumentos de capital por
subscrição particular, o prazo para o exercício do direito de preferência não poderá ser
inferior a 30 (trinta) dias. A critério do Conselho de Administração poderá ser excluído o
direito de preferência para os acionistas, ou reduzido o prazo para o exercício do direito de
preferência, na emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição
pública ou, ainda, permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos do Artigo 172 da Lei 6.404/76. Nas emissões de ações, debêntures conversíveis em
ações ou bônus de subscrição destinadas à subscrição pública ou particular, a Diretoria
Executiva, mediante aviso publicado na imprensa, comunicará aos acionistas a deliberação
do Conselho de Administração em aumentar o capital social, informando todas as
características e condições da emissão e o prazo para o exercício do direito de preferência,
se houver.
Parágrafo 3º - Na hipótese prevista no parágrafo 1º deste Artigo, competirá ao Conselho
de Administração fixar o preço de emissão e o número de ações a serem subscritas, bem
como o prazo e condições da subscrição e integralização, com exceção da integralização em
bens, que dependerá da aprovação da Assembleia Geral, na forma da Lei.
Parágrafo 4º - As integralizações das ações subscritas serão efetivadas à vista.
Parágrafo 5º - A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará a
cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, contados do 1º (primeiro) dia
do não cumprimento da obrigação, correção monetária na forma admitida em lei mais multa
equivalente a 10% (dez por cento) do valor em atraso e não integralizado.
Parágrafo 6º - A Companhia poderá adquirir ações de sua própria emissão, para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria, determinar a sua revenda ou recolocação no
mercado, por deliberação do Conselho de Administração, observadas as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e demais disposições legais aplicáveis, conforme
previsto na alínea “l” do Artigo 17 deste Estatuto.
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Parágrafo 7º - As ações são indivisíveis perante a Companhia e cada ação terá direito a 01
(um) voto nas Assembleias Gerais.
Parágrafo 8º - A Companhia, por deliberação da Diretoria Executiva, contratará serviços
de ações escriturais com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários a manter esse serviço, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de
que trata o parágrafo 3º do Artigo 35 da Lei 6.404/76, e que venha a ser definida no
Contrato de Custódia, conforme previsto na alínea “g” do Artigo 21 deste Estatuto.
Artigo 6º - A Companhia poderá emitir debêntures, conversíveis ou não em ações, que
conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela na forma da Lei.
Parágrafo Único – Nos termos do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 59 da Lei nº
6.404/76, o Conselho de Administração poderá deliberar sobre a emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações e sem garantia real.
Artigo 7º - É vedada a emissão de ações preferenciais e de Partes Beneficiárias pela
Companhia.
CAPITULO III
DA ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 8º - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada
ano, na forma da lei, a fim de:
(a)

tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;

(b)
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do
Conselho Fiscal;
(c)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos
dividendos;
(d)
(e)

eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e

(f)
fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva, bem como os honorários do Conselho Fiscal.
Artigo 9 - A Assembleia Geral reunir-se-á extraordinariamente sempre que convocada pelo
Conselho de Administração, pelo Conselho Fiscal, ou por acionistas, na forma da lei.
Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em
lei ou neste Estatuto, aprovar e deliberar sobre:
(a)
o cancelamento do registro de Companhia Aberta perante a Comissão de Valores
Mobiliários;
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(b)

a saída do Novo Mercado (“Novo Mercado”) da BM&FBOVESPA;

(c)
a escolha de empresa especializada responsável pela determinação do valor
econômico da Companhia para fins das ofertas públicas previstas nos Capítulos VIII e IX
deste Estatuto Social, dentre uma lista tríplice de empresas indicadas pelo Conselho de
Administração;
(d)
os planos para outorga de opção de compra de ações a administradores e
empregados da Companhia e das sociedades direta ou indiretamente controladas pela
Companhia, sem direito de preferência dos acionistas; e
(e) a reforma do Estatuto Social.
Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de
Administração, na sua ausência, pelo Vice-Presidente e, na ausência deste, por outro
membro do Conselho de Administração. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral a
escolha do Secretário.
Parágrafo Único - As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pela anuência
da maioria simples dos acionistas presentes.
Artigo 11 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por
procurador, constituído na forma do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei nº 6404/76, sendo
solicitado o depósito prévio do instrumento de procuração e documentos necessários na
sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a realização da
Assembleia Geral.
Parágrafo Único - O acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos
documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los
previamente.
Artigo 12 - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos constantes da
ordem do dia do Edital de Convocação.
Parágrafo Único - Os documentos pertinentes à(s) matéria(s) a ser(em) deliberada(s) na
Assembleia Geral deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia,
na data da publicação do primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que
a Lei ou a regulamentação vigente exigir sua disponibilização em prazo maior.
CAPÍTULO IV
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO I
Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 13 - A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à
Diretoria Executiva.
