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Bom dia! Seja muito bem vindo ao nosso departamento! Você deve ser o novo recruta 
certo? É, eles não costumam explicar muita coisa sobre o serviço de RnH para os novatos, 
mas não se preocupe eu vou te explicar tudo que você precisa saber. Nunca foi segredo 
que ser monstro de dungeon é um trabalho difícil, mas como todos sabem existe uma coisa 
que resolve todos os problemas: burocracia! 
O RnH  está aqui para ajudar todos os monstros que o procuram com seus problemas: suas 
requisições para o seu lord das sombras, processos que envolvam abuso de poder de 
aventureiros, disputas sobre posse de tesouro e todo tipo de confusão que acontece 
quando se tem uma grande diversidade de seres dividindo um espaço de trabalho. É, 
parece difícil no início, mas não se preocupe, temos desenvolvido técnicas avançadas de 
conversa mole e embromação por anos. Todos os detalhes do trabalho estão explicados 
nessa cartilha informativa. Vou te levar para sua mesa, assim você pode ler em paz até o 
pessoal chegar e o trabalho do departamento começar. Boa sorte, espero ainda te ver por 
aqui semana que vem! 
 
Parte 1 - Conhecendo a empresa 
 
Primeiramente, meus parabéns pela vaga! Esse serviço é muito importante para o bem 
estar de todas as monstruosidades e é um prazer ter você como parte da nossa história.  
O sindicato dos Monstros é uma organização que tem orgulho de trabalhar em parceria com 
diversos Lords Sombrios fornecendo segurança para os monstros de inúmeras masmorras 
por toda a terra. Acharemos o monstro perfeito para seu refúgio, seja ele uma floresta 
assombrada, calabouço ou torre. 
É nossa responsabilidade fazer o melhor para o bem estar de nossa categoria, oferecendo 
suporte do nosso departamento de Recursos (não) Humanos. Os direitos trabalhistas dos 
monstros nem sempre foram garantidos, em tempos sombrios eles eram jogados à sua 
própria sorte para proteger seus senhores, em um regime de trabalho longo e perigoso. 
Muita luta foi necessária para a criação da lei que garantiu um órgão de fiscalização de 
masmorras isento de viés: foi assim que nasceu o RnH do sindicato dos monstros. 
Aqui nós recebemos diversas requisições: realocações de masmorra, reclamações de 
condições de trabalho, disputas sobre parcelamento irregular de tesouros e denúncias de 
violência das criaturas mais terríveis que andam nessas terras: aventureiros. No seu tempo 
conosco você estará com uma equipe de monstros que, assim como você, são certamente 
capacitados para o serviço. A função da equipe é avaliar a requisição na masmorra referida 
fazendo um relatório completo para que possamos corrigir o problema que aflige as 
monstruosidades em questão. A documentação necessária varia de caso a caso, podendo 
requerer que a equipe traga consigo evidências da veracidade da reclamação.As 
especificações de cada caso estarão no seu respectivo requerimento. 
Espero que se adapte bem ao seu novo cargo, e que sua carreira seja monstruosa! 
 
Larry Dracul, diretor do departamento de RnH 
 
Parte 2 - O monstro 
 
No jogo “Sindicato de Monstros” você interpretará uma criatura inumana trabalhando em 
equipe para averiguar reclamações de outras criaturas monstruosas. Para poder começar 
há uma pergunta a responder: Que monstro você vai ser? Não existem raças ou classes 
fixas de monstros neste jogo, existem apenas conjuntos de características disponíveis para 
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que você crie o melhor (ou pior) monstro que imaginar. Para determinarmos como será essa 
criatura você preencherá a seguinte ficha de personagem: 
 

 
Como pode ver existem vários itens que determinam as diversas capacidades do monstro, 
como em toda boa empresa elas são determinadas em estrelas (★). Independente da 
característica em questão o número de estrelas representa o nível de habilidade da 
seguinte forma: 
 
★- Ruim 
★★ - Medíocre 
★★★ - Bom 
★★★★ - Excelente 
★★★★★ - Sobrenatural 
 
Atributos 
O primeiro grupo de características a ser abordado são os atributos, eles são as 
características físicas naturais do seu monstro e dificilmente serão modificadas. Além disso 
elas fornecem a base de estrelas para talentos, como será abordado à frente. Existem 4 
atributos: 
 
Corpo: Representa o físico do monstro, é usado para testes que envolvam força bruta, 
resistência a ferimentos, venenos e até à comida estragada. 
Velocidade: Representa a agilidade do monstro e sua capacidade de realizar tarefas que 
exijam destreza manual 
Esperteza: Representa a capacidade de raciocínio rápido do monstro assim como seu 
conhecimento de mundo 
Língua Afiada: Representa a capacidade do monstro de mentir, convencer, enganar, 
seduzir e embromar. 
 
