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A presente pesquisa aborda temas de extrema relevância no âmbito do Direito Internacional, do 

Direito Constitucional e do Direito do Trabalho, ao tratar da abertura das fronteiras brasileiras 

para a contratação de estrangeiros, bem como ao tratar da violação de princípios basilares do 

Direito, os quais sustentam o ordenamento jurídico brasileiro. No que diz respeito à contratação 

de estrangeiros, o presente trabalho busca explicar como deveria ser esta contratação, 

analisando-se a legislação nacional em matéria trabalhista para estrangeiros e as regras gerais 

da Consolidação das Leis do Trabalho, com ênfase na situação vivenciada pelos médicos 

cubanos no ano de 2013, ao serem contratados pelo Brasil para trabalhar no ‘Projeto Mais 

Médicos para o Brasil’, instituído por meio de Medida Provisória. Por fim, demonstra-se que, 

apesar dos benefícios que esta contratação proporcionou e vem proporcionando à população 

brasileira, a vinda dos médicos cubanos para o Brasil violou não só a legislação para 

estrangeiros corrente, mas também à própria Constituição Federal brasileira. Tal contratação 

confronta com os direitos fundamentais prescritos em nossa Constituição Federal, sobretudo 

quanto à esfera pessoal dos migrantes recepcionados pelo Brasil, e à saúde da população 

brasileira. Trata-se de uma pesquisa explicativa sobre o tema, por meio da análise legal e de 

revisão bibliográfica, de modo a buscar respostas qualitativas para os questionamentos 

formulados. 
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