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Parágrafo Único – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
Artigo 14 - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva serão
investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura, nos 30 dias seguintes à
respectiva eleição, de termo de posse no livro próprio e do Termo de Anuência dos
Administradores a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado, bem como ao
atendimento dos requisitos legais aplicáveis, e permanecerão em seus cargos até a
investidura dos novos administradores eleitos.
Parágrafo Único- Os Administradores da Companhia deverão aderir às Políticas de
Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da
Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo.

SEÇÃO II
Do Conselho de Administração
Artigo 15 - O Conselho de Administração é composto por um mínimo de 05 (cinco)
membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral com mandato unificado de 1
(um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração deverá ser composto por Conselheiro(s)
Independente(s) conforme disposto abaixo:
(a) se o Conselho de Administração for composto por 5 (cinco) membros, deverá haver 1
(um) Conselheiro Independente;
(b) se o Conselho de Administração for composto por 6 (seis) a 10 (dez) membros, deverá
haver 2 (dois) Conselheiros Independentes; e
(c) se o Conselho de Administração for composto por mais de 10 (dez) membros, o número
de Conselheiros Independentes será de 20% (vinte por cento) do número total de membros
do Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - Os Conselheiros Independentes serão expressamente declarados como tais
na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista nos Parágrafos 4º
e 5º do Artigo 141, da Lei 6.404/76.
Parágrafo 3º - Para fins deste artigo, o termo "Conselheiro Independente" significa o
Conselheiro que: (i) não tem qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de
capital; (ii) não é acionista controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou
não é ou não foi, nos últimos três anos, vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao
acionista controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa
estão excluídas desta restrição); (iii) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou
diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela
Companhia; (iv) não é fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou
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produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não é
funcionário ou administrador de sociedade
ou entidade que esteja oferecendo ou
demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não é cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não recebe outra
remuneração da Companhia além da do conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de
participação no capital estão excluídos desta restrição).
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente,
eleitos por seus membros na primeira reunião que ocorrer após a eleição dos conselheiros.
Parágrafo 5º - A Assembleia Geral poderá eleger suplentes para o Conselho de
Administração que substituirão o(s) conselheiro(s) efetivo(s) a que estiver(em)
vinculado(s), em sua(s) ausência(s) ou impedimento(s) temporário(s), observado o
disposto no Parágrafo 1º do Artigo 16 deste Estatuto.
Artigo 16 - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, o preenchimento se dará na
forma da Lei.
Parágrafo 1º – No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do
Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-Presidente ou, na
falta deste, por outro Conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de Administração e,
não havendo indicação, por escolha da maioria dos demais membros do Conselho.
Parágrafo 2º - No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho, assumirá o VicePresidente, que permanecerá no cargo até que o Conselho escolha o seu novo titular,
exercendo o substituto o mandato pelo prazo restante.
Artigo 17 - Compete ao Conselho de Administração:
(a) eleger o Diretor-Presidente e os Diretores Vice-Presidentes da Companhia, fixando sua
remuneração mensal individual, respeitado o montante global estabelecido pela Assembleia
Geral, bem como aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva nas sociedades direta ou indiretamente controladas e/ou coligadas da
Companhia;
(b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e das sociedades direta e
indiretamente controladas, aprovando previamente os respectivos planos estratégicos, os
projetos de expansão, os programas de investimento, as políticas empresariais, os
orçamentos anuais e o plano quinquenal de negócios, bem como suas revisões anuais;
(c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros e
papéis da Companhia, solicitando, através do Diretor Presidente, informações sobre
contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos, pela Companhia e
pelas sociedades direta ou indiretamente controladas;
(d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou nos casos em que a
convocação é determinada pela lei ou por este Estatuto;
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(e) manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria Executiva e as
demonstrações financeiras, definir a política de dividendos e propor à Assembleia Geral a
destinação do lucro líquido de cada exercício;
(f) deliberar sobre o aumento de capital, no limite do capital autorizado, através da (i)
emissão de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição ou (ii)
outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da Companhia ou
de sociedade sob seu controle, ou a pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem direito
de preferência para os acionistas, de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral,
nos termos do Parágrafo 2º do Artigo 5º deste Estatuto;
(g) deliberar sobre as condições de emissão de notas promissórias destinadas à distribuição
pública, nos termos da legislação em vigor;
(h) deliberar sobre a seleção e/ou destituição dos auditores externos da Companhia e das
sociedades direta ou indiretamente controladas;
(i) deliberar sobre a contratação de empréstimo ou assunção de dívida de valor igual ou
superior a R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil reais) pela
Companhia e suas sociedades direta ou indiretamente controladas;
(j) definir lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica
para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de ofertas
