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CIRCULAR SINDHES Nº 057 / 2017 

 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA 

CONVENÇÃO COLETIVA FIRMADA ENTRE 

SINDISAÚDEBUCAL X SINODONTO-ES. 

Prezados Associados, 

Conforme situação narrada por alguns filiados em que o Sindsaudebucal e o 
Sintrasades fizeram um acordo, em que ficou definido que compete ao 
Sindsaudebucal a representação de toda a categoria dos trabalhadores em 
odontologia que sejam empregados ou contratados, em estabelecimentos ou 
unidades de serviços de odontologia e saúde bucal, odontologia de grupo, centros 
odontológicos, ambulatórios e pronto socorro odontológicos, clinicas e consultórios 
dentários, unidades móveis de saúde bucal, centros de estética bucal, fundações, 
instituições de serviços de odontologia, odontologistas profissionais (pessoa física e 
jurídica), cirurgiões dentistas, laboratórios de prótese dentária, ortodontia, implantes, 
clinicas de cirurgia buco-máxilo-facial, serviços de assistência odontológica nos 
setores públicos ou privados, estabelecimentos específicos de formação, cursos, 
preparação e reciclagem dos profissionais da área odontológica de nível fundamental 
e médio em todo o Estado do Espírito Santo. 

O Sindhes, conforme consta em seu estatuto, representa, entre outros, clínicas 
médicas e odontológicas. 

Dessa forma, os trabalhadores em odontologia que sejam empregados por clínicas 
odontológicas na abrangência do Sindhes estão, a partir de agora, representados pelo 
Sindsaudebucal e não mais pelo Sintrasades. 

Feito tal introito, destaca-se que foi firmada uma convenção coletiva de trabalho 
envolvendo o Sinodonto-ES (Sindicato dos Odontologistas do estado do Espirito 
Santo) e o Sindsaudebucal (Sindicato dos Técnicos em Higiene Dental do estado 
do Espirito Santo). Figurou como sindicato patronal o Sinodonto-ES, e como 
sindicato dos empregados o Sindsaudebucal. Nesse contexto surgiu a dúvida das 
empresas abrangidas pelo SINDHES. 

Uma convenção coletiva de trabalho deve ser celebrada, obrigatoriamente, entre um 

sindicato patronal e um sindicato de empregados.  

Um sindicato de profissionais liberais pode figurar em qualquer dos polos (patronal ou 

de empregados), mas desde que defendendo especificamente os interesses dos 

profissionais liberais enquanto empregadores ou enquanto empregados.  

No requerimento de registro de CCT, o Sinodonto está figurando como o sindicato 
patronal. Contudo, da análise do artigo 1º do Estatuto do Sinodonto-ES, disponível no 
seu site, a nosso ver, os dois sindicatos que firmaram a convenção são de 
empregados. Assim, na convenção coletiva celebrada entre o SINODONTO-ES e o 
SINDISAUDEBUCAL, falta um sindicato patronal para que ela seja válida, logo a 
convenção pode ser alvo de uma impugnação.  
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(Já está sendo providenciado esta impugnação pelo Departamento Jurídico do 
SINDHES), Explica-se. 

Conforme estatuto do SINODONTO-ES, trata-se de sindicato constituído para 

“representar e defender os direitos e interesses, coletivos e individuais dos Cirurgiões 

Dentistas profissionais liberais e empregados em órgãos e empresas públicas e de 

economia mista, empresas privadas, autarquias, Estado e Municípios, Organizações 

Não Governamentais”. Portanto, o estatuto traz a conotação de que se presta à defesa 

dos cirurgiões dentistas enquanto empregados, não podendo figurar como sindicato 

patronal na celebração de convenção coletiva de trabalho. 

No caso de prevalecer um entendimento de que o Sinodonto pode figurar como 

sindicato patronal cumpre ressaltar que ele representaria apenas os Cirurgiões 

Dentistas profissionais liberais enquanto empregadores. 

Dito isto, a convenção firmada envolvendo o Sinodonto-ES (Sindicato dos 

Odontologistas do Estado do Espirito Santo) e o Sindsaudebucal (Sindicato dos 

Técnicos em Higiene Dental do Estado do Espirito Santo) só deveria ser acatada pelas 

empresas abrangidas pelo Sindhes em casos muito específicos, nos quais essas 

empresas abrangidas pelo Sindhes fosse um Cirurgião Dentista profissional Liberal 

com uma clínica odontológica  e que atue como o empregador. 

Por isso, ainda que se considere que o SINODONTO abarque os interesses dos 

Cirurgiões Dentistas como empregadores, as disposições da CCT discutida não se 

aplicam aos estabelecimentos abrangidos pelo SINDHES de maneira geral, pois os 

profissionais da área de odontologia que lhes prestam serviço, mesmo os Cirurgiões 

Dentistas profissionais liberais, normalmente prestam esse serviço enquanto 

empregados.  

O profissional liberal individualmente pode atuar como empregado ou empregador. No 

caso do Cirurgião Dentista registrado como empregador ele é que deverá acatar o 

estipulado pela referida CCT. 

 

Atenciosamente, 

 

Ivan Lima 

Diretor Presidente 
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