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Cláudio César Magalhães Martins

Franklin José Oliveira Alves

Maria do Carmo Lins Torres

Ingressou no BNB em 1963, mediante aprovação em concurso público e, posteriormente, foi aprovado 

em concurso público para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Econômico. Bacharel em Ciências 

Contábeis e em Ciências Econômicas pela UFC, Mestre em Administração pela Universidade de 

Barcelona, Espanha. No BNB, exerceu, além de funções técnicas, no início da carreira, várias funções 

de direção superior, com destaque para Chefe de Divisão nos Departamentos de Assessoria e 

Financeiro, Chefe-Adjunto e Chefe do Gabinete da Presidência, Presidente da CAPEF, Superintendente 

de Recuperação de Crédito e de Controle Operacional, Diretor de Crédito à Infraestrutura e 

Financeira, tendo exercido interinamente a Presidência em algumas ocasiões. Após desligamento do 

BNB, em 1994, vem prestando serviços de consultoria a empresas de grande e médio porte, além de, 

atualmente ser membro independente do Comitê de Auditoria da M Dias Branco.  

Graduado e Pós Graduado em Ciências Contábeis com Especialização em Controle e Tópicos Avançados 

de Contabilidade, pela UNIFOR. Concursado do BNB, turma de 1979, trabalhando, inicialmente, no 

antigo DEPAD – Departamento Administrativo, onde foi Chefe de Seção. Posteriormente, foi transferido 

para o Ambiente de Produtos e de Serviços Bancários como Analista, sendo promovido seguidamente 

para Consultor e Gerente Técnico de Produtos e de Serviços Bancários. Atualmente, trabalha no 

Ambiente de Negócios Empresariais e Governo, onde é Gerente Técnico de Negócios com Governo. 

Exerceu também mandato, por 04 anos, de Conselheiro Deliberativo da CAPEF, eleito como membro 

representante dos Participantes Ativos.

Formado em Direito pela UFC, em 1977. Especialista em Direito do Trabalho, Previdência Social, 

Previdência Complementar e Direito do Consumidor. Advogado Militante na áreas cíveis, trabalhista, 

previdência social e privada. Ex-advogado do BNB, Ex-Diretor Jurídico do Sindicato dos Bancários, Ex-

Diretor Administrativo da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste tendo exercido a 

Presidência por oito meses. Ex-Diretor e Ex-Conselheiro Fiscal da Capef, Ex-Diretor e Ex-Conselheiro 

Fiscal da Camed. Ex-Diretor e Ex-Conselheiro Fiscal do BNB-Clube. Ex-Conselheiro, ex-membro da 

Comissão do Consumidor e Ex-Presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB – Secção do Ceará. 

Atualmente é presidente do Conselho Fiscal da Caixa de Assistência dos Advogados do Brasil – Ce e 

Presidente da Comissão de Ética na Política da Ordem dos Advogados do Brasil – Ce.  ATIVIDADES 

DOCENTES: Ministrou cursos de sua especialidade no SENAC, na Escola de Administração do Ceará e no 

BNB do qual foi Professor. Proferiu palestras sobre temas de sua especialidade em várias Instituições 

Públicas, Privadas, Sindical e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.



Minicurrículo dos Candidatos (cont.)

Cláudio César Magalhães Martins

Franklin José Oliveira Alves

Maria do Carmo Lins Torres

Graduado em Ciências Econômicas pela UFC. Mestre em Administração Contábil e Financeira pela 

EAESP/ FGV. Participou, com êxito, do II Curso de Treinamento em Desenvolvimento Econômico e 

Administração, realizado pelo BNB, em 1972. Aprovado no concurso interno de TDE, no BNB, em 1977. 

Classificado em 1º lugar no concurso de monografias promovido pelo Banco, em 1992, com o trabalho 

intitulado "BNB: 40 ANOS DE NORDESTE." Assessor Financeiro e Chefe de Gabinete da Superintendência 

Financeira (SUFIN). Professor Adjunto da UECE, onde lecionou as disciplinas  Controladoria, 

Administração Financeira, Mercado Financeiro e Análise de Investimentos, no período de 1994-2014. 

Atualmente, é Diretor Administrativo-Financeiro da Fundação de Cultura  e Apoio ao Ensino, Pesquisa 

e Extensão (FUNCEPE).

Formado em Economia, pela UFC (1977), entrou no BNB em 1968, participando da 1ª Turma do 1º CHB. 

Fez parte do DECAD de 1976. Foi professor de Estatística, Matemática Financeira e Crédito Industrial no 

BNB. Criou o primeiro sistema de análise de crédito industrial do BNB em computador, o SCAP – Sistema 

Computadorizado de Análise de Projetos. Foi analista de projetos lotado no CARIN, depois Central de 

Apoio Operacional, de 1976 até sua aposentadoria, em 1997.

Bacharelado em Ciências Econômicas (1978/1982) pela Universidade Federal do Ceará, especialização 
em Finanças pelo CETREDE e Preparatório para exame de Certificação Financeira Qualificada. 
Participou de cursos, como:Swift – Fund, Padrões SWIFT de mensagens; Formação de análises de 
sistemas de O&M; Técnico matemática, e; Técnico contabilidade Geral.  Possui certificação CPA 20 , da 
ANBIMA. Atualmente é Analista Bancário 18 , Piloto de Reserva. 

Propostas da Chapa 03 - Transparência e Luta 

Escolhemos os temas TRANSPARÊNCIA e LUTA para a nossa chapa porque acreditamos que a transparência nas decisões deve ser 

o principal “modus operandi” dos conselheiros dos fundos de pensão. Um dos papéis fundamentais do conselho, além definir as 

políticas de administração, investimentos, orçamento e estabelecer as diretrizes da gestão do fundo, propor melhoria no 

estatuto e nos regulamentos dos planos, é sem dúvida prestar contas, dialogar, comunicar e debater com os participantes e 

pensionistas. A conversa direta com os participantes é fundamental para a boa gestão dos fundos de pensão.

Luta – o fundo de pensão deve assegurar os benefícios de aposentadoria; isto é, além de se preocupar com o bem-estar dos 

participantes e dos pensionistas, o fundo de pensão tem a obrigação de garantir aos assistidos benefícios em valores 

equivalentes aos salários como se na ativa estivessem. Além disso, somos eleitos para representar condignamente os 

participantes, e a nossa atuação deve ser sempre voltada para criar melhores condições de vida para todos. 

Portanto, nossa bandeira de luta compreende: a) gestão compartilhada, participativa, paritária, democrática (inclusive com o 

fim do voto de minerva) e  transparente em todos os órgãos diretivos, e a contínua melhoria da qualidade de vida dos 

participantes; b) o fortalecimento financeiro da Capef, pugnando por aporte de recursos necessários à revisão do Plano BD, 

visando à recomposição e melhoria dos benefícios e a redução das contribuições extraordinárias dos assistidos e pensionistas; b) 

revisão das premissas atuariais visando à equalização programática dos recursos indispensáveis à melhoria dos benefícios; c) 

atualização do programa de educação previdenciária, com estímulo à certificação dos gestores, conselheiros e participantes; d) 

Acompanhamento e avaliação dos investimentos, visando obtenção de taxas de retorno compatíveis com o volume dos capitais 

aplicados; e) gestão paritária na diretoria executiva, com o número de diretores eleitos em igual aos nomeados pela 

patrocinadora; f) avaliação do regime tributário dos fundos de pensão e propor melhoria, inclusive do imposto de renda na fonte 

dos beneficiários.  
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