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DESCRIÇÃO 
Também conhecido como: Jerold Chester Dunning, Chester Dunning, Jerry Dunning, C. J. Dunning, J. R. Dunning, 
Junior Dunning, Jerold Chester Dunning, Jr. 
Data de Nascimento Usada: 7 de dezembro de 1959 Lugar de Nascimento: Michigan, EUA 
Cor dos cabelos: Marrom Cor dos olhos: Marrom 
Altura: 1,70 m Peso: 77 k 
Sexo: Masculino Raça: Branca 
Ocupação: Construção de Navios/ Barcos Nacionalidade: Americana 
Cicatrizes e Marcas: Dunning possui uma cicatriz acima 
do olho esquerdo. 

Centro Nacional de Informações Criminais: 
W057145730 

 

OBSERVAÇÕES 
Dunning é conhecido por sua experiência em trabalhar com a fibra de vidro usada na construção de barcos. Dunning 
gosta de atividades ao ar livre como quadriciclo ATV, acampamento, pesca e esqui aquático e na neve. Ele possui 
várias armas para fins recreativos. Não há registro de que seja violento. Dunning tem laços com a Flórida e com o 
Tennessee. É possível que Dunning tenha fugido dos Estados Unidos para o Brasil. 

 

ATENÇÃO 
Jerold C. Dunning é procurado por que existem alegações de que teria se envolvido em atividades obscenas com um 
jovem de menos de 16 anos, em Saint Petersburg, na Flórida, de 1996 a 1998. Dunning foi preso dia 14 de outubro 
de 1998 e em seguida libertado sob pagamento de fiança. Seu julgamento estava marcado para 29 de junho de 
1999 mas ele não compareceu em juízo.  
 

Dunning foi acusado de comportamento lascivo e obsceno com uma criança e em 29 de junho de 1999 o Tribunal 
Regional Federal do Município de Pinnellas, na Flórida, emitiu um mandado estadual para sua prisão. 
Subsequentemente, depois que Dunning foi acusado em nível federal de fugir a fim de escapar ao processo criminal, 
o Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Distrito Local da Flórida, emitiu contra ele um mandado de prisão federal. 

 

Se você tiver quaisquer informações sobre esta pessoa, favor entrar em contato com o escritório local do 
FBI ou com a Embaixada ou Consulado Americano mais próximo.  
 

Superintendência: Tampa 
 
 

 


