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Título    :   DEPÓSITOS JUDICIAIS 
O Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas aprovou a utilização de uma ferramenta para gestão de depósitos judiciais. O 

sistema foi batizado de Spartacus. Desenvolvido em parceria com a Ufal, o sistema utiliza algoritmos para operar a 

mineração, higienização e visualização de dados. Atualmente, cerca de 190 mil depósitos estão sob a guarda da Justiça 

alagoana. 

Link      :     https://d.gazetadealagoas.com.br/fatos--noticias/299162/confira-os-destaques-da-politica-alagoana-
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