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Tendo cimentado sua carreira como redator e comediante de stand-up, Fábio 
Porchat, considerado um dos nomes mais conceituados do humor brasileiro, 
desponta agora, junto ao grande público, por seu trabalho frente às telas, no 
cinema e na TV, e como um dos idealizadores do portal de humor Porta dos 
Fundos.  
Seu primeiro trabalho na TV foi atrás das câmeras, em 2006, como redator do 
humorístico ZORRA TOTAL, da Rede Globo, do qual fez parte por quatros anos. Em 
2008 passa à frente das câmeras, apresentando o programa DE PERTO NINGUEM E 
NORMAL, no GNT.  
Ainda na emissora, foi redator em 2009, do programa OS CARAS DE PAU, com 
Marcius Melhem e Leandro Hassum.  
Em 2010 criou o quadro EXAGERADOS, no FANTÁSTICO, em que trabalhou também 
como ator e redator. No mesmo ano participou atuando e escrevendo do JUNTO & 
MISTURADO, ao lado de Gregorio Duvivier, Bruno Mazzeo e Fabíula Nascimento, 
entre outros.  
Em 2011 Fabio passou a escrever e a participar do programa ESQUENTA 
apresentado por Regina Casé. Sua terceira temporada estréia em dezembro deste 
ano, na Rede Globo.  
Em 2012 Porchat estreou na série do canal pago Multishow, MEU PASSADO ME 
CONDENA. Nela, ele e Miá MelIo formam um casal em viagem de lua de mel que 
começa a relembrar as histórias dos respectivos “exs”. O que era para ser um 
momento romântico acaba virando uma grande e divertida “DR”. A série produzida 
por Mariza Leão e dirigida por sua filha, Julia Rezende, com roteiro de Tati Bernardi. 
Um sucesso, a segunda temporada tem previsão de estréia em outubro de 2013.  
Também em 2012 passou a fazer parte do elenco do programa A GRANDE FAMILIA, 
da Rede Globo, onde permanece em 2013.  
De 2007 a 2011 Fabio fez parte do primeiro grupo de stand up comedy do Brasil, 
COMÉDIA EM PÉ. Ainda nos palcos, escreveu e dirigiu as peças: ELAS MORREM NO 
FIM (2007), CALABOUÇO (2008) e PALAVRAS NA BRISA NOTURNA (2009), que 
voltou em cartaz, ainda com Fabio na direção, em outubro deste ano.  
Já em PIQUENIQUE NO FRONT (2006) assinou a direção, e em OLHO DE BONECA 
(2207) e VELHA É A MÃE (2009-20 12), contribui com a dramaturgia. Nas 
produções de INRFATURAS (2005) e DOSE DUPLA (2006/2007), escreveu e atuou.  
Desde 2009 viaja o Brasil com o solo de stand-up FORA DO NORMAL. Já passou por 
cidades como Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, Cuiabá, Recife, Natal, 
Manaus, São Paulo, entre outras. FORA DO NORMAL fez sucesso também 
internacional. Fabio se apresentou em Portugal e no Japão.  
Fabio interpretou o traficante “Dono do Morro” no longa-metragem TOTALMENTE 
INOCENTES, uma comédia de Rodrigo Bittencourt satirizando os “favelas movies”, e 
que chegou aos cinemas em setembro de 2012.  
O filme VAI QUE DÁ CERTO, que estreou em março de 2013, tem roteiro assinado 
por Porchat e Maurício Farias, diretor do longa-metragem. A história gira em torno 
de cinco amigos de adolescência que se reencontram e percebem que ainda não 
alcançaram o sucesso planejado. Então, surgem com um plano para mudarem o 
jogo. Nele, Fabio também atua, ao lado de grandes nomes como Lucio Mauro Filho, 
Bruno Mazzeo e Danton Mello, entre outros. O filme atingiu quase três milhões de 
espectadores.  
Em dezembro de 2012 gravou o longa O CONCURSO, de Pedro Vasconcellos, que 
estreou em julho de 2013. E em março fez as filmagens do longa-metragem MEU 



PASSADO ME CONDENA (filmado num cruzeiro), derivado da série de mesmo 
nome, com previsão de estréia para outubro do mesmo ano.  
Da união entre Fabio Porchat e seus amigos Antonio Tabet (Kibe Loco), o ator 
Gregorio Duviver, o diretor lan SBF, e o João Vicente, nasceu a produtora Portas 
dos Fundos, que originou o portal humorístico homônimo, veiculado exclusivamente 
na internet desde agosto de 2012. Mesmo com pouco tempo de existência, o 
programa já virou sucesso na rede, e recebeu o prêmio APCA de melhor programa 
de humor de 2012.  
 