Na criação de personagem os atributos são distribuídos da seguinte forma: 
Escolha 1 atributo com ★, 2 atributos com ★★ e um atributo com ★★★ 
 
Talentos 
 
Talentos representam o treinamento específico para tarefas que requerem conhecimento 
especializado. Todos os talentos estão ligados a um atributo e recebem a pontuação inicial 
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equivalente a esse atributo. Ex.: Se o personagem tem ★★ em Corpo ele também tem ★★ 
em todos os talentos relacionados à corpo. 
A princípio o personagem só é treinado em 1 talento, ganhando ★ à mais nesse talento. 
Porém com lealdade à empresa e bom desempenho o monstro pode ganhar um curso de 
reciclagem, voucher de academia, congresso ou o que for apropriado podendo aumentar ★ 
em 1 talento. Um personagem ganha esses bônus a cada história completada com bom 
desempenho 
 
Talentos de corpo: 
Atletismo: Usado para escalada, saltos, empurrões e danos à propriedade material 
Combate corpo a corpo: Qualquer ataque em um alvo a um braço de distância do monstro 
ou menos 
Resistência à condições: treinamento físico que permite ao monstro resistir à venenos, 
desmoralização e ajuda-o a acordar se ele desmaiar` 
 
Talentos de Velocidade: 
Esgueirar-se: Andar silenciosamente e se esconder 
Combate à distância: Lançamento de qualquer projétil em um alvo 
Destreza manual: Usado para as mais diversas tarefas, de abrir fechaduras à caligrafia e 
pintura. 
 
Talentos de Esperteza: 
Papelada: Usado para procurar informações e preencher todo tipo de documento 
Conhecimento obscuro: O quanto seu personagem conhece sobre história, arquitetura de 
dungeons, rituais demoníacos e afins. 
Intuição: Usado para perceber sons suspeitos, mentiras, e objetos escondidos no geral 
 
Talentos de Língua Afiada: 
Enrolação: Usada para mentir, embromar, convencer e liderar. 
Intimidação: Usado para coagir, extorquir e assustar (afinal, você é um monstro não é?) 
Dança do acasalamento: Usado para seduzir aquelx monstrinhx que roubou seu coração 
(ou corações dependendo da anatomia) 
 
Monstruosidades 
Monstruosidades são características do seu físico que afetam negativamente algumas 
situações. Todo monstro começa com 1 monstruosidade. 
 
Humano - você é um humano que foi colocado indevidamente em um trabalho de monstros, 
pode ser que você tenha um nome suspeito ou tenha se confundido na hora de colocar o 
endereço do destinatário quando mandou o currículo, a questão é que agora esse é seu 
trabalho. Humanos tem ★ a menos em testes que envolvam monstros que odeiam a 
humanidade. 
 
Esquálido - Você e menos musculoso do que a maioria dos monstros para ser gentil, na 
verdade sua aparência chega a ser quase cadavérica. Talvez você seja algum tipo de zumbi 
ou um goblin extremamente pequeno. Monstros esquálidos tem ★ a menos em testes que 
envolvam força bruta 
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Molengo - Você tem um corpo pouco consistente, ele pode ser feito de algum tipo de 
gosma, substância borrachosa ou talvez você só não tenha um esqueleto. O problema é 
que isso te deixa mais frágil à dano. Perca ★ da sua saúde. 
 
Tentáculos no lugar de pés - Dá pra imaginar o quão difícil é andar assim? Um monstro 
com essa característica perde ★ em qualquer teste onde é necessário cuidado ao andar 
(correr, equilibrar-se, passar por uma armadilha sem ativá-la) 
 
Passos barulhentos - Você pode ter pés muito grandes que fazem um estrondo ao 
encostar no chão, sanfonas no lugar de pernas, ou ventosas que grudam no chão e fazem 
estalidos quando se soltam. De qualquer maneira manter o ambiente quieto é difícil, perca 
★ em todos os testes que envolvam se manter despercebido. 
 
Garras gigantes - Podem ser garras felinas ou pinças de siri no lugar das mãos, sua 
habilidade com destreza manual tem ★ à menos. 
 
Olhos demais - Você tem muitos olhos, muitos mesmo, o que às vezes confunde a sua 
percepção quando há muito estímulo. Você tem ★ à menos em tarefas de esperteza 
quando está em um ambiente com muito estímulo visual. 
 