públicas para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo
Mercado previstas nos Capítulos VIII e IX deste Estatuto;
(k) deliberar sobre a aquisição de qualquer ativo fixo de valor igual ou superior a
R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil reais) e sobre a alienação
ou oneração de qualquer ativo fixo de valor igual ou superior a R$3.535.000,00 (três
milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) Companhia e suas sociedades direta ou
indiretamente controladas;
(l) autorizar a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria, conforme disposto no Parágrafo 6º do Artigo
5º;
(m) autorizar prévia e expressamente a celebração de contratos pela Companhia ou pelas
sociedades direta ou indiretamente controladas, com acionistas ou com pessoas por eles
controladas ou a eles coligadas ou relacionadas, direta ou indiretamente, de valor superior a
R$11.913.000,00 (onze milhões, novecentos e treze mil reais);
(n) autorizar prévia e expressamente a celebração de contratos de qualquer natureza pela
Companhia ou pelas sociedades direta ou indiretamente controladas de valor global superior
a R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil reais) pela Companhia
e suas sociedades direta ou indiretamente controladas, ainda que se refira a despesas
previstas no orçamento anual ou no plano quinquenal de negócios;

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2017

CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.429.144/0001-93 – NIRE 35.300.186.133
(o) pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria Executiva lhe apresente para sua
deliberação ou para serem submetidos à Assembleia Geral;
(p) deliberar sobre a constituição e extinção de sociedades controladas, a participação,
direta ou indireta, em consórcios e a aquisição ou alienação de participações em outras
sociedades pela Companhia e pelas sociedades direta ou indiretamente controladas;
(q) deliberar sobre qualquer alteração na política de recursos humanos que possa impactar
substancialmente nos custos da Companhia e/ou das sociedades direta e indiretamente
controladas;
(r) avocar, a qualquer tempo, o exame de qualquer assunto referente aos negócios da
Companhia e/ou das sociedades direta ou indiretamente controladas, ainda que não
compreendido neste Artigo, e sobre ele proferir decisão a ser obrigatoriamente executada
pela Diretoria Executiva;
(s) deliberar sobre a constituição de qualquer espécie de garantia que não envolva ativos
fixos de valor igual ou superior a R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e
sete mil reais) em negócios que digam respeito aos interesses e atividades da Companhia
e/ou de sociedades direta ou indiretamente controladas; e a constituição de qualquer
espécie de garantia que envolva ativos fixos de valor igual ou superior a R$3.535.000,00
(três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) em negócios que digam respeito aos
interesses e atividades da Companhia e/ou de sociedades direta ou indiretamente
controladas.
(t) autorizar prévia e expressamente a prestação de garantia ou a assunção de dívidas,
pela Companhia e/ou sociedades direta ou indiretamente controladas, em benefício ou favor
de terceiros;
(u) declarar dividendos à conta de lucro apurado em balanços semestrais ou em períodos
menores, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, nos termos da
legislação em vigor, bem como declarar juros sobre capital próprio, observado o disposto
nos Artigos 28 e 29 deste Estatuto;
(v) deliberar sobre a criação e a composição de Comitês e Comissões para assessorá-lo nas
deliberações de assuntos específicos de sua competência;
(w) aprovar o próprio Regimento Interno, bem como dos Comitês e Comissões de
Assessoramento do Conselho de Administração;
(x) aprovar e submeter à Assembleia Geral proposta de plano para a outorga de opção de
compra de ações aos administradores e empregados da Companhia e de outras sociedades
que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, nos termos do Parágrafo 2º
do Artigo 5º;
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(y) autorizar previamente a celebração de acordos de sócios ou de acionistas e qualquer
alteração em contratos de concessão firmados pela companhia, por sociedades direta ou
indiretamente controladas, ou coligadas;
(z) aprovar o calendário anual, informando sobre eventos corporativos programados pela
Companhia e contendo no mínimo as informações constantes do Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA;
(aa) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia;
(iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações
exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
(ab) determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante, nos casos de dissolução da
Companhia previstos em lei, conforme disposto no Art. 43 deste Estatuto;
(ac) apreciar os resultados trimestrais da Companhia;
(ad) aprovar previamente as indicações a serem feitas pelo Diretor Presidente para compor
os órgãos de administração das sociedades direta e indiretamente controladas e/ou
coligadas;
(ae) deliberar, sobre qualquer assunto proposto pelo Diretor Presidente que não seja de
competência privativa da Assembleia Geral;
(af) exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei e pelo presente Estatuto; e
(ag) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei, ou
este Estatuto, não confira a outro órgão da Companhia.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração realizará, no mínimo, doze (12) reuniões
anuais em caráter ordinário, conforme calendário a ser divulgado no primeiro mês de cada
exercício social, podendo, entretanto, ser realizadas reuniões extraordinárias, caso o
Presidente assim solicite, por iniciativa própria ou mediante provocação de qualquer
membro. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela anuência da
maioria simples dos membros presentes (dentre eles, obrigatoriamente, o Presidente ou o
Vice-Presidente).
Parágrafo 2º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com 09
(nove) dias de antecedência por comunicação enviada pelo Presidente ou Vice-Presidente do
Conselho de Administração, com a indicação das matérias a serem tratadas e
acompanhadas dos documentos de apoio porventura necessários.
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Parágrafo 3º - Em caso de manifesta urgência, as reuniões do Conselho de Administração
poderão ser convocadas em prazo inferior ao mencionado no Parágrafo 2º acima.
