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RESUMO: A presente pesquisa foi suscitada no curso de pós-graduação em Controle Interno na Administração Pública. 
Objetiva-se assim, fazer uma reflexão sobre o princípio basilar da eficiência administrativa, presente no art. 37 da Carta 
Magna. Como metodologia utilizou-se da pesquisa bibliográfica, com base em autores especializados no tema, como 
Bittencourt, 2021. Também foi realizada pesquisa documental com base na legislação. O servidor deve sempre 
desempenhar sua atividade com correição, incorrendo no crime de prevaricação quando retarda ou deixa de praticar, 
indevidamente, ato de ofício, ou pratica-o contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento 
pessoal. Tal conduta está descrita no art. 319 do Código Penal como crime de prevaricação, com pena de detenção de 
3 meses a 1 ano e multa. Dessa forma, conclui-se que a problemática do tema exposto é de grande relevância, pois 
pode influenciar diretamente na qualidade do serviço público prestado à sociedade. 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA; PREVARICAÇÃO; CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
 
ABSTRACT: The present research was raised in the postgraduate course in Internal Control in Public Administration. The 
objective is thus to reflect on the basic principle of administrative efficiency, present in art. 37 of the Magna Carta. As a 
methodology, bibliographic research was used, based on authors specialized in the subject, such as Bittencourt, 2021. 
Documentary research was also carried out based on legislation. The public servant must always perform his activity 
correctly, incurring the crime of malfeasance when he delays or fails to perform, unduly, an official act, or performs it 
against an express provision of law, to satisfy personal interest or feeling. Such conduct is described in art. 319 of the 
Penal Code as a crime of malfeasance, with a penalty of imprisonment from 3 months to 1 year and a fine. In this way, it 
is concluded that the problem of the exposed theme is of great relevance, as it can directly influence the quality of the 
public service provided to society. 
PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE EFFICIENCY; PREVARICATION; CRIMES AGAINST PUBLIC ADMINISTRATION. 
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