Duas cabeças - Sabe aquele ditado de que duas cabeças pensam melhor do que uma? 
Quem escreveu isso com certeza só tinha uma cabeça. Cabeças reservas geralmente são 
extremamente frustradas por ter menos controle do corpo e adoram infernizar a cabeça 
principal. Três vezes por sessão perca ★ em um teste que sua cabeça-irmã tente 
atrapalhar 
 
Cérebro de Morto - O monstro do Frankenstein e zumbis tem uma coisa em comum: um 
cérebro de morto. Muitas vezes o cérebro ressuscitado é mais lento do que o que sempre 
esteve vivo. Você tem ★ à menos em tarefas que exijam raciocínio rápido. 
 
Animalesco - Você é metade animal e tem alguns instintos remanescentes. Você tem ★ à 
menos quando algo no ambiente atrai seu instinto animal e te distrai. Meio cachorros podem 
ser distraídos por bolinhas, enquanto meio gatos acham extremamente difícil fazer uma 
tarefa se há uma pequena luz ambulante rondando a sala. 
 
Língua reptiliana - Você tem a língua de um lagarto e sss-sua dicsss-ção é um pouco 
afetada por isssss-so. Perca ★ em todos os testes que envolvam a fala, mas ganhe a 
habilidade de falar com cobras (como um certo rapaz com um raio na cabeça) 
 
Alface no dente - Você tem algo incômodo na sua aparência que deixa as pessoas 
incomodadas, tipo um alface no dente, mas ele nunca sai. Seja criativo: remelas 
excessivas, gosma saindo do nariz e um verme que mora no seu rosto, são todos possíveis. 
Perca ★ em situações sociais em que o alvo possa ver seu rosto. 
 
Benção angelical - Por algum motivo você tem uma aura radiante, borboletas ficam perto 
de você, a luz tende a te seguir de forma suspeita e você costuma sorrir sem motivo. 
Monstros não gostam disso pois os lembra daqueles malditos aventureiros. Perca ★ em 
situações em que você tenha de interagir com monstros que você não conhece, e tome 
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cuidado pois alguns deles podem achar que você é um inimigo se forem surpreendidos. 
 
Outras estatísticas 
 
Saúde - Representa a resistência física do seu personagem, é calculada pelo valor de 
Corpo + ★ 
 
Medo - O quão assustado está um personagem, começa em 0 (detalhes na pág. X) 
 
Parte 3 - As regras 
 

Aviso importante: Esse é um RPG ou Jogo de interpretação de papéis e nessa parte serão usados 
alguns termos próprios desse tipo de jogo. Não se preocupe em decora-los logo de cara, consulte 

este capítulo sempre que for necessário. 
Você verá o termo d10 muitas vezes ao longo do livro, d10 é basicamente uma abreviação para 

“dado de 10 lados” podem ser usados outros números após o “d” para representar dados diferentes, 
por exemplo, ”d6” representa um “dado de 6 lados”, mas você não verá outros dados neste guia. 

Sempre haverá um número precedendo o “d10”, isso informará a quantidade de dados a ser rolados, 
por exemplo, “3d10” representa 3 dados de 10 lados. 

 
O “Sindicato de Monstros” utiliza um sistema de dados de 10 lados para resolver os 
conflitos que aparecerão durante a missão de seus agentes. Como você pôde ver na ficha 
de personagem tudo no sistema é definido por estrelas e essas estrelas determinam o 
número de dados a ser rolado quando existe um conflito. Funciona assim: 
 

Estrelas Número de dados rolados 

★ 1d10 

★★ 2d10 

★★★ 3d10 

★★★★ 4d10 

★★★★★ 5d10 

 
Para saber se seu personagem foi ou não bem sucedido basta ficar de olho nos números 8, 
9 e 10. Esses números são conhecidos como “sucessos” e basta ter 1 sucesso numa 
rolagem para que a ação de seu personagem tenha êxito. Os outros números simplesmente 
são ignorados. 
 
Ex.: Frank tem um dilema à sua frente, ele precisa averiguar a sala onde foi reportada a 
formação de um sumidouro irregular. Porém o hobgoblin que guarda a entrada da 
masmorra insiste que não foi informado da visita do RnH e recusa a permitir a passagem. 
Frank decide então se esgueirar, ele tem ★★ em Velocidade e não tem o Talento esgueirar 
jogando 2d10. Frank tira 5 e 7, nenhum sucesso, o guarda o avista e vai abordá-lo. 
Frank decide embromar o guarda falando que só tem que usar o banheiro. Ele tem ★★★ 
em língua afiada e o talento enrolação o que dá mais ★ à Frank totalizando ★★★★. Frank 
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rola 4d10 tirando 9, 8, 3 e 1, Perfeito! Frank teve dois sucessos! O guarda pede desculpas e 
o deixa passar. 
 