Parágrafo 4º - A presença de todos os membros permitirá a realização de reuniões do
Conselho de Administração independentemente de convocação.
Parágrafo 5º - Caso não haja quórum de instalação em primeira convocação, o Presidente
deverá convocar nova reunião do Conselho de Administração, a qual poderá instalar-se, em
segunda convocação -- a ser feita com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência --, com
qualquer número. A matéria que não estiver na ordem do dia da reunião original não poderá
ser apreciada em segunda convocação, salvo se os conselheiros, por unanimidade,
concordarem expressamente com a nova ordem do dia.
Parágrafo 6º - No caso de empate na votação, o Presidente do Conselho e, na sua
ausência, o Vice-Presidente, terá, além do voto comum, o de qualidade.
Parágrafo 7º - Nas reuniões do Conselho de Administração será permitida a participação
dos conselheiros através de conferência telefônica ou videoconferência e serão admitidos os
votos por meio de delegação feita em favor de outro Conselheiro, por escrito antecipado e
por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, computando-se
como presentes os membros que assim votarem.

SEÇÃO III
Da Diretoria Executiva
Artigo 18 - A Diretoria Executiva compor-se-á de 8 (oito) membros, sendo um Diretor
Presidente, um Diretor Vice-Presidente, um Diretor Vice-Presidente de Operações
Reguladas, um Diretor Vice-Presidente de Operações de Mercado, um Diretor VicePresidente Jurídico & de Relações Institucionais, um Diretor Vice-Presidente de
Desenvolvimento de Negócios e Planejamento, e um Diretor Vice-Presidente Financeiro, que
acumulará as funções de Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Vice-Presidente
de Gestão Empresarial.
Parágrafo único - Compete:
(a) Ao Diretor Presidente, dirigir e liderar todos os negócios e a administração geral da
Companhia e das sociedades direta e indiretamente controladas e das coligadas; promover
o desenvolvimento e a execução da estratégia corporativa, incluindo a gestão corporativa
de riscos e de pessoas e a gestão regulatória; exercer as demais atribuições que lhe foram
conferidas por este Estatuto, pelo Conselho de Administração e, ainda, privativamente:
(i)
(ii)
(iii)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
conceder licença aos membros da Diretoria Executiva e indicar-lhes substitutos;
coordenar e orientar os trabalhos dos Diretores Vice-Presidentes;
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(iv) propor ao Conselho de Administração as áreas de atuação de cada Diretor VicePresidente;
(v)
tomar decisões de caráter de urgência de competência da Diretoria Executiva, "ad
referendum" desta;
(vi) representar a Companhia em Assembleias Gerais de acionistas e/ou de quotistas da
Sociedade e das sociedades direta ou indiretamente controladas e/ou coligadas, ou indicar
um Diretor Vice-Presidente ou um procurador para, em seu lugar, representar a
Companhia; e
(vii) indicar os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva das
sociedades direta ou indiretamente controladas e/ou coligadas, de acordo com a quantidade
de ações ou quotas detidas pela Companhia, nos termos da alínea “ad” do Art. 17 deste
Estatuto.
(b) Ao Diretor Presidente Adjunto, auxiliar o Diretor Presidente a conduzir e dirigir todos os
negócios e a administração geral da Companhia e das sociedades direta ou indiretamente
controladas e coligadas; auxiliar o Diretor Presidente a promover o desenvolvimento e a
execução da estratégia corporativa, incluindo a gestão de riscos e pessoal; e a gestão
regulatória, auxiliando o Diretor Presidente a desempenhar as demais atribuições que lhe
forem designadas pelo presente Estatuto, pelo Conselho de Administração e, ainda, como
sua exclusiva competência:
(i) auxiliar o Diretor Presidente a coordenar e orientar o trabalho dos Diretores VicePresidentes;
(ii) auxiliar o Diretor Presidente a indicar ao Conselho de Administração as áreas de
atuação cada Diretor Vice-Presidente; e
(iii) auxiliar o Diretor Presidente a nomear os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva das sociedades direta ou indiretamente controladas e/ou coligadas à
Companhia, de acordo com o número de ações ou cotas detidas pela Companhia, nos
termos da alínea "ad", do Art. 17 deste Estatuto.
