
  
 

SÃO PAULO, 17 DE AGOSTO DE 2020. 
 
Ao 
Dr. Newton Barros 
Comissão Eleitoral da AMB 
 
ASSUNTO: OFENSAS E INJÚRIAS NO PROCESSO ELEITORAL 
 
 
DIOGO LEITE SAMPAIO, associado da AMB, candidato a presidente da AMB no triênio 2021-2023 
pela “Chapa 1 – Diogo Presidente - Juntos, Podemos Mais!” vem expor e requerer o que segue. 
 
 
1) Conforme art. 2º, “d” da Portaria AMB n. 003/2020, compete à Comissão Eleitoral da AMB 
“cumprir e analisar o cumprimento de todas as disposições do Estatuto Social da AMB, do Regimento 
Eleitoral da AMB e do Calendário Eleitoral da AMB por todos os envolvidos no processo eleitoral da 
AMB”. 
 
2) O art. 13 do Estatuto Social da AMB prevê que “são deveres dos associados efetivos (...) II. 
pautar sua conduta dentro dos princípios éticos”. 

 

3) Nesta oportunidade, venho denunciar e requerer providências sobre a prática de atos 
antiéticos cometidos pelos candidatos à diretoria da AMB no triênio 2021-2023, integrantes da Chapa 
“Nova AMB”, que tem como seu candidato a presidente o dr. César Fernandes.  

 
4) A chapa “Nova AMB” tem publicado diversas notas e notícias nas redes sociais, bem como em 
seu site, contendo inverdades, tumultuando o processo de divulgação das eleições, ofendendo e 
agredindo a honra de integrantes da Chapa 1, ofendendo a direção da AMB e a essa comissão 
eleitoral, manchando a imagem da AMB, o que traz um enorme prejuízo à instituição e à própria 
eleição. Estamos incluindo numa página específica da Chapa 1 — 
https://diogopresidenteamb.com.br/conheca-a-verdade — todas essas situações e convidamos essa 
comissão a verificar. 

 

5)  Desde o dia 3 de agosto:  
 

a. Estão acusando a Chapa 1 de fake news para tentar macular a imagem de seus 
integrantes. 

b. Fizeram isso em 7 (sete) posts desde 03/08 e nem “desmentiram” o que chamaram 
de fake news. 

c. Num dos posts acusaram “Diogo Sampaio, José Bonamigo e companhia” de tentar 
reduzir em cerca de 30% os delegados paulistas, discriminando em especial jovens 
médicos e os mais antigos. Ao que parece, César Fernandes não confia no Conselho 
Deliberativo da AMB, órgão no qual já representou a Febrasgo. É lamentável uma 
postura tão beligerante em um ambiente que deveria ser de cooperação e trabalho 
em conjunto. O estatuto da AMB também é claro quanto a quem pode ou não votar 
nas eleições da AMB. E a categoria “médico aspirante” não existe no estatuto social 
da AMB. A responsabilidade é da própria APM, que erradamente criou uma categoria 
de associado, que não existe no estatuto da AMB, o que impede que esses médicos 
sejam associados da entidade nacional (veja estatuto no link acima). Isso seria 
resolvido pela reforma estatutária da AMB, que não ocorreu por processo judicial 
específico da Associação Paulista de Medicina contra a AMB para bloquear a reforma, 
que também previa a criação da Diretoria do Médico Jovem. 

https://diogopresidenteamb.com.br/conheca-a-verdade


  
d. Em outro post reproduz postagem da APM (que claramente apoia a Chapa 2) que 

tenta imputar a  responsabilidade de desvio de recursos à atual diretoria da AMB, 
quando foi ela que descobriu a fraude, que ocorria desde 2008 por funcionária da 
AMB, que lá trabalhava havia quase 30 anos. Quando a AMB descobriu a fraude, 
contratou auditoria especial para identificar os modus operandi, os valores, e entrou 
com ação trabalhista e criminal, denunciando ao Ministério Público e já tendo 
conseguido o bloqueio de patrimônio de 23 envolvidos.  

 

6) Infelizmente, o dr. César Fernandes e a Chapa 2 criam um péssimo ambiente eleitoral, 
rebaixando o debate de propostas à AMB e à classe médica a meros embates pessoais. 

 
7) Por isso, dadas as finalidades e atribuições desta Comissão Eleitoral, sirvo-me desta 
manifestação para requerer que esta Comissão Eleitoral da AMB adote as seguintes medidas, para 
garantir o respeito aos princípios éticos que devem nortear a relação associativa e o processo 
eleitoral: 

 

a. Impugnação da Chapa 2. 
b. Exigir da Chapa 2 o direito de resposta à Chapa 1, nos mesmos veículos e nas mesmas 

condições de espaço destinados às ofensas, até o dia 19/08/2020. 
c. Determinar que a Chapa 2 abstenha-se de citar a Chapa 1 em suas publicações; 
d. Que caso não seja realizado o item b, apresentem provas do que está sendo falado, 

ou desmintam, até dia 19/08/2020, as questões contra a comissão eleitoral, a Chapa 
1 e a diretoria da AMB. 

 
 
 

              
Diogo Leite Sampaio 

Candidato a Presidente da AMB – Eleição de 2020 

 
 

 
 