Monstruosidades, penalidades e facilidades: Quando o mestre achar pertinente sua 
monstruosidade pode afetar sua ação, fazendo com que você perca  ★ na rolagem, isso 
também pode acontecer se o mestre considerar uma tarefa extremamente difícil. Da mesma 
maneira, se houverem elementos que facilitem a tarefa em questão, o mestre pode 
adicionar ★ à rolagem do jogador. 
Se porventura a contagem de estrelas chegar a 0 o jogador ainda pode tentar a façanha, 
mas só será considerado bem sucedido se o dado em questão cair no número 10 então 
cruze os dedos. Se a contagem de estrelas passar ★★★★★ sugerimos que se considere 
a ação como um sucesso automático, afinal essa deve ser a definição de “mamão com 
açúcar” 
 
 Ex: Frank conseguiu entrar no salão do sumidouro, e as coisas estão uma bagunça, ele 
decide investigar os arredores, tendo ★★ em esperteza, ele geralmente rola 2d10, mas o 
mestre fala para o jogador que ele terá facilidade nessa rolagem, frank então rola 3d10 
conseguindo 8, 5 e 3. Um sucesso, ótimo! O jogador percebe o motivo da facilidade quando 
o mestre narra que há uma luz vermelha chamativa debaixo de alguns dos escombros ao 
redor do sumidouro. Excelente, luz vermelha infernal geralmente quer dizer problema, agora 
é só levantar os escombros e ver se essa é a fonte para adicionar ao relatório. O problema 
é que Frank só tem ★ de corpo e é um morto-vivo com a monstruosidade esquálido, tendo 
★ à menos para o teste. Frank tem que conseguir um voucher para a academia na próxima 
oportunidade de treino, mas por hora ele tem 0 estrelas e tem de torcer para tirar 10 e 
completar a missão. 
 
Conflitos com NPC’s (Personagens não jogáveis) 
 
Você deve ter reparado você tem as estatísticas Saúde e Medo. Considere essas 
estatísticas como as “barras de vida” do personagem, porém cada uma delas é relativa a 
abordagens diferentes. 
 
Saúde é a integridade física do seu personagem e é determinada por corpo + 1. O RnH 
desencoraja violência, portanto amas não são distribuídas aos funcionários, deste modo se 
esse tipo de embate acontece ele geralmente é movido a socos e lançamentos de pedras. 
Vai primeiro quem tem o maior valor de esperteza, empates podem ser decididos no par ou 
ímpar. Os NPC’s são vistos como obstáculos, não há embates de rolagem ou números a 
serem batidos. Para atacar o jogador faz um teste de combate (seja ele corpo a corpo ou à 
distância) e o número de sucessos é o número de ★ de saúde perdida, se o alvo chegar a 0 
ele desmaia. Se o Jogador recebe um ataque ele faz um teste de esgueirar, se passar não 
recebe dano, se falhar recebe o número de dano referente às estrelas do NPC. Os NPC’s 
também dão facilidades ou penalidades de acordo com suas estrelas. como na tabela 
abaixo: 
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Estrelas do Monstro Modificador Dano 

★ +1 1 

★★ 0 2 

★★★ -1 3 

★★★★ -2 4 

★★★★★ -3 5 

  
Caso um personagem desmaie ele pode fazer um teste de resistência a condições para 
acordar logo após o combate, levantando-se com ★ de saúde. Caso não consiga ele ficará 
apagado por 1d10 horas. 
 
Medo - Refere-se a quão assustado está o personagem, a cada vez que o personagem 
enfrenta uma situação que o mestre pense ser assustadora o suficiente para assombrar um 
monstro o personagem deve fazer um teste de  resistência a condições. Caso o 
personagem falhe ele adiciona ★ de medo à sua ficha. Quando o personagem chega a 
★★★★★ ele foge de volta para o escritório para tomar um chá e ver fotos de gatinhos. 
Os monstros também podem assustar NPC’s fazendo testes de intimidação, em um modelo 
similar ao combate físico. Faz-se o teste de intimidação com as penalidades ou facilidades 
apropriadas e o número de sucessos é o valor do medo infringido. 
Opcionalmente pode-se burlar o teste de medo, os personagens podem criar um plano para 
assustar os NPC’s, narrando suas ações e o mestre avalia o nível do susto de ★ a 
★★★★★ dependendo somente da engenhosidade dos jogadores. Um NPC não precisa 
fugir para ser derrotado por medo, abaixo está uma tabela para que o mestre possa 
entender os níveis de medo em NPC’s: 
 
★- Desconfiado: O personagem está atento à possibilidade de ameaça 
★★ -Levemente intimidado: O personagem levou um pequeno susto mas se recuperará em 
alguns segundos 
★★★ - Assustado: Tem algo estranho aqui, não é bom contrariar esses monstros 
★★★★ -Tremendo nas bases: “Só façam o que tem que fazer e me deixem em paz, por 
favor” 
★★★★★ - Fuga: O personagem foge da maneira que conseguir 
 
Agradeço pela leitura! 
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