(c) Ao Diretor Vice-Presidente de Operações Reguladas, dirigir e liderar os negócios
relativos à distribuição de energia elétrica, observando e fazendo observar a regulação e os
riscos inerentes aos negócios nas empresas direta e indiretamente controladas pela
Companhia, competindo-lhe propor e gerir os investimentos; propor e implantar novos
projetos, garantindo a excelência das operações; gerir os processos relativos à operação da
distribuição e respectivos
assuntos regulatórios, à engenharia de operações, e aos
processos relacionados aos contratos de compra e venda de energia dos negócios de
distribuição, em harmonia com o planejamento estratégico da Companhia;
(d) Ao Diretor Vice-Presidente de Operações de Mercado, dirigir e liderar os negócios de
geração, comercialização e prestação de serviços relativos a energia elétrica nas empresas
direta e indiretamente controladas pela Companhia, competindo-lhe propor e gerir os
investimentos relacionados a esses negócios, propor e implantar novos projetos, garantindo
a excelência e o desenvolvimento das operações, planejar e realizar as atividades de
venda de energia e de serviços, observando e fazendo observar a regulação e os riscos
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inerentes aos negócios, e gerir a engenharia de operações e os processos de eficiência
energética, em harmonia com o planejamento estratégico da Companhia;
(e) Ao Diretor Vice-Presidente Jurídico & Relações Institucionais, dirigir e liderar as
comunicações externas e a interlocução institucional, bem como os assuntos jurídicos e de
sustentabilidade; definir e garantir o cumprimento dos princípios e normas legais, de meioambiente e de comunicação da Companhia e das sociedades direta ou indiretamente
controladas, ou coligadas, e realizar ações corretivas na ocorrência de eventuais incidentes
jurídicos, regulatórios, ambientais e de reputação, em harmonia com o planejamento
estratégico da Companhia;
(f) Ao Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios e planejamento, dirigir e
liderar a avaliação do potencial e o desenvolvimento de novos negócios nas áreas de
distribuição, geração, e comercialização e prestação de serviços relativos a energia elétrica,
além de outras atividades correlatas ou complementares; bem como dirigir e liderar os
processos de gestão dos planos estratégicos, de energia e inovação na Companhia e nas
sociedades direta ou indiretamente controladas, em harmonia com o planejamento
estratégico da Companhia;

(g) Ao Diretor Vice-Presidente Financeiro, dirigir e liderar a administração e gestão das
atividades financeiras da Companhia e das sociedades direta e indiretamente controladas,
incluindo a análise de investimentos, a propositura e contratação de empréstimos e
financiamentos, as operações de tesouraria, planejamento e controle financeiro e tributário,
e a gestão das atividades inerentes à contabilidade, competindo-lhe, ainda, desempenhar as
funções de representante da Companhia e das sociedades diretamente controladas em suas
relações com os investidores e o mercado de capitais; e
(h) Ao Diretor Vice-Presidente de Gestão Empresarial, dirigir e liderar os processos de
planejamento de tecnologia da informação, qualidade, suprimentos, infraestrutura, e gestão
de procedimentos logísticos; gerir os processos e sistemas de gestão organizacional, propor
e/ou disseminar normas inerentes a esses processos, bem como propor, avaliar, planejar e
implantar novos projetos e investimentos pertinentes a tais processos, com ênfase nos
princípios de eficácia empresarial da Companhia e das sociedades direta e indiretamente
controladas ou coligadas, em harmonia com o planejamento estratégico da Companhia.
Artigo 19 - O mandato dos membros da Diretoria será de 2 (dois) anos, admitida reeleição.
Artigo 20 - Na hipótese de vagar um dos cargos de Diretor Vice-Presidente, caberá ao
Diretor-Presidente substituí-lo provisoriamente ou indicar, dentre os demais Diretores, a
quem competirá acumular as funções correspondentes ao cargo vago, até que se proceda a
eleição do substituto pelo Conselho de Administração. Em caso de vaga no cargo de DiretorPresidente, o Conselho de Administração determinará qual membro da Diretoria Executiva
exercerá temporariamente a função, até a eleição do substituto até a eleição do substituto.
Parágrafo 1º - O Diretor-Presidente, nos seus impedimentos temporários, será substituído
por um membro da Diretoria Executiva a ser escolhido pelo Presidente do Conselho de
Administração.
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Parágrafo 2º - Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor VicePresidente, caberá ao Diretor-Presidente substituí-lo ou designar outro Diretor VicePresidente para fazê-lo.
Artigo 21 - Compete à Diretoria:
(a) Praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia;
(b) Submeter à aprovação do Conselho de Administração as Políticas e Estratégias da
Companhia;
(c) Submeter à aprovação do Conselho de Administração proposta de aumento de capital e
de reforma do Estatuto Social;
(d) Aprovar a abertura, a alteração de endereço e o encerramento de filiais, escritórios,
agências ou outras instalações em qualquer parte do País, conforme previsto no Artigo 3º
deste Estatuto;
(e) Recomendar ao Conselho de Administração (i) a aquisição de qualquer ativo fixo de
valor igual ou superior a R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil
reais) e a alienação ou oneração de qualquer ativo fixo de valor igual ou superior a
R$3.535.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) (ii) a constituição de
qualquer espécie de garantia que não envolva ativos fixos de valor igual ou superior a
R$47.507.000,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e sete mil reais) e a constituição
de qualquer espécie de garantia que envolva ativos fixos de valor igual ou superior a
R$3.535.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil reais) em negócios que
digam respeito aos interesses e atividades da Companhia e/ou de sociedades direta ou
indiretamente controladas pela Companhia; e (iii)
a celebração de contratos, pela
Companhia, com acionistas ou com pessoas por eles direta ou indiretamente controladas ou
a ele coligadas ou relacionadas, de valor superior a R$11.913.000,00 (onze milhões,
novecentos e treze mil reais);
(f) Submeter à aprovação do Conselho de Administração um calendário anual, informando
sobre eventos corporativos programados e contendo no mínimo as informações constantes
do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;
(g) aprovar a contratação de instituição depositária prestadora dos serviços de ações
escriturais da Companhia e/ou das sociedades direta ou indiretamente controladas pela
Companhia; e
(h) Submeter à aprovação do Conselho de Administração o plano quinquenal, bem como
suas revisões anuais e o orçamento anual.
Artigo 22 - A Diretoria Executiva reunir-se-á, validamente, por convocação do Diretor
Presidente, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos Diretores eleitos e
deliberará pelo voto da maioria dos presentes, sendo atribuído ao Diretor Presidente, em
caso de empate, o voto de qualidade.
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Artigo 23 - Todos os atos, contratos ou documentos que impliquem responsabilidade para
a Companhia, ou desonerem terceiros de responsabilidade ou obrigações para com a
Companhia deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados (i)
por 2 (dois) Diretores Executivos; (ii) por um único Diretor Executivo, desde que
previamente autorizado pelo Conselho de Administração; (iii) por um Diretor Executivo em
conjunto com um procurador ou (iv) por dois procuradores.
Parágrafo 1º - As procurações outorgadas pela Companhia deverão (i) ser assinadas por 2
(dois) membros da Diretoria Executiva, (ii) especificar expressamente os poderes
conferidos e (iii) conter prazo de validade limitado a no máximo 1 (um) ano, sem poderes
para substabelecimento, com exceção: (a) das procurações “ad judicia” e “ad judicia et
extra”, que poderão ser substabelecidas e outorgadas por prazo indeterminado e (b) das
procurações outorgadas a instituições financeiras, que poderão ser estabelecidas pelo prazo
do(s) respectivo(s) contrato(s) de financiamento.
Parágrafo 2º - Ressalvado o disposto neste Estatuto, a Companhia poderá ser
representada por um único Diretor Executivo ou procurador (i) na prática de atos de
simples rotina administrativa, inclusive os praticados (a) perante repartições públicas em
geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Junta Comercial,
órgãos de proteção ao crédito, órgãos de classe, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus
bancos arrecadadores, (b) junto a concessionárias ou permissionárias de serviços públicos,
em atos que não importem em assunção de obrigações ou na desoneração de obrigações de
terceiros, (c) para preservação de seus direitos em processos administrativos ou de
qualquer outra natureza, e no cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas ou
previdenciárias, (d) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito em contas
bancárias da Companhia; (ii) em processos licitatórios públicos e privados para realizar
atualização cadastral, credenciamento, envio de declarações, habilitação, dentre outros
atos; e (iii) para fins de recebimento de intimações, citações, notificações ou interpelações,
ou ainda para representação da Companhia em Juízo.
Parágrafo 3º - É vedado aos Diretores e procuradores praticar atos estranhos ao objeto
social, bem como prestar garantias e/ou assumir obrigações em benefício ou em favor de
terceiros sem o prévio e expresso consentimento do Conselho de Administração, sendo
ineficazes em relação à Companhia os atos praticados em violação ao estabelecido neste
dispositivo.
Artigo 24 - Compete a qualquer membro da Diretoria Executiva, além de exercer os
poderes e atribuições conferidos pelo presente Estatuto, cumprir outras funções que vierem
a ser fixadas pelo Conselho de Administração.
Artigo 25 - O Diretor Presidente poderá afastar qualquer membro da Diretoria Executiva,
devendo informar a sua decisão e os motivos que a fundamentam ao Conselho de
Administração, devendo ser formalizada a demissão na próxima reunião do referido órgão.
As funções do Diretor Vice-Presidente afastado serão, até a nomeação do substituto,
desempenhadas pelo Diretor designado pelo Diretor Presidente.
CAPÍTULO V
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Do Conselho Fiscal
Artigo 26- O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e igual número
de suplentes, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de
1 (um) ano, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Ao menos 1 (um) dos membros do Conselho Fiscal será considerado
membro independente.
Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos
mediante assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho
Fiscal.
Parágrafo 3º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto
no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 4º - Os honorários dos membros do Conselho Fiscal serão fixados pela
Assembleia Geral Ordinária.
Parágrafo 5º - As atribuições do Conselho Fiscal são as fixadas em lei e seu funcionamento
será permanente.
CAPITULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL
Artigo 27 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão
elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, observado que serão também
elaboradas demonstrações financeiras a cada trimestre, excetuado o último de cada ano. As
demonstrações financeiras do exercício social serão, após manifestação dos Conselhos de
Administração e Fiscal, submetidas à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com proposta
de destinação do resultado do exercício.
Parágrafo 1º - A Companhia e os seus administradores deverão, pelo menos uma vez ao
ano, realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar
informações quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, projetos e
perspectivas.
Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação:
(a) 5% (cinco por cento), antes de qualquer outra destinação, para a formação da reserva
legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social subscrito;
(b) pagamento de dividendo obrigatório, observado o disposto no Artigo 29 deste Estatuto;
(c) constituição de Reserva de Ajustes do Ativo Financeiro da Concessão, mensalmente ou
em outra periodicidade definida pela Companhia, com o ganho ou perda correspondente à
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2017

CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.429.144/0001-93 – NIRE 35.300.186.133
variação da expectativa de fluxo de caixa do Ativo Financeiro da Concessão de sociedades
controladas, reconhecido na Companhia através de equivalência patrimonial e contabilizado
no resultado do período, líquido dos efeitos tributários. O valor a ser destinado para a
constituição dessa reserva será limitado ao saldo da conta “Lucro ou Prejuízo Acumulado”,
após a eventual constituição das Reservas para Contingências, de Incentivos Fiscais e de
Lucros a Realizar:
(c.i) a realização da Reserva de Ajustes do Ativo Financeiro da Concessão ocorrerá ao final
do período de concessão das sociedades controladas, quando do pagamento da indenização
pelo Poder Concedente, bem como pela baixa do Ativo Financeiro da Concessão decorrente
de alienação ou reestruturação societária, e resultará na reversão dos respectivos valores
para “Lucros ou Prejuízos Acumulados".
(c.ii) o saldo da Reserva de Ajustes do Ativo Financeiro da Concessão não poderá exceder o
saldo do Ativo Financeiro da Concessão registrado nas Demonstrações Financeiras
consolidadas da Companhia;
(d) o lucro remanescente, ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral, será
destinado à formação de reserva de reforço de capital de giro, cujo total não poderá
exceder o valor do capital social subscrito; e
(e) em caso de prejuízo no exercício, as reservas constituídas poderão ser utilizadas para
absorver o prejuízo remanescente, sendo a Reserva de Ajustes do Ativo Financeiro da
Concessão e a Reserva Legal, nesta ordem, as últimas a serem absorvidas.
Artigo 28 - A Companhia distribuirá como dividendo, em cada exercício social, no mínimo
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo
202 da Lei n.º 6.404/76.
Artigo 29 - Por deliberação do Conselho de Administração, conforme disposto na alínea “u”
do Artigo 17 deste Estatuto, o dividendo obrigatório poderá ser pago antecipadamente, no
curso do exercício e até a Assembleia Geral Ordinária que determinar o respectivo
montante; o valor do dividendo antecipado será compensado com o do dividendo
obrigatório do exercício. A Assembleia Geral Ordinária determinará o pagamento do saldo
do dividendo obrigatório, se houver, bem como a reversão àquela reserva do valor pago
antecipadamente.
Artigo 30 - A Companhia levantará balanço semestral em 30 de junho de cada ano e
poderá, por determinação do Conselho de Administração, levantar balanços em períodos
menores.
Parágrafo 1º - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à
conta de lucros apurados no balanço semestral e, observados as disposições legais, à conta
de lucros apurados em balanço relativo a período menor que o semestre, ou à conta de
lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
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Parágrafo 2º - O Conselho de Administração poderá declarar juros sobre o capital próprio,
nos termos do § 7º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95 e imputá-los ao pagamento do
dividendo mínimo obrigatório.
Artigo 31 - Os dividendos, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, serão
pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da deliberação de sua
distribuição e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
Artigo 32 - Nos exercícios em que for pago o dividendo mínimo obrigatório, a Assembleia
Geral poderá atribuir ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva participação nos
lucros, respeitados os limites do § 1º do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, cabendo ao
Conselho de Administração definir a respectiva distribuição.
Artigo 33 - Os dividendos declarados não renderão juros nem serão corrigidos
monetariamente e, se não forem reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado do início do
seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 34 - A alienação de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva
ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar a oferta pública de aquisição das
ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado, de forma a
assegurar-lhes tratamento igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.
Parágrafo Único – A oferta pública de que trata este artigo será exigida, ainda: (i)
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na
alienação do controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade
que detenha o poder de controle da Companhia, sendo que, neste caso, o acionista
controlador alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à
Companhia nessa alienação e anexar documentação que comprove esse valor.
Artigo 35– Aquele que adquirir o poder de controle, em razão de contrato particular de
compra de ações celebrado com o acionista controlador, envolvendo qualquer quantidade de
ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no artigo 34 acima; e (ii)
pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses
anteriores à data da aquisição do poder de controle, devidamente atualizado até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam
ações da Companhia nos pregões em que o adquirente realizou as aquisições,
proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA
operacionalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Parágrafo Único – O acionista controlador, quando de eventual alienação do controle da
Companhia, não transferirá a propriedade de suas ações enquanto o comprador não
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2017

CPFL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.429.144/0001-93 – NIRE 35.300.186.133
subscrever o Termo de Anuência dos Controladores a que alude o Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA celebrado pela Companhia, pelo qual se
comprometerão a cumprir as regras ali constantes.
Artigo 36 - A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o adquirente
ou para aquele(s) que vier(em) a deter o poder de controle, enquanto este(s) não
subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do
Novo Mercado.
Artigo 37 - Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de
controle poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não
tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do
Novo Mercado.

CAPÍTULO VIII
CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA
Artigo 38 – Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo acionista controlador
ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo
a ser ofertado deverá corresponder ao valor econômico apurado no laudo de avaliação
elaborado nos termos dos Parágrafos 1º a 2º deste Artigo, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º - O laudo de avaliação referido no caput deste Artigo deverá ser elaborado
por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência
quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) acionista(s)
controlador(es), além de satisfazer os requisitos do Parágrafo 1° do Artigo 8° da Lei nº
6.404/76, e conter a responsabilidade prevista no Parágrafo 6º desse mesmo Artigo.
Parágrafo 2º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do valor econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia
Geral, conforme previsto na alínea “c” do Parágrafo único do Artigo 9, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, nos termos da alínea “j” do
Artigo 17, devendo a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser
tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das ações em circulação
presentes naquela Assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total
de ações em circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a
presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação.
Parágrafo 3º - Obedecidos os demais termos do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA, deste Estatuto Social e da legislação vigente, a oferta pública
para cancelamento de registro poderá prever também a permuta por valores mobiliários de
outras companhias abertas, a ser aceita a critério do ofertado.
Parágrafo 4º - O cancelamento deverá ser precedido de Assembleia Geral Extraordinária
em que se delibere especificamente sobre tal cancelamento.
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Artigo 39 – Caso o laudo de avaliação a que se refere o Artigo 38 não esteja pronto até a
Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre o cancelamento do registro
de companhia aberta, o acionista controlador, ou grupo de acionistas que detiver o poder de
controle da Companhia, deverá informar nessa assembleia o valor máximo por ação ou lote
de mil ações pelo qual formulará a oferta pública.
Parágrafo 1º - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de
avaliação a que se refere o Artigo 38 não seja superior ao valor divulgado pelo acionista
controlador, ou grupo de acionistas que detiver o poder de controle da Companhia, na
Assembleia referida no caput deste artigo.
Parágrafo 2º - Caso o valor das ações determinado no laudo de avaliação seja superior ao
valor informado pelo acionista ou grupo de acionistas que detiver o poder de controle, a
deliberação referida no caput deste artigo ficará automaticamente cancelada, devendo ser
dada ampla divulgação desse fato ao mercado, exceto se o acionista que detiver o poder de
controle concordar expressamente em efetivar a oferta pública pelo valor apurado no laudo
de avaliação.
CAPÍTULO IX
SAÍDA DO NOVO MERCADO
Artigo 40 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os
valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo
Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação
no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia
Geral que aprovou a referida operação, o acionista controlador deverá efetivar oferta
pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no
mínimo, pelo respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado
nos termos dos parágrafos 1º e 2º do Artigo 38 deste Estatuto, respeitadas as normas
legais e regulamentares aplicáveis.
Artigo 41- Na hipótese de não haver acionista controlador, caso seja deliberada a saída da
Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter
registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de
reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha
seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e
vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, a saída
estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas mesmas
condições previstas no artigo acima.
Parágrafo 1º - A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela
realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia,
deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Parágrafo 2º - Na ausência de definição do(s) responsável(is) pela realização da oferta
pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a
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companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à
negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à
reorganização societária realizar a referida oferta.
Artigo 42 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de
obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de
oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser
apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 38 deste Estatuto, respeitadas as
normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º - O acionista controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput desse artigo.
Parágrafo 2º - Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo Mercado
referida no caput decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham
votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a
oferta pública de aquisição de ações prevista no caput.
Parágrafo 3º - Na hipótese de não haver acionista controlador e a saída do Novo Mercado
referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os Administradores da
Companhia deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será
deliberar sobre o saneamento do descumprimento das obrigações constantes do
Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do
Novo Mercado.
Parágrafo 4º - Caso a Assembleia Geral, mencionada no parágrafo acima, delibere pela
saída da Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir o(s)
responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput,
o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de
realizar a oferta.
CAPITULO X
JUÍZO ARBITRAL
Artigo 43 – A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho
Fiscal, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do
Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada
com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento
do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções, das
Cláusulas Compromissórias e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPITULO XI
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO
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Artigo 44 - A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo ao Conselho
de Administração determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante.
CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 45 – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
Artigo 46 – É vedada a concessão de financiamento ou de garantia de qualquer espécie a
terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos ao objeto social da
Companhia.
Artigo 47 - Os valores monetários referidos nos Artigos 17 e 21 deste Estatuto foram
atualizados na data base de 1º de janeiro de 2017, e serão corrigidos no início de cada
exercício social, com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ocorrida no
exercício anterior; e, na falta deste, por outro índice publicado pela mesma Fundação que
reflita a perda do poder de compra da moeda nacional ocorrida no período